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TELEGRAM КАНАЛИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
 
У період воєнного часу дуже важливо дотримуватись гігієни 

споживання інформації, уміти вчасно і самостійно виявляти ворожі ІПСО та 
не піддаватися їх впливу. Вмикати критичне мислення, та замислитися над 
тим, як дії у віртуальному просторі отримують цілком відчутні наслідки у 
реальному житті.  

Ключові слова: інформація, інформаційно-психологічна спеціальна 

операція, війна, маніпуляція, фейк, соціальні мережі. 
 
In the period of wartime, it is very important to observe the hygiene of 

information consumption, to be able to timely and independently identify enemy 
IPSO and not to be influenced by them. Turn on critical thinking and think about 
how actions in the virtual space have quite tangible consequences in real life. 

 

Сьогодні як ніколи раніше, коли ми живемо у період воєнного 
часу, дуже важливо бути проінформованими, однак потрібно не 
забувати, що в інформаційному насиченні необхідно зберегти 
психічне здоров‘я та не нашкодити собі та іншим. Сучасна війна – 
це війна не лише на полі бою, не війна ракет і танків, а й 
інформаційна війна, війна нервів. Агресор використовує всі 
можливі засоби, щоб нам їх розхитати.  

За визначенням професора Б. Юськіва, інформаційна війна 
або ―інформаційно-психологічний вплив – це цілеспрямоване 
виробництво і поширення спеціальної інформації, яка 
безпосередньо впливає на функціонування інформаційно-
психологічного середовища суспільства‖ [2]. Попри те, що агресор 
позбавляє людей життя, даху над головою, їжі, намагається 
залишити цілі міста без світла і тепла, він веде і інформаційну 
війну. Послідовно і сплановано реалізовує свій вплив на 
думки, настрої, світоглядні позиції людей з метою маніпуляції 
та реалізації своїх власних цілей. Своєю інформаційною зброєю 
Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче 
зневірити у власних силах. Ведення такої війни призводить до 
руйнації психіки цілого суспільства, що за своїми розмірами та 
значенням прирівнюється до збройних війн.  

ІПСО (Інформаційно-психологічна операція) – це 
попередньо спланований та послідовно реалізований вплив 
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на думки, настрої, світоглядні позиції людей з метою 
реалізувати власні цілі організатора [1 с. 6]. 

За даними щорічного опитування USAID-Internews, основним 
джерелом інформації для 76,6% українців є соціальні мережі, 
(Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, Viber), 66,7% 
телебачення, 28,4% радіо та всього 15,7% черпають інформацію з 
друкованих ЗМІ [3]. Небезпека полягає у тому, що соцмережі не 
мають жодної фільтрації поширюваного контенту, тож вони легко 
стають інструментами для маніпуляцій. А інфопростір зараз дуже 
насичений не лише реальними новинами а й хайпами, 
внутрішньополітичніими іграми, фейками, ворожими 
спецоперацями, та інформацією на західну аудиторію.  

Фейки стали нормою життя читачів соціальних мереж. За 
даними соціології, лише третина українців може розпізнати 
фальшиву новину і нажаль 42% українців ніколи не перевіряють 
інформацію на достовірність.  

Створений вісім років тому Telegram із месенджера давно 
перетворився на повнофункціональну соціальну мережу і засіб 
швидкої комунікації з авдиторією. З початком війни Telegram став 
одним із головних джерел новин для українців 
(ним користується 65,7% українців) і водночас, однією з головних 
платформ для поширення фейків  та російської пропаганди. 
Фейки, що запускають через Telegram-канали, стають 
надзвичайно ефективним інструментом інформаційної війни, 
тому сьогодні так важливо вміти розпізнавати де достовірна 
інформація а де фейк, тому що знати фейки в обличчя — це бути 
озброєними в інформаційній війні.  

Головна перевага телеграма для користувачів — 
оперативність — стає головним джерелом вразливості, адже 
пропагандисти маскують свої меседжі під звичайні новини, 
й непідготовлена людина споживає ці повідомлення швидше, ніж 
встигає розпізнати маніпуляцію. Під час війни внутрішні та 
зовнішні маніпулятори роблять усе можливе, щоб скористатися 
страхом, злістю, ненавистю, відчаєм людей для донесення власних 
меседжів. Тому поруч з ральними новинами зустрічаються замовні 
матеріали, що спрямовані на зміну суспільної думки, 
розбурхування емоцій та розкол суспільства. 

 При цьому способів боротьби з окремими телеграм-каналами 
практично немає — можна лише заблокувати сервіс повністю, а це 
означало би позбавити мільйони українців правдивої й необхідної 
їм інформації. 

Месенджери це територія чуток. Переважна більшість 
популярних Telegram-каналів в Україні є анонімними: будь-яка 

https://internews.in.ua/wp-content/uploads/2020/10/2020-Media-Consumption-Survey-FULL-FIN-Ukr-1.pdf
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1132&page=1
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інформація про власника чи розташування редакції відсутня. 
Опції поскаржитися на контент користувачі позбавлені, тож 
розраховувати на блокування фейкового каналу не доводиться. 
Відповідальність за фальшиву інформацію у Telegram-каналах 
фактично відсутня а реальність воєнного стану така, що навіть 
авторитетні ЗМІ можуть ненароком опублікувати неперевірену 
чи фейкову інформацію. Тому, якщо ви бачите на сторінках 
провідного медіаресурсу «гарячу» новину про те, що «ЗСУ вже 
звільнили Херсон» почекайте офіційного підтвердження, перш 
ніж поширювати радісну новину і відкорковувати шампанське.  

Для того щоб протистояти інформаційно-психологічній 
спеціальній операції (ІПСО), автори книги «Ворожі ІПСО. Як 
визначити та протистояти» Мегель А., Яремчук М.1., 
рекомендують дотримуватись певних правил, а саме: Правило 
«трьох джерел», Правило «Факт – квант правди», Правило «72-х 
годин», Правило «майбутнього часу», Правило «придивись до 
порівнянь», Правило «Стоп КАПСЛОК». 

Усю інформацію потрібно перевіряти, це перше правило, 
правило «трьох джерел». Перш ніж повірити у шось, 
перевіряйте факти, як мінімум, трьома незалежними 
джерелами. Переконайтесь у тому, що це не «перепост» з одного 
джерела. Також слід обережно ставитися до публікацій із 
висловлюваннями експертів, не кожен експерт, насправді, є 
експертом. Так Оксана Мороз, комунікаційниця, лекторка та 
засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати 
овочем» на прикладі усіма любимого Олексія Арестовича 
показує мету таких виступів. Це може бути: тестування реакції 
суспільства та взяти негатив на себе, для того, щоб заспокоїти 
українців або донести необхідну інформацію до росіян, або ж 
хайпанути, стати популярним та отримати більше підписників 
та заробити гроші,  

Правило «Факт – квант правди». Інформація, що не 
містить конкретних фактів – не новини. Дописи, у яких 
вдаються до узагальнень  чи звертаються до абстрактних 
понять не варто брати до уваги.  

Більшість інформаційників користуються правилом «72-х 
годин». Це правило звучить так: для того, щоб існувати в 
інформаційному просторі, потрібно виходити в ефір не рідше, 
ніж через 72 години‖. Ми можемо помічати нав‘язливий 
рефрен (фразу, питання, мем), який повторюється дослівно у 
різних джерелах і в різних контекстах. Це – меседж, який 
намагаються закласти в мізки аудиторії. Якщо виділити такі 
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меседжі, то згодом ви отримаєте ресурси-маркери, які самі 
покажуть вам нові вкиди. [1, с. 90] 

Для дотримання інформаційної гігієни дуже важливо 
розуміти, що повідомлення, у якому присудок виражений 
дієсловом у формі майбутнього часу, – не належить до новин. 
На жаль, таких повідомлень дуже багато навіть у ЗМІ високого 
рівня. На таких повідомленнях часто «грає» ворожа агентура [1 
с. 89]. 

Ворожі вкиди, спрямовані на розкол суспільства, 
найчастіше будуються на порівняннях. Правило «придивись до 
порівнянь», повідомлення конструюється так, що в ньому 
протиставляють людей, соціальні групи, країни з різними 
поглядами, позиціями, уподобаннями тощо. Так, наприклад, 
дописи, у яких російськомовні громадяни протиставляються 
україномовним не по тому, якою мовою вони послуговуються, а 
по рівню побутової культури, розумовими здібностями, 
моральними якостями.  

Правило «Стоп CAPS LOOK». Сaps look використовують 
автори текстів, щоб підкреслити особливе значення уривка чи 
слова, або передати емоційний заряд читачеві [1 с. 91]. Цим 
правилом часто користуються адміністратори Telegram-каналів 
у своїх месенджах коли хочуть привернути увагу та залучити 
більшу аудиторію підписників. 

Для деморалізації українців поширюють безліч меседжів: 
«українська влада бреше про перемоги», «в Україні невистачає 
зброї» або «зброя передана нам закордонними партнерами не 
потрапляє на фронт а продається на чорному ринку», «українські 
командири відправляють військових у бій без спорядження», 
«Україні не дадуть нової зброї, бо військові не вміють нею 
користуватися». Усі вони покликані сприяти деморалізації, 
розчаруванню, щоб українці не бачили сенсу чинити спротив. 
Небезпека таких меседжів у тому, що вони непомітно проникають 
у кухонні розмови та швидко ширяться. Природно, що люди 
втомлюються від війни, навіть якщо вони далеко від лінії фронту. 
Такі меседжі посилюють цю втому, розгубленість, невизначеність. 

Інформаційно-психологічна спеціальна операція один з 
ключових інструментів російської пропаганди. Підрив довіри 
до влади, дескридитація війська, розкол українців щодо 
питання переселенців, мовне питання, нам показують те що ми 
хочемо бачити або те чого ми дуже боїмося і це лише декілька з 
векторів. Росія моніторить інформаційне поле, знаходить точки 
болю українців та створює на їх основі тріщини у суспільстві. У 
інформаційному терорі, росіяни хочуть по-максимуму все зробити 
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руками самих українців. Тому нам необхідно щодня вчитися 
гігієни споживання інформації, частіше вмикати критичне 
мислення, а ще - замислитися над тим, як дії у віртуальному просторі 
отримують цілком відчутні наслідки у реальному житті.  
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 У статті йдеться про основні принципи та функції інституційного 
репозитарію як універсального ресурсу зберігання та відкритого доступу до 
наукових публікацій. Репозитарій розглядається як ключовий показник 
наукової активності закладів вищої освіти. 
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The article deals with the main principles and functions of the institutional 

repository as a universal storage resource and open access to scientific 
publications. The repository is considered a key indicator of the scientific activity of 
higher education institutions. 
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У світі сучасних інформаційних технологій все більшої 
актуальності набувають збереження наукових напрацювань та 
постійний відкритий доступ до них. Все більш очевидним стає, що 
публікації в паперовому вигляді поступово витісняються онлайн-
виданнями, блогами, інформаційними сайтами тощо. Одним із 
різновидів відкритого доступу до наукових робіт є інституційний 
репозитарій. Це свого роду електронний архів для тривалого 
зберігання, накопичення та забезпечення надійного відкритого 
доступу до результатів наукових досліджень працівників та 
студентів навчального закладу. 

https://www.youtube.com/@inforules-ua
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Ідея наукової комунікації розкривається у монографії 
«Національний репозитарій академічних текстів».  На думку 
авторів, така комунікація має чотири основні складові: реєстрація 
нової ідеї чи дослідження; сертифікація якості дослідження; 
інформування про дослідження та його результати; архівування 
результатів дослідження для майбутнього доступу та 
використання. Перші три складові забезпечені, здебільшого, 
журнальною моделлю. Публікація результатів дослідження у 
вигляді статті в науковому журналі є надійною та випробуваною 
вже понад 350-ти років (з часів появи перших наукових журналів) 
моделлю, серцем якої є система «рееr review» – незалежного 
експертного оцінювання кожної статті. Четверта складова – 
архівування і збереження – завжди були прерогативою бібліотек 
для друкованих журналів. Але вже кілька десятиліть із появою 
Інтернету і впровадженням новітніх інформаційних технологій ця 
функція не є прерогативою лише бібліотек. Відкриті електронні 
архіви (репозитарії) розпочинають нову епоху в системі 
збереження результатів наукових досліджень [1, с. 28]. 

Сьогодні всім чітко зрозуміло, що зберігання та доступ до 
наукових напрацювань у паперовому вигляді втрачає свою 
актуальність. На це є ряд причин, серед яких ‒ невеликий наклад 

примірників, лише електронний варіант праці, втрата наукової 
розробки з певних причин, неможливість широкого доступу до 
видання, тощо. На жаль, сюди додалися й чинники, спричинені 
війною: руйнування бібліотек, безповоротна втрата фондів та 
паперових наукових напрацювань. Відтак, найкращим способом 
систематизації та зберігання інтелектуальних досягнень є 

репозитарій як електронний архів для тривалого зберігання та 
забезпечення надійного відкритого доступу до результатів 
наукових досліджень, що проводяться в навчальному закладі. 

Основні принципи відкритого доступу до наукових знань 
були сформульовані в таких документах: Будапештська ініціатива 
«Відкритий доступ» (Budapest Open Access Initiative), прийнята 
Інститутом «Відкрите Суспільство»; Берлінська декларація про 
відкритий доступ до наукових та гуманітарних знань (Open Access 
to Knowledge in the Sciences and Humanities). Так, основним 
месенжем Будапештської ініціативи «Відкритий доступ» стало 
запрошення університетів, бібліотек, видавництв, фондів, учених 
приєднатися до відкритого доступу, зробити результати наукових 
досліджень відкритими для спільноти [2].  

Уже давно зрозумілим є той факт, що для закладів вищої 
освіти репозитарії мають низку переваг перед друкованими 
виданнями. Основними серед них є: 
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‒ доступ до наукових досліджень закладу для світової 

спільноти, 
‒ зосередження матеріалів в одному місці,  
‒ збереження неопублікованих матеріалів тощо. 

Переважна більшість інституційних репозитаріїв 
функціонують за такими принципами: 

‒ універсальність за змістом робіт; 
‒ можливість включення до об‘єднань репозитаріїв, 

вітчизняних і міжнародних наукометричних та 
бібліографічних баз даних; 
‒ відкритість: інформація, розміщена у Репозитарії, є 

доступною для всіх у режимі перегляду без реєстрації.  
‒ можливість завантажувати інформацію в Репозитарій є 

тільки зареєстрованих користувачів. 
Демонструючи наукову, соціальну та економічну значущість 

дослідницьких робіт, інституційні репозитарії є реальним 
показником ефективності роботи навчальних закладів як науково-
освітніх центрів, також вони можуть визначати статус та 
суспільне значення закладу вищої освіти. Це очевидно, зважаючи 
на основні функції репозитарію: 

‒ сприяння науково-дослідницькому процесу в навчальному 

закладі; 
‒ задоволення інформаційних запитів користувачів із різних 

галузей знань; 
‒ відкритий доступ до електронних підручників та посібників з 

навчальною метою; 
‒ поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними 

документами; 
‒ підвищення освітніх та наукових рейтингів закладу; 
‒ забезпечення індексації наукових матеріалів у 

науковометричних базах, зокрема в Google Академії; 
‒ облік науково-дослідної роботи закладу. 

 Важливим моментом для закладів вищої освіти є й те, що 
наявність репозитарію сприятиме культивуванню норм та 
принципів академічної доброчесності серед студентів та 
викладачів. Розміщення матеріалів у відкритому доступі з чіткою 
вказівкою автора, року, місця видання тощо дає змогу уникнути  
збігів у наукових текстах, сформувати навички пошуку й 
опрацювання першоджерел, виявити ознаки плагіату, зважати на 
правильність оформлення цитованого матеріалу, дотримуватися 
норм авторського права тощо. 
 Таким чином, інституційний репозитарій може стати 
важливим показником наукової активності закладу вищої освіти 
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серед світової наукової спільноти. Такий відкритий доступ матиме 
всі ресурси для поширення матеріалів без додаткових витрат на 
друкарські послуги, а також сприятиме впровадженню наукової 
новизни в навчальний процес. 
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ДОКУМЕНТИ ОПОЗИЦІЙНИХ ДО ДИРЕКТОРІЇ УНР СИЛ 

(БЕРЕЗЕНЬ 1919 РОКУ): ПРИЧИНИ ПОЯВИ, ЗМІСТ, ВПЛИВ НА 
ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В ДЕРЖАВІ 

 

У статті розглядаються події березня 1919 року: формування та 
документне забезпечення опозиції до Директорії УНР. Опозиція була 
сформована лівими партіями – Українською соціал-демократичною 
робітничою партією та Українською партією соціалістів-революціонерів. У 
дослідженні звернуто увагу на документи (записка, договір, резолюція), які 
пояснюють основні претензії до членів Директорії УНР та уряду держави, 
формулюють головні цілі опозиції.    

Ключові слова: Директорія УНР, державотворення, партійна опозиція, 
більшовицька агресія, документ, документознавство.  

 

The article examines the events of March 1919, namely the formation and 
documentation of the opposition to the UPR Directory. The opposition was formed by 
left-wing parties – the Ukrainian Social Democratic Labor Party and the Ukrainian 
Party of Socialist Revolutionaries. The research drews attention to documents 
(memorandum, contract, resolution) that explain the main claims to the members of 
the UPR Directory and the state government as well as formulate the main goals of 
the opposition. 

Key words: UPR’s Directory, state building, party opposition, Bilshovyk’s 
aggression, document, documentary science. 

 

Початок весни 1919 року для Директорії УНР був надзвичайно 
тривожним. За неповні чотири місяці її існування виявилися низка 
проблем як зовнішнього, так і внутрішнього походження. Зокрема в 
середині країни визрівав опозиційний рух, викликаний 
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непослідовною політикою членів Директорії та, почасти, 
непрофесійною діяльністю уряду країни. Зростаюче незадоволення 
політикою Директорії УНР змусило її вдатися до традиційних 
заходів – скликати 11 березня 1919 року чергову Державну нараду, 
яка ще раз зафіксувала суттєві розбіжності в тогочасному 
українському політикумі – Головний отаман Симон Петлюра 
висловився за трудові ради, а голова уряду Сергій Остапенко – 
категорично проти. Врешті, нарада так нічого й не ухвалила, 
лишилася без відповіді записка двох партій, а наступ 
більшовицьких військ ще більше поглибив урядову кризу та 
вирішально вплинув на перебіг подій.  

Через тиждень, 18 березня Директорія УНР виїхала з 
Проскурова, де вона  востаннє збиралася в повному складі. Симон 
Петлюра й Андрій Макаренко опинилися у Рівному, інші члени 
Директорії, зокрема Панас Андрієвський, – у Станіславові. 
Володимир Винниченко склав із себе повноваження голови 
Директорії УНР ще 10 лютого 1919 року, а ще член Директорії Федір 
Швець вже тоді майже не брав участі в діяльності цієї інституції. 
Фактично припинив своє існування уряд. 

За таких обставин центром українського політичного життя 
несподівано став Камʼянець-Подільський. Причому, за свідченням 

Дмитра Дорошенка, місто перетворилося на центр опозиції проти 
тодішнього уряду, а «душею опозиції» був професор 
М. Грушевський. «Причина опозиції полягала головно в тому, що 
уряд, в якому все більше забирав голос Петлюра, тримався занадто 
правого й угодового щодо буржуазних держав Антанти курсу. 
Опозиція ж, як видно було стояла за лівий курс і за порозуміння з 
большевиками» [1, с. 428]. 

Допоки в Камʼянці-Подільському збиралися представники 

лівих партій, делегація УСДРП (Українська партія соціалістів-
революціонерів) в Проскурові намагалася передала Головному 
отаманові С. Петлюрі записку з рішенням партії, в якій 
«доказувалося потребу перервати переговори з антантою і 
запропонувати мир Росії між іншим для того, щоб це зменшило б 
внутрішню боротьбу в лоні самого українського народу і тим самим 
притягло б на бік української державности ті маси української 
людности, що пішли за большевиками» [2, с. 146]. Однак делегація 
УСДРП С. Петлюру не застала, тому цю записку можемо 
розцінювати як позицію партії станом на 10 березня 1919 року. 

Дещо пізніше, 19 березня 1919 року в Проскурові відбулася 
зустріч представників УСДРП і УПСР (Українська партія соціалістів-
революціонерів) із делегацією УСДРП (незалежною), предметом якої 
стало напрацювання спільної політичної платформи й порозуміння 
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про те, що в Україні необхідно утворити не лише новий уряд, але й 
позбавити влади Директорію УНР – фактично відбулися 
домовленості про державний переворот. Відтак, з‘явився ще один 
документ опозиції «Договір складений між трьома партіями УС-
ДРП, УПС-Р і УС-ДРП незалежних», де проголошується створення 
Ради Республіки замість Директорії УНР й зазначається: «Завданням 
Ради Республіки є очищення всієї України від окупаційних 
російсько-комуністичних військ, повалення існуючої зараз на 
Україні російсько-комуністичної влади, оборона суверенности і 
незалежности національної Української республіки, боротьба з 
контр-революцією» [2, с. 159]. Зазначимо, що цей документ не 
набрав чинності й не став програмою антидержавного виступу. Він 
був переданий в Проскурові на затвердження в ЦК УСДРП й 
подальша доля його невідома.      

Очікувано, що камʼянецька опозиція невдовзі й собі зважилася 

перейти до реальних дій. Поштовхом став повітовий селянський 
з‘їзд, який відкрився 20 березня 1919 року. В його роботі взяли 
участь близько сотні делегатів від селянства, кілька представників 
місцевих цукроварень, дев‘ятеро делегатів військового гарнізону, а 
також члени Всеукраїнського конгресу трудового народу, які на той 
час перебували в місті, та деякі діячі двох українських лівих партій 
– есерів (УПСР) і соціал-демократів (УСДРП).  

У перший же день роботи з‘їзд проголосив себе «Повітовим 
конгресом трудового народу» і під впливом радянофільських 
настроїв ухвалив резолюцію, в якій вимагав від центральної влади: 
«Директорія повинна негайно зірвати переговори з французьким 
військовим командуванням в Одесі, негайно приступити до 
переговорів з большевицьким правительством Росії і України на 
таких умовах: 

а) Україна є самостійною і незалежною республікою, в якій 
влада належить обʼєднаним Радам Робітничих і Салдатських 

Депутатів. 
б) Українська Республіка може федеруватися з 

соціялістичними державами. 
в) Українська державність має мати український характер. 
г) Легальне існування українських соціялістичних партій. 
д) Виведення російських військ з України. 
е) Директорія повинна скласти новий Український Радянський 

Уряд, який тимчасово утвориться по згоді з українськими 
соціялістичними партіями. Постійний Уряд сформується Другим 
Всеукраїнським З‘їздом Робітничих, Селянських і Військових 
Депутатів» [2,  с. 165]. 
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Звичайно, коли б не збіг обставин, то ця резолюція не мала б 
реальних наслідків. Та сталося інакше. На фоні паніки, що 
розпочалася в Камʼянці, над яким нависла безпосередня загроза, за 

відсутності вищого керівництва (як згадують свідки тих подій, весь 
урядовий апарат було кинуто напризволяще) і швидкої «совєтизації» 
населення,  ліва частина української демократії разом із місцевим 
Трудовим конгресом, спираючись на камʼянецький гарнізон, 

утворила Комітет охорони республіки. 
До складу Комітету ввійшли по два представники від ЦК 

УСДРП, УПСР, Камʼянецької трудової ради і Козацької ради 
камʼянецької залоги. Головою комітету було обрано 
В. Чехівського (УСДРП-незалежні), членами: А. Степаненка (заст. 
голови, УПСР), І. Лизанівського (УПСР), І. Мазепу (УСДРП), 
І. Романенка (УСДРП), М. Ткаченка (УСДРП-незалежні), Є. Малика 
(секретар), Волошина (від Трудової ради), Грищенка (УПСР), 
Казимиріва, Свистуна [4, с. 484]. 

Комітет відразу оприлюднив свою відозву, в якій, пояснивши 
причини свого утворення – практично відтворив основні 
положення резолюції повітового Трудового конгресу щодо повороту 
політики УНР до порозуміння з більшовиками й державного 
будівництва на «радянському ґрунті». Після того, як Комітет 
проголосив себе тимчасовим представництвом центральної влади 
республіки, визначив свої головні завдання: стабілізувати 
внутрішнє життя країни, припинити переговори Директорії УНР з 
французьким командуванням в Одесі, налагодити контакти із 
радянськими урядами Росії та України на умовах визнання ними 
самостійності й незалежності УНР, налагодити легальне існування 
українських соціалістичних партій, вивести російські війська з 
території УНР, створити новий український уряд на 
Всеукраїнському з‘їзді рад робітничих і селянських депутатів [4, 
с. 484]. 

Цікаво, що колишній голова Української Центральної ради 
Михайло Грушевський відмовився увійти до складу комітету,  
мотивуючи своє рішення нагальною необхідністю виїхати за 
кордон. Попри це, того ж таки 22 березня, його обирають почесним 
співголовою конгресу, а днем раніше на сторінках місцевої газети 
М. Грушевський друкує йому вітання, де вказує на «параліч центру» 
й підкреслює, що нема нічого «більше небезпечного, як чекати» 
якихось його інструкцій і розпоряджень, і наголошує, що в «тих 
скрутних тяжких обставинах, в яких ми перебуваємо, весь рятунок 
в самодіяльності дрібних клітин нашого національного організму» 
[3]. 
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Сьогодні достеменно невідомо, чи був М. Грушевський 
«ідейним організатором» камʼянецького виступу, однак очевидно, 

що він не з власної волі відійшов у тінь. Діяльність Комітету 
розпочалася досить активно – було призначено комісарів до всіх 
міністерств, припинено панічну евакуацію. Втім, наявних у нього 
сил виявилося недостатньо для того, щоб утримати ситуацію під 
своїм контролем тривалий час.  

До того ж програма Комітету викликала негативну реакцію тих 
сил, які інакше уявляли собі орієнтири української політики в 
найближчому майбутньому. Як приклад варто навести рядки із 
заяви комісії закордонних справ Всеукраїнського Конгресу 
трудового народу до «Високої Директорії УНР» від 24 березня 1919 
року: 

«1. Зауважити всьому трудовому люду України, що Комісія, 
стоячи на ґрунті постанов Трудового Конгресу, продовжує свою 
працю при Директорії УНР й її законнім уряді;  

2. Одночасно Комісія зауважує, що так званий «Комітет 
Охорони Республіки», який організувався в Камʼянці-Подільському, 

є незаконним узурпаторським  гуртком».  
Тим часом на військова ситуація фронті дещо стабілізувалася і 

після переговорів з Директорією УНР, прагнучи уникнути кровопро-
лиття, 27 березня Комітет охорони республіки заявив про свій 
саморозпуск.  

У відозві Комітету зазначалося: «Оскільки тривожний настрій, 
який опанував був громадянством, зник внаслідок того, що на 
фронті республіканське військо одержало значні успіхи, оскільки 
зараз зв‘язок між центром та периферією налагодився і 
безпорадність перших днів евакуації з бігом часу була зовсім 
усунута, оскільки безпосередня потреба в існуванні Комітету 
Охорони Республіки минула, Комітет виконав своє головне завдання 
збереження спокою та порядку в момент загального безладдя» [2, 
с. 174]. У цьому документі наголошувалося також, що Комітет ясно 
усвідомлює небезпеку «двоєвластя», яке «може тільки до решти 
підірвати сили армії» УНР. 

Більшість членів Комітету 27 березня було арештовано 
отаманом Хомодановським, який за дорученням члена Директорії 
УНР П. Андрієвського прибув у Камʼянець щоб очолити всі 

українські військові формування в місті та його околицях. Через 
три дні за вказівкою голови Директорії УНР С. Петлюри членів 
Комітету та інших арештованих було звільнено. Крім того сам 
С. Петлюра виступав за подальші перемови з членами Комітету.  

Слід зазначити, що існують різні оцінки ролі Комітету охорони 
республіки. Винниченко, наприклад, вважав, що в умовах «безладдя 
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й безсилля отаманської влади» це була реальна спроба змінити 
ситуацію на краще, його опоненти для характеристики цієї події 
використовують лише один термін – «переворот».  

Та незалежно від подібних полярних оцінок безперечним є той 
факт, що виступ у Камʼянці спричинив різке «полівіння» тодішнього 

політичного курсу. Як зазначив сам Петлюра в ході міжпартійних 
консультацій, що відбулися в Рівному в перших числах квітня: 
«Утворення соціалістичного уряду – завдання моменту». Очевидно, 
що камʼянецький антидержавний виступ (камʼянецька «буча») мав 

вплив на голову Директорії. Тому вже найближчим часом 
вирішувалося питання про призначення «лівого» уряду.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ’Ю ЯК МЕТОДУ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У статті здійснено теоретичний аналіз психологічних особливостей 
інтерв’ю, як методу психологічного дослідження; узагальнено етапи 
розвитку методу, основні функції та вимоги до його застосування. 

Ключові слова: інтерв’ю, особистість інтерв’юера, респондент. 

 
The article provides a theoretical analysis of the psychological features of the 

interview as a method of psychological research; stages of method development, 
main functions and requirements for its application are summarized. 

Key words: interview, personality of the interviewer, respondent. 

 

Інтерв‘ю як дослідницький метод є надзвичайно популярним 
у різних галузях: психологія, соціологія, статистика, медицина, 
педагогіка, журналістика, етнографія, криміналістика, управління. 
Інтерв‘ю дозволяє зібрати широку інформацію про особистість, її 
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психічні властивості, погляди, самооцінку, ціннісні установки 
тощо. 

В історії інтерв‘ю як психологічного методу можна виділити 
три основні етапи розвитку: 1) спочатку цей метод 
використовувався у сфері психотерапії та психотехніки, у свою 
чергу це сприяло виникненню психологічних консультацій; 2) 
використання інтерв‘ю в соціологічних та соціально-психологічних 
дослідженнях, де вперше виникли питання про валідність способів 
організації та проведення інтерв‘ю та достовірність отриманої 
інформації; 3) сучасний етап психологічних досліджень 
характеризується координацією практичних, теоретичних та 
методологічних проблем інтерв‘ю з метою використання його як 
особливого методу отримання інформації на основі вербальної 
комунікації [3].  

Учені вказують на дві основні функції, які виконує метод: 
перша – отримання інформації про події, явища, факти, процеси; 
друга – вплив на респондента, заснований на використанні 
вербальної комунікації. Це дає можливість застосовувати інтерв‘ю 
у всіх без винятку сферах діяльності психолога: в психотерапії та 
психокорекції, в психодіагностиці, в дослідницькій діяльності 
тощо [1]. 

Перша функція зводиться до отримання якої інформації 
одиничного характеру (журналістика), або відомостей про якусь 
спільноту (етнографія), отримання інформації про особливості 
соціальних чи психічних процесів і явищ (соціологія, психологія). 

Друга функція передбачає вплив на індивіда з метою 
досягнення певних змін: психотерапевтичні інтерв‘ю – в медицині, 
бесіда вчителя зі школярем – в педагогіці, керівника з підлеглим – 
в управлінні тощо 

Інтерв‘ю може бути нестандартизованим, у якому запитання 
сформульовані лише приблизно та можуть змінюватись упродовж 
дослідження, та стандартизованим із чітко визначеним переліком 
запитань. Використовуються як прямі, так і непрямі запитання. 
Останні доцільні при встановленні певних поведінкових проявів, 
які, на думку досліджуваного, є негативно стереотипізованими або 
небажаними із його точки зору [2] 

Інтерв‘ю використовується як додатковий метод 
психологічного дослідження. Він передбачає наявність попередньо 
розробленої програми, гнучкої стратегії формування запитань 
залежно від очікуваних відповідей; значної підготовки та 
професійності інтерв‘юера, певної майстерності, зокрема здатності 
викликати довіру до себе, налаштувати людину на відвертість; 
зведення до мінімуму впливу на зміст відповідей респондента і 
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забезпечення сприятливої атмосфери спілкування тощо. 
Основною мета інтерв‘ю з точки зору психолога є отримання від 
респондента відповідей на питання, сформульованих у 
відповідності з завданнями всього дослідження. 
 

Список використаних джерел: 

1. Високів В. Е. Загальнопсихологічний практикум. URL: 
https://stud.com.ua/78964/psihologiya/zagalnopsihologichniy_praktikum 

2. Засєкіна Л.В., Пастрик Т.В. Основи психології та міжособове 

спілкування : навч. посіб. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2013. 184 с. 

3. Основи психології : підручник. /за заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. 
4-те вид. Київ : Либідь, 1999. 632 с. 

 
 
УДК 004.738.5:659.1 

Тетяна Жалко, 
Волинський інститут післядипломної  

педагогічної освіти, 
Луцький інститут розвитку людини 

Університету «Україна» 

 
РЕКЛАМНІ ВІЙНИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

У науковій розвідці основна увага зосереджена на проблемі створення 
сучасної реклами в соціальних мережах. З᾿ясовано, що розвиток інтернету 
перетворить мережу в стандартний канал соціальних комунікацій, де 
будуть здійснюватися різні торгові операції. Наголошено на етичній 
складовій рекламної комунікації. 

Ключові слова: реклама, соціальні мережі, рекламні війни, 

інформаційний вплив. 
 
In scientific research, the main focus is on the problem of creating modern 

advertising in social networks. It was found that the development of the Internet 
will turn the network into a standard channel of social communications, where 
various trade operations will be carried out. The ethical component of advertising 
communication is emphasized. 

Keywords: advertising, social networks, advertising wars, information 

influence. 

 
Для медійників не секрет, що реклама – рушійна сила як для 

бізнесу, так і для держави. Досить часто можна почути від 
аудиторії, що вони втомилися від реклам. Сьогодні все навпаки – 
люди починають втомлюватися від марафону новин і вже 
чекають, коли повернуть рекламу на екрани. Як все змінюється… 

Рекламні війни – це цікавий інформаційний процес 
маркетингового протиборства, у якому задіяні різні прийоми 

https://stud.com.ua/78964/psihologiya/zagalnopsihologichniy_praktikum
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інформаційного впливу. Тому цілком правильно вважати, що 
реклама, яка розміщена у соціальних мережах, – це не що інше, як 
інтернет-реклама. 

Відомо, що інтернет-реклама вперше з‘явилася в США та 
почала стрімко розвиватися завдяки популяризації інтернет-
мережі, покращенню технічних можливостей та впровадженню 
новітніх технологій. Першим досвідом з використання рекламних 
технологій в інтернеті стало впровадження графічних повідомлень 
банерів на сторінках американської пошукової мережі під назвою 
«Yahoo!». Наприкінці 1995 р. – на початку 1996 p. «Yahoo!» 
розпочав приймати запити на розміщення банерів на сторінках 
пошукової системи. Завдяки цьому мережу інтернет було вперше 
використано як універсальний спосіб просування товарів та 
послуг, а також покращення іміджу компаній. 

З початком повномасштабного вторгнення російської 
федерації в Україну рекламний ринок занепав, оскільки 
зупинився бізнес. Тому рекламна індустрія перейшла на 
релокацію, а відтак і до залучення різних соціальних мереж, тим 
самим підсилюючи інтерес до продукту з боку потенційних 
покупців.  

До питання інформаційного впливу в рекламі та рекламних 
воєн зверталися у своїх працях багато дослідників, серед яких як 
українські, так і зарубіжні вчені: Е. Райс, Р. Кліфтон, Г. Томас, 
Ф. Барден, Т. Дейнекін, В. Комарова, Р. Кузнєцова, М. Лебеденко, 
Д. Костяхин, С. Шляхтина, Є. Ромат, А. Сумець та інші.  

Рекламна війна – це безпосередньо протиборство між 
брендами за допомогою рекламних роликів та постів, якими один 
бренд «атакує» інший. Головна зброя рекламної війни – 
максимальна креативність, візуалізація та засоби інформаційної 
дискредитації. Головна ціль – вплинути на користувача, 
підвищити репутацію свого бренду та знизити довіру до бренду 
ворога. Варто зазначити, що класична реклама виключає 
можливість прямого використання інтелектуальної власності 
сторонніх брендів (логотипів, назв, маскотів та ін.), але це не 
стосується рекламних воєн. Саме дискредитація прямих 
конкурентів, включаючи демонстрацію їх символіки та назви є 
характерною ознакою рекламної війни. 

У контексті зазначеного варто наголосити, що рекламні війни 
сьогодення майже неможливі без соціальних мереж. Згідно з 
підрахунками аналітиків, сьогодні середньостатистична людина 
перебуває в мережі 6 годин 43 хвилини щодня, і 50,1% людей 
використовують для цього свої мобільні пристрої. Активними 
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користувачами мережі Facebook щоденно є 2,5 мільярдів, а 
Instagram – 1 мільярд [2].  

До різкого зростання використання соціальних мереж як 
джерела новин призвело повномасштабне вторгнення рф в 
Україну. Серед 76,6% громадян України, які використовують 
соціальні мережі як джерело інформації, 66% обирають Telegram, 
61% – YouTube, 58% – Facebook [3]. Протягом усього цього часу 
користувач знаходиться в зоні інформаційного впливу, що 
чиниться соціальними мережами, отже, не використовувати таку 
чудову можливість для просування брендів, товарів або послуг 
було б для рекламодавців вкрай необачно. 

Соціальні мережі добре працювали і продовжують працювати 
для прямої реклами – таргетована реклама, онлайн-продажі та 
надання консультацій. Крім того, мережі можна використовувати 
і для іміджевої PR-історії – додавати сторітелінг, створювати 
челенджі, робити колаборації з блогерами. Заслуга блогерів у тому, 
що вони не створювали картинки, а показували реальність, у якій 
живуть усі українці. Тому рекламні меседжі почали сприйматися 
від блогерів та лідерів думок як поради, рекомендації, а не просто 
нав‘язування реклами. Ще більше зросли мікроблоги й 
волонтерські групи, адже актуальність й перевіреність інформації 
вийшла на перших план. 

Війна оголила рекламний бізнес. Наразі формується новий 
ринок – ринок свідомої реклами, який має свої посили:  

– зміна меседжів. Клієнтів не заохочують купувати на останні 
гроші або потішити себе коханого/ну. Пояснюють, чому це 
важливо зробити наразі й реально доносять цінність 
товару/продукту. Наприклад, був рекламний меседж: 
―Інвестуй і заробляй на нерухомості‖, став – ―Збережи свої 
гроші в надійному активі – нерухомості, з можливістю 
майбутнього заробітку‖.  

– аудиторія не хоче бачити вигадки, а потребує відображення 
реалії бізнесу. Зазвичай, у рекламних роликах присутні герої 
– наразі вони змінилися. Найменш доречним у рекламі 
бренду є залучення політичних діячів. Серед військових, яких 
хотіли би бачити в рекламі брендів, називають Валерія 
Залужного (24%), звичайного солдата або військового.  

– люди хочуть бачити ту реальність, у якій живуть. 57% 
українців зізналися, що їм подобається використання образів 
―Байрактар‖, ―Патрон‖, ―Хімарс‖ в брендингу товарів та 
послуг. Патріотична тема в рекламі наразі дуже доречна – так 
вважають 92% користувачів соціальних мереж [1]. 
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 Однак «Салон ―Джавеліна‖, суші ―Байрактар‖, хліб 
―Чорнобаївський‖, ковбаса у військових шоломах, плаття на фоні 
зруйнованих міст – це рекламна комунікація, яка відверто 
паразитує на темі війни. Спочатку це були поодинокі випадки, але 
з часом соціальні мережі заполонила саме така реклама. 
Експлуатація образів зруйнованих і понівечених міст, розмивання 
термінів ―герой‖ або ―героїня‖ – все це спотворює війну, нівелює її 
історичне значення, знецінює досвід жертв серед цивільного 
населення та військових. Саме такий креатив не лише не 
допомагає брендам продавати, а й руйнує їхню репутацію. 

Отже, соціальні мережі відкривають нові можливості, 
прокладаючи шлях для підвищення іміджу брендів, яким 
необхідно поставити їх в пріоритет. Крім того, нові і старі бренди 
будуть використовувати соціальні мережі, щоб підвищити свою 
конкурентоспроможність на ринку і набрати обертів серед своїх 
споживачів, щоб домогтися задоволеності клієнтів. Завдяки 
використанню соціальних мереж можна легко дістатися до зручної 
для користувача інтерактивної системи, розуміючи особливі й 
унікальні потреби клієнтів.  

Рекламні війни сьогодення – важливе явище, вивчення якого 
може допомогти в академічному висвітленні теми загального 
інформаційного впливу та інформаційних воєн, але потрібно 
зауважити, що рекламні війни найчастіше вивчаються у відриві 
від інформаційного впливу у соціальних мережах, обмежуючись 
лише впливом ЗМІ.  
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У цьому дослідженні здійснено аналіз окремих публікацій про соціальні 
медіа та соціальні мережі, насамперед наукові розвідки фахівців у сфері 
інформаційних систем; визначено численні нові теми для аналізу, тим 
самим покращуючи наше розуміння прогресу в дослідженнях соціальних 
медіа, пропонуючи можливі напрямки дослідження. 
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Соціальні медіа включають комунікаційні веб-сайти, які 
сприяють формуванню стосунків між користувачами з різного 
походження, створюючи багату соціальну структуру. Вміст, 
створений користувачами, заохочує запити та прийняття рішень. 
Враховуючи актуальність соціальних медіа для різних 
зацікавлених сторін, їм приділили значну увагу дослідники різних 
галузей. На сьогодні не існує комплексного огляду, який би 
об‘єднував і синтезував висновки літератури про соціальні мережі. 
Необхідно зазначити, що більшість статей розглядають 
поведінковий бік соціальних медіа, досліджують аспект оглядів і 
рекомендацій, а також вивчають їх інтеграцію в діяльність різних 
організацій. Крім того, багато досліджень розглядали 
життєздатність онлайн-спільнот/соціальних медіа як 
маркетингового середовища, а інші досліджували різні аспекти 
соціальних медіа, включаючи ризики, пов‘язані з їх 
використанням, цінність, яку вони створюють, і негативні прояви 
стигмації, що відображають упереджене ставлення оточуючих до 
окремих осіб, груп людей тощо. Використання соціальних мереж 
для обміну інформацією під час критичних подій, а також для 
пошуку та/або надання допомоги також досліджувалося в 
аналізованих нами публікаціях. Інші контексти включають 
політичне та державне управління, а також порівняння 
традиційних та соціальних медіа.  
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Соціальні медіа дозволяють формувати стосунки між 
користувачами з різним походженням, що призводить до стійкої 
соціальної структури. Визначним результатом цієї структури є 
генерування величезних обсягів інформації, що пропонує 
користувачам виняткову вигідну і цінну пропозицію щодо 
обслуговування. Однак недоліком такого перевантаження 
інформацією іноді є очевидна нездатність користувачів знайти 
достовірну інформацію, яка їм потрібна в той момент, коли це 
буде потрібно. Сайти соціальних медіа вже настільки глибоко 
увійшли в наше повсякденне життя, що люди покладаються на 
них у будь-яких потребах, починаючи від щоденних новин і 
оновлень про важливі події, насамперед, що стосуються сучасної 
воєнної агресії Росії проти України, до розваг, спілкування з 
родиною та друзями, оглядів і рекомендацій щодо 
продуктів/послуг і місць, виконання професійних завдань, освітні 
послуги, емоційні потреби, управління робочим місцем тощо. 

Коли ми говоримо про соціальні мережі, на думку часто 
спадають такі, як Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, TikTok, 
Weixin, LinkedIn, Pinterest і Instagram. Ці додатки керуються 
вмістом, створеним користувачами, і мають значний вплив на 
безліч ситуацій – від купівельної поведінки, продажного сервісу, 
підприємницької діяльності, політичних питань до венчурного 
капіталізму [15].  

Лідером на ринку соціальних медіа на сьогодні залишається 
Facebook.  Cтаном на третій квартал 2022 року він є найбільш 
використовуваною онлайн-соціальною мережею в усьому світі з 
приблизно 2,96 мільярдами активних користувачів щомісяця. 
Платформа перевищила два мільярди активних користувачів у 
другому кварталі 2017 року, для досягнення цієї віхи знадобилося 
трохи більше 13 років. Для порівняння, Instagram, який належить 
компанії Meta, знадобилося 11,2 року, а YouTube від Google — 
трохи більше 14 років, щоб досягти цієї віхи. Протягом третього 
кварталу 2022 року кількість щоденних активних користувачів 
Facebook досягла 1,98 мільярда, що незначно збільшилося 
порівняно з попереднім кварталом. У порівнянні з кількістю 
щоденних активних користувачів у третьому кварталі 2021 року 
платформа набрала близько 54 мільйонів користувачів [28].  

Як свідчить аналіз компанії GlobalLogic на основі відкритих 
даних, в Україні зросла кількість користувачів соціальних мереж. 
Станом на липень 2022 року соцмережами користується близько 
76,6% українців. Більшість українців мають акаунти в 
розважальних соцмережах, при цьому лише 3,6 млн зареєстровані 
в LinkedIn – платформі для бізнес-комунікацій та пошуку роботи.  
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Повномасштабне вторгнення РФ в Україну призвело до різкого 
зростання використання соціальних мереж як джерела новин. 
Серед 76,6% громадян України, які використовують соціальні 
мережі як джерело інформації, 66% обирають Telegram, 61% – 
YouTube, 58% – Facebook. Важливо зазначити, що опитані могли 
обрати одразу декілька варіантів відповідей.  

Сьогодні в YouTube зареєстровано понад 28 млн українських 
користувачів, в Instagram – понад 16,1 млн, у Facebook – 15,45 
млн. TikTok має більше ніж 10,55 млн українських користувачів.  

При цьому на початку 2022 року кількість зареєстрованих 
українських користувачів LinkedIn становила 3,6 млн осіб [2]. 

Протягом останніх років науковці та практики досліджували 
та досліджували різні сторони соціальних мереж. Організації 
залучаються до соціальних мереж переважно з метою отримання 
зворотного зв‘язку від зацікавлених сторін [22]. Відгуки 
споживачів є ще однією важливою частиною соціальних медіа, 
яка висуває на перший план питання якості, достовірності та 
правдивості інформації. Значною мірою онлайн-спільноти успішно 
об‘єднують людей зі схожими інтересами та цілями, що робить 
концепцію мікроблогів дуже популярною. У той час як більшість 
повідомлень, якими обмінюються на сайтах соціальних медіа, є 
особистими статусами або новинами про поточні справи, деякі 
дописи є запитами підтримки, де люди шукають допомоги. 
Особливо це актуально для України, коли необхідна підтримка 
наших воїнів, людей, що постраждали внаслідок агресії РФ. Цю 
місію виконують у соціальних мережах найчастіше волонтери та 
просто небайдужі люди.  

Враховуючи актуальність соціальних медіа для різних 
зацікавлених сторін і численні наслідки, пов‘язані з їх 
використанням, соціальні медіа привернули увагу дослідників з 
різних галузей, включаючи інформаційні системи.  

Вивчаючи існуючу літературу про соціальні медіа, стає 
очевидним, що автори в цій галузі не зосереджувалися лише на 
визначенні соціальних медіа. Спробу комплексного огляду 
термінології соціальних медіа було зроблено у публікації 
Каплуненко В. та Бондаренко С., що присвячена дослідженню 
проблеми визначення соціальних медіа в інформаційному 
просторі. У роботі було проаналізовано вживання зарубіжними та 
вітчизняними дослідниками термінів «соціальні медіа» та 
«соціальні мережі». [4]. З зарубіжних досліджень необхідно 
відзначити кількох науковців, які наблизилися до визначення чи 
прояснення концепції соціальних медіа. Наприклад, Лундмарк Л. 
та ін. [17, c. 3] стверджують, що «соціальні медіа, як унікальна 
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форма комунікації, об‘єднують численні джерела легітимності, і, 
як наслідок, представляють унікальний і важливий контекст для 
вивчення теми. Дійсно, соціальні медіа є засобом для 
розповсюдження як внутрішньої, так і зовнішньої інформації, що 
стосується фірм, галузей промисловості та суспільства в цілому». 
За словами Шлагвейна Д. та Ху М. [25], соціальні медіа являють 
собою канали комунікації та співпраці в Інтернеті, які широко 
використовуються з 2005 року, і, з точки зору інформаційних 
систем, інструменти соціальних медіа та їхні навколишні 
організаційні та управлінські структури становлять системи 
соціальної інформації. Вейкфілд P. і Вейкфілд K. [30, c. 140] 
описують «технології соціальних медіа як сукупність артефактів ІС, 
що складається з технічних, інформаційних і реляційних 
підсистем, які чітко взаємодіють відповідно до контексту 
використання». У своєму дослідженні вони також виділяють 
«недавнє визначення соціальних медіа та соціальних мереж, яке 
стосується соціальних медіа-мереж як певних типів платформ 
соціальних медіа та інтернет-сайтів із загальними атрибутами, 
такими як (1) профіль користувача (2) доступ користувача до 
цифрового контенту (3) користувацький список реляційних 
зв‘язків і (4) можливість користувача переглядати та проходити 
реляційні зв‘язки» [30, c. 144]. 

У більш зручному та простому визначенні Міранда С. та ін. 
[20, с. 304] пояснюється, що соціальні медіа «здебільшого 
сприймаються як середовище, в якому звичайні люди в звичайних 
соціальних мережах (на відміну від професійних журналістів) 
можуть створювати новини, створені користувачами». Кілька 
інших авторів, таких як Спаньолетті П. та ін. [27] і Ксюй С. та 
Жанг Кс. [32] зазвичай називають соціальні медіа набором 
вбудованих технологій/додатків, які спрямовані на сприяння 
створенню, модифікації, оновленню та обміну контентом, 
створеним користувачами, одночасно встановлюючи нові зв‘язки 
між самі творці контенту. Бхараті та ін. називають соціальні медіа 
технологією, «орієнтованою не на транзакції, а на співпрацю та 
спілкування між групами як всередині, так і за межами фірми» 
[10, с. 258]. Нарешті,  Танг К. та ін. також ідентифікують соціальні 
медіа як медіа, створені користувачами, які є джерелом «онлайн-
інформації, створеної, ініційованої, поширеної та використаної 
споживачами, які мають намір інформувати один одного про 
продукти, бренди, послуги, особистості та проблеми» [29, с. 44]. 

Усі наведені вище описи чітко розглядають соціальні медіа як 
засоби комунікації, що підтримуються Інтернет-технологіями для 
поширення інформації. Більшість із них визнають високу 
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концентрацію створеного користувачами контенту на таких 
платформах. Базуючись на нашому розумінні соціальних медіа та 
наведених вище визначень, ми пропонуємо таке визначення: 
Соціальні медіа складаються з різноманітних керованих 
користувачами платформ, які сприяють поширенню привабливого 
вмісту, створенню діалогу та спілкуванню з ширшою аудиторією. 
Це, по суті, цифровий простір, створений людьми та для людей, і 
забезпечує середовище, яке є сприятливим для взаємодії та 
спілкування на різних рівнях (наприклад, особистому, 
професійному, діловому, маркетинговому, політичному та 
суспільному). 

Протягом останніх двох десятиліть різні проблеми, пов‘язані з 
соціальними медіа, досліджувалися відповідно до швидкого 
розвитку базових технологій/додатків та їхнього використання 
для різних типів використання соціальних медіа. Необхідно 
відзначити, що публікації до 2011 року все ще розглядали контент, 
створений користувачами, як новий тип онлайн-контенту [11]. 
Однак за останні роки дослідження в цій галузі досягли 
величезного прогресу не лише з точки зору масштабу, але й у 
поясненні переваг і недоліків, пов‘язаних із використанням 
соціальних мереж. Хоча важко точно визначити еволюцію на 
щорічній основі, вдалося визначити основні аспекти досліджень 
соціальних мереж, які з‘явилися з часом. 

Серед основних тем, які зацікавили науковців, необхідно 
зазначити такі: поведінковий бік використання соціальних мереж, 
вплив однолітків і готовність розкривати інформацію, 
дослідження позитивних, дисфункціональних, когнітивних і 
афективних, гетерофільних і гомофілічних тенденцій користувачів 
соціальних мереж; поведінка блогерів, утримання читачів, онлайн-
контент, здатність робити внески та видимість блогу ; відгуки і 
рекомендації у соціальних мережах; покращення розуміння 
інформаційної якості оглядів в соціальних медіа та пов‘язані з 
ними наслідки; рівень і якість інтеграції соціальних медіа для 
різноманітних організаційних завдань; використання соціальних 
медіа працівниками (наприклад, інноваційність, утримання та 
мотивація); зв‘язок між системами соціальних підприємств та 
організаційними мережами; використання соціальних мереж як 
інструмент маркетингу; використання медіасайтів для обміну 
інформацією під час стихійних лих і критичних подій; взаємодія 
державних органів і соціальних мереж. Цікавими є дослідження 
проблем шахрайства та фарсу, з якими стикаються користувачі. 
Вони зосереджуються на боротьбі з проблемами конфіденційності 
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та безпеки, водночас намагаючись відрізнити підроблений та 
справжній онлайн-контент (наприклад, Жанг Д. та ін. [34]). 

У контексті сучасних українських реалій стала популярною 
тема пропаганди та основних наративів про війну в Україні[1; 6; 
7]. 

Дуже невеликий відсоток досліджень зосереджений на аналізі 
впливу публікацій у соціальних мережах, які шукали 
допомоги/підтримки від інших користувачів соціальних мереж 
(наприклад, Спагнолетті П. та ін. [27]; Ян Л. та ін. [33]). За останні 
роки лише кілька досліджень вивчали використання соціальних 
медіа в державному управлінні та політичних контекстах, таких 
як відкрите управління та прозорість (наприклад, Баур А. [9]; 
Розенберг М. та ін. [24]; Данько Ю.; [3]Кокарча Ю. [5]). Крім того 
ряд досліджень [31; 14; 20] присвятили свої зусилля порівнянню 
традиційних медіа з соціальними медіа.  

Переглядаючи окремі наукові публікації, було виявлено спільні 
риси в безлічі аспектів соціальних медіа, обраних для дослідження. 
Хоча багато досліджень зосереджували свою увагу на розумінні 
поведінки користувачів соціальних мереж, інші досліджували 
участь у підприємницькій діяльності та поведінку фірм. Низка 
досліджень була зосереджена на вмісті, який публікується в 
онлайн-спільнотах, деякі з яких повідомляють про наслідки 
використання частини цього вмісту як засобу інформування під 
час критичних подій і трагедій. Цікаві відкриття зробили автори, 
які вивчають використання соціальних медіа як платформи для 
надання та/або отримання допомоги чи підтримки, а також їх 
використання у сфері охорони здоров‘я та державного управління. 
Також обговорювалися створення цінності та негативні наслідки, 
пов‘язані з використанням соціальних мереж на робочому місці. 
Кілька досліджень вирішили перевірити раніше встановлені 
гіпотези та моделі, тоді як інші порівнювали традиційні медіа з 
соціальними медіа. Попередні дослідження також дозволили 
зрозуміти, як фірми використовують соціальні мережі для 
просування своїх продуктів і послуг. Ці стратегії діють паралельно 
з оглядами та рекомендаціями, опублікованими користувачами на 
сайтах соціальних мереж, яким також приділено значну увагу в 
літературі. 

Підсумовуючи вищезазначене та враховуючи те, що 
з‘являються різні типи платформ соціальних медіа та різні 
наслідки, пов‘язані з їх використанням, зауважимо, що 
дослідження в цій галузі продовжуватимуть розвиватися.  

Платформи соціальних медіа істотно переосмислили способи, 
якими люди обирають спілкування та співпрацю. Інтернет-
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спільнота – це соціально-технологічний простір, де почуття 
спільності сприяє залученню, що, у свою чергу, підвищує 
задоволеність [23]. Вагомо те, що на сьогодні соціальні медіа 
сприяють появі віртуальних спільнот знань і мереж самодопомоги. 
Ці вебмережі дозволяють медичній практиці та дослідженням 
щоденно отримувати доступ до досвіду пацієнтів, що було 
неможливо раніше. 

Компанії визнають соціальні медіа визначним індикатором 
вартості власного капіталу, який не тільки покращує 
короткострокову продуктивність, але й забезпечує довгострокову 
продуктивність [18]. Переглянуті дослідження свідчать про те, що 
запровадження соціальних медіа в компанії збільшує мета-знання 
(хто є хто в організації та хто що робить), що допомагає уникнути 
дублювання знань і сприяє новим способам управління роботою 
[16]. Було виявлено, що активне управління соціальними медіа є 
ефективнішим, коли залучаються ті, хто всередині компанії, а не 
за її межами [19]. 

Проблемі негативних постів приділено значну увагу в 
літературі. Попередні дослідження свідчать про те, що в цілому 
вплив негативних дописів набагато вищий, ніж позитивних, які 
збільшують читацьку аудиторію [8]. Ця проблема також поширена 
в організаціях. Відповідно до розглянутих тут досліджень, 
організації або забороняють своїм співробітникам публікувати 
суперечливий контент в Інтернеті, або самі співробітники 
утримуються від цього, побоюючись негативних наслідків. Ті ж 
співробітники також діляться позитивними публікаціями, і 
негативний ефект кількох негативних постів компенсується 
позитивними. На сьогодні стало в інтересах фірми заохочувати 
добровільне ведення корпоративних блогів, щоб зруйнувати 
розрив знань і підвищити продуктивність співробітників [26]. 

Висновки щодо використання соціальних медіа в 
надзвичайних ситуаціях показують, що загальна реакція 
користувачів в онлайн-спільноті дуже відрізняється від реакції під 
час кризи, оскільки ці реакції стають більш рефлексивними. Було 
помічено, що під час кризи відсутність джерел інформації в 
поєднанні з надто великою кількістю звітів про ситуацію, якими 
діляться користувачі платформи соціальних мереж, може 
спровокувати поширення чуток. Таким чином, на служби 
екстреного реагування покладається обов‘язок оприлюднювати 
достовірну інформацію, одночасно намагаючись контролювати 
колективну тривогу в громаді, щоб придушити нитки чуток [21]. 
Крім того, проблеми з безпекою все частіше виникають у зв‘язку з 
мимовільним доступом до Інтернету в соціальних мережах, і 
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дослідження з цього приводу свідчать про те, що розповсюдження 
інформації в мережі впливає на порушення конфіденційності та 
зв‘язок між користувачами [13]. Стало відомо, що рішення особи 
чи фірми приховати інформацію в інтересах конфіденційності 
може мати як позитивний, так і негативний вплив на їх 
корисність [12]. 

Таким чином, дослідивши наукові доробки щодо особливостей 
соціальних медіа, ми дійшли висновки, що науковці зазначають, 
що контент, створений користувачами у соціальних медіа, 
забезпечує колективне розуміння, яке є масивною функцією 
обробки знань машинно-людського типу, здатною керувати 
хаотичними обсягами інформації. Технології соціальних медіа 
більше не сприймаються лише як платформи для спілкування та 
зборів, а визнаються за їх здатність заохочувати агрегацію. 

Більшість досліджень одностайно визнають соціальні медіа за 
їхні можливості обміну інформацією, а цілеспрямована група 
досліджень визнає їх ефективність під час стихійних лих і 
критичних подій. 

Проаналізувавши наявні публікації, ми можемо стверджувати, 
що на сьогодні існує потреба у більш детальному дослідженні 
аспекту формування довіри між особами в соціальних мережах, де 
немає особистих стосунків (на відміну від таких сайтів, як 
Facebook), проаналізувати сприйняття використання певних 
соціальних медіа в різних вікових групах; дослідити потенціал 
корпоративних соціальних медіа, щоб отримати уявлення про 
інструменти, які підтримують розмежування командних меж; 
вивчення можливостей залучення більшої кількості громадян до 
розробки системи управління Інтернетом, щоб з часом життєвий 
цикл інформаційно-комунікаційних технологій відтворений за 
допомогою цифрових медіа не перетворився на інструмент 
гегемонії, що керується рішеннями членів політичної чи 
економічної влади. 

Оскільки інформаційні системи зараз виходять за межі 
організаційної периферії, щоб стати частиною більш широкого 
соціального контексту, для стратегічних досліджень 
інформаційних систем важливо заглибитися в конкурентне 
середовище динамічних соціальних систем. Інтернет-спільноти 
запроваджують зовнішні винагороди, які не обмежують 
внутрішню мотивацію користувачів. Дослідження таких спільнот 
слід розширити, щоб вивчити взаємодію між зовнішніми та 
внутрішніми винагородами, зокрема з точки зору їх здатності 
розвивати та підтримувати внутрішню мотивацію користувачів. З 
організаційної точки зору, дослідження соціальних медіа мають 
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відійти від традиційного діадичного погляду на відносини між 
онлайн-спільнотою та фірмою та зосередитися на перегляді 
онлайн-користувачів як екосистеми зацікавлених сторін. Майбутні 
дослідники повинні прагнути проаналізувати потенціал 
зацікавлених сторін у застосуванні інструментів соціальних медіа 
для успішного досягнення своєї мети. 
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У статті охарактеризовано бібліотечну проєктну роботу, яка 
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серед користувачів. Проєктна діяльність бібліотеки залучає додаткові 
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Проєктна діяльність бібліотек характеризується як засіб 

реорганізації та модернізації бібліотечної роботи, передумова 
інноваційного розвитку бібліотеки, пошук можливостей взаємодії з 
партнерами, владними структурами, громадськістю. Поширеною є 
також точка зору, що бібліотеки вдаються до проєктної діяльності 
через недостатнє фінансування, яке змушує їх виживати, 
шукаючи партнерів, спонсорів у середовищі підприємців, 
громадських діячів, представників влади.  

Глобальні виклики сьогодення впливають на 
функціонування бібліотек, що позначається пошуком та 
освоєнням сучасних напрямів діяльності, вибором нових форм і 
методів. Бібліотеки намагаються підвищувати якість своєї 
діяльності у різних аспектах, активно займаються програмно-



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

37 

 

проєктною роботою, підготовкою (плануванням), організацією, 
мотивацією та управлінням проєктами [6, c. 17–20]. 

Проєктна діяльність – це керовані зміни вихідного стану 
об‘єкту, на які потрібні час, фінансові витрати, певні ресурси. 
Проєкт – поєднання послідовних, цілеспрямованих, 
взаємопов‘язаних дій, спрямованих на досягнення чітко 
визначеного результату в умовах обмеженого проміжку часу і 
коштів [2, с. 6–7]. 

«Саме проєктна діяльність є креативною рушійною силою 
інноваційного розвитку, що дозволяє генерувати свіжі ідеї і 
втілювати їх у життя, забезпечувати реорганізацію та 
модернізацію бібліотек на новій реформаторській хвилі», – 
підкреслює Великосельська О. М., головний бібліотекар наукової 
бібліотеки Хмельницького національного університету в праці 
«Проєктна діяльність наукової бібліотеки Хмельницького 
національного університету як фактор формування творчого 
потенціалу студентів» [1]. 

Проєкт починається з осмислення ідеї, визначення 
спрямованості, осіб або установ, які отримають користь від його 
реалізації. До цього слід подолати наявні протиріччя, вирішити 
проблемні ситуації, наприклад, з метою покращення доступу 
користувачів до інформації та культурного надбання. 

Уточненню ідеї проєкту сприяє збирання інформації та 
проведення всебічного передпроєктного аналізу, що потребує від 
бібліотечних фахівців навичок і знань системного аналізу, методів 
планування, мотивації, застосування принципів проєктного 
менеджменту. Використання комплексу методів аналізу реального 
внутрішнього стану та потенціалу бібліотеки, навколишнього 
середовища по відношенню до бібліотеки сприяють 
обґрунтуванню необхідності реалізації проєкту, детальному 
плануванню, передбаченню бюджету на його впровадження [3, c. 
17]. 

Проєктна діяльність бібліотеки, яка є окремою структурною 
одиницею, ставить за мету обов‘язкове залучення додаткових 
фінансових коштів, благодійних фондів, громадських організацій, 
меценатів, спонсорів. Це, перш за все, можливість підвищення 
професійного рівня фахівців, розширення творчої активності як 
бібліотекарів, так і користувачів. 

Широкого використання у проєктній діяльності набув метод 
SWOT-аналізу, спрямований на аналіз внутрішнього стану 
організації, її сильних, слабких сторін та зовнішнього середовища 
– можливості та загрози. SWOT-аналіз діяльності бібліотеки як 
метод управління підвищує ефективність її роботи. Фактори 
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аналізу зовнішнього середовища можуть стосуватися як діяльності 
бібліотеки, її місця розташування, зв‘язків з іншими бібліотеками, 
інститутами, університетами, громадськістю тощо, так і 
економічних та соціальних умов, реальних та потенціальних 
конкурентів бібліотеки, які надають інформаційні послуги, їх 
технологічного рівня тощо. Цей метод допомагає оцінити всю 
роботу, окремі напрями та процеси, визначити якісні зміни, 
своєчасно виявити прогресивні та небажані тенденції, провести 
підсумки та прийняти рекомендації для покращення діяльності, 
визначити сильні та слабкі сторони, можливі загрози, намітити 
перспективні плани розвитку [3, c. 17–19]. 

Олена Мар‘їна в статті «Розвиток корпоративних 
бібліотечних проєктів в Україні» наголошує, що «на основі 
інформаційно-комунікаційної взаємодії бібліотечних установ 
відбувається становлення корпоративної бібліотечної співпраці. 
Яскравими проявами цього є корпоративна каталогізація; 
кооперативне формування фондів; створення повнотекстових 
електронних колекцій, спільних баз даних, каталогів та інших 
корпоративних інформаційних продуктів; спільне інформаційне 
обслуговування користувачів; участь у роботі професійних 
асоціацій» [4, с. 22]. 

Проєктна діяльність у ракурсі останнього десятиліття стала 
рушійною силою для розвитку чималої кількості бібліотек України, 
сприяла впровадженню у діяльність інформаційних технологій, 
створенню центрів вільного доступу до офіційної інформації, 
запровадженню нових бібліотечних послуг з доступом до мережі 
Інтернет. 

Інновації завжди були вирішальним чинником розвитку для 
молоді. Позитивною рисою в інноваційній роботі є те, що вона не 
тільки сприяє популяризації фондів, задоволенню читацьких 
інтересів, але й розкриває перед користувачами творчі можливості 
та здібності бібліотекарів, творчий потенціал. Цьому сприяє 
програмнопроєктна діяльність бібліотеки, яка є вимогою часу і 
необхідністю сьогодення [5, с. 2]. 
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У статті здійснено спробу, на основі праць кінця XIX – на початку XX 
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Вивчення досвіду роботи музеїв Волині другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. неможливе без характеристики перших 
наукових праць, на сторінках яких з‘явилася інформація про 
зародження та розгортання діяльності музейних закладів у 
краї, їх участі в історико-краєзнавчому дослідженні регіону. 

У 1889 році в часописі «Київська старовина» була 
надрукована стаття-відгук вітчизняного науковця, дослідника 
минулого Волині О. Левицького на вихід у світ першого річного 
звіту тодішнього Свято-Володимирського православного 
церковного братства, яке започаткувало свою діяльність у грудні 
1887 року в м. Володимирі-Волинському [3]. Автор належним 
чином оцінив зусилля братства у справі пошуку та збереження 
давніх пам‘яток краю та дав характеристику змістові експозиції 
першого музейного закладу краю – давньосховища Володимир-
Волинського Свято-Володимирського православного церковного 
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братства, яке з часом перетворилося на важливий осередок 
дослідження історії краю. 

Обширніша інформація про цей музей, як і про інші 
музейні заклади Волині була розміщена у книзі П. Уварової 
«Областні музеї», що побачила світ у 1890 році. У цій праці  
авторка виділила діяльність давньосховища братства, як гідну 
для наслідування, дала коротку історичну довідку про його 
організаторів та найцікавіші, на її думку, експонати. Серед 
губернських музейних закладів охарактеризувала і музей при 
публічній бібліотеці у м. Житомирі, заснований у 1865 році [2, 
с. 13]. 

Книга П. Уварової цінна й тим, що тут зроблено чи не 
найпершу спробу класифікувати музеї. Авторка розділила 
існуючі на той час провінційні музеї за типами, зупинилася на 
їх характеристиці та навела конкретні приклади. Праця 
П. Уварової – це спроба перших узагальнень та рекомендацій 
щодо утворення музейних закладів та розуміння ролі і 
функцій провінційних музейних осередків у вивченні 
церковних і світських пам‘яток.  

Значну увагу приділив діяльності православних 
церковних братств щодо створення церковних музейних 
закладів Волині М. Трипольський [7]. У праці підкреслюється, 
що справа збирання і збереження пам‘яток давнього 
православ‘я оформлена як одне з найважливіших завдань 
роботи братств не тільки в статутах деяких з них, а вже 
здійснюється і на практиці за допомогою утворення 
своєрідних музеїв, що отримали назву «давньосховищ». Автор 
описав початки формування таких закладів, повідомив про 
описи експонати, які тут зберігалися та порядок їх 
розміщення. 

Аналогічні відомості, однак лише про давньосховище 
Свято-Володимирського братства, помістив у праці, яка 
з‘явилася в 1893 році, відомий волинський краєзнавець 
М. Теодорович [6]. Автор перерахував усі наявні в експозиції 
предмети і подав відомості про кожен з них. Свою 
інформацію дослідник поповнив коротким матеріалом про 
екскурсійну роботу, яку проводив музей братства у дні 
святкування 900-річчя Волинської єпархії. М. Теодорович 
також відзначив, що іще 1890 року його експонати разом з 
експонатами давньосховища Луцького Хрестовоздвиженського 
православного братства стали основою виставки давніх 
предметів православ‘я, підготовленої і влаштованої у м. 
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Луцьку з нагоди приїзду до міста тодішнього російського 
самодержця Олександра ІІI. 

Обґрунтуванню причин створення, історії відкриття, 
виявленню й описові перших експонатів Волинського 
єпархіального давньосховища – одного з найбільших у краї 
центрів по збору, збереженню, вивченню та популяризації 
місцевих пам‘яток, що був відкритий у м. Житомирі 15 травня 
1893 року – присвячена робота В. Храневича [8]. Також 
дослідники кінця XIX – початку ХХ ст. детально 
прорецензували й перші збірники наукових праць 
Волинського церковно-археологічного товариства, при якому 
функціонувало давньосховище [1; 4]. Автори справедливо 
зауважили, що єпархіальне давньосховище вийшло за межі 
своїх вузьких конфесійних завдань і разом з товариством 
займається зосередженням та вивченням не лише церковних 
реліквій, а й світських пам‘яток минулого.  

На межі ХІХ – ХХ ст. і в наступні роки предметом 
зацікавлення став Городоцький музей, заснований в 1896 році 
у селі Городок тодішнього Ровенського повіту на кошти 
місцевого власника барона Ф. Штейнгеля. Узагальнюючий 
матеріал про нього з‘явився в праці А.Шафранського [9]. У 
названій роботі подаються описи приміщення й експонатів 
музею, бібліотечної збірки з її рукописами, стародруками, 
новітніми виданнями книг та періодики (включно по початок 
ХХ ст.). Певна увага зосередив автор на науковій діяльності 
закладу, що знайшла свій прояв насамперед в організації й 
проведенні кількох тривалих наукових експедицій по Волині. 
Підкреслено заслуги Ф. Штейнгеля як фундатора та 
утримувача музею, жвавий інтерес до музею протягом усіх 
років його існування з боку різних верств суспільства та 
висловлене побажання, щоби подібні до Городоцького музею 
установи примножувалися і розвивалися, сприяючи 
належному висвітленню та вивченню рідного краю і 
знаходячи підтримку у молодого покоління Волині.  

У досліджуваний період поза увагою науковців не 
залишилися й інші музейні заклади тодішньої Волинської 
губернії. Зокрема, вирізняється праця професора Київського 
університету В. Перетця про стародруки та ікони музейних 
закладів м. Житомира [5]. Під керівництвом ученого було 
складено найдетальніший для того часу опис усіх наявних 
рукописів музею, який з 1901 року діяв при Товаристві 
дослідників Волині, впорядковано наявні описи давніх 
рукописних і друкованих книг Волинського єпархіального 
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давньосховища та описано майже половину його рукописів. 
Автор вказав і на проблеми у функціонуванні музеїв, зокрема, 
нестачу коштів, персоналу, епізодичність надходження 
експонатів та несвоєчасність їх обліку. Також В. Перетц 
наголосив на необхідності пожвавлення роботи музейних 
закладів у справі пошуку, вивчення і збереження пам‘яток 
минулого, багато з яких були безпідставно знищені або 
безповоротно втрачені в так звану «епоху боротьби з 
католицизмом та унією», піднесення ролі і значення музеїв як 
вагомих осередків культурно-просвітницької роботи. 

Таким чином, вагомий масив праць, у яких висвітлено 
діяльність перших музейних закладів Волині у справі пошуку, 
дослідження та збереження багатьох історичних пам‘яток 
краю з‘явився наприкінці XIX – на початку XX ст. Публікації 
дослідників даного періоду, щоправда, досить побіжно, 
розкривають питання організації музейної роботи: 
класифікацію музеїв, принципи побудови експозиції, 
проблеми налагодження систематичного відвідування цих 
закладів населенням, співпраці з громадськістю та ін.  
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У статті розглянуто проблему застосування соціальних мереж як 

сучасного інструменту взаємодії бібліотек із читачами. Проаналізовано 
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The article examines the problem of using social networks as a modern tool of 

interaction between libraries and readers. The experience of using the Facebook 
network by the libraries of the Zaturtsiv community of the Volyn region was 
analyzed. 

Keywords: library, social networks, Facebook, information, communication. 

 

Прогресивний розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій створює сучасним бібліотечним установам нові 
можливості для здійснення професійної діяльності. Інтернет-
простір дозволяє швидко і без обмежень формувати новий 
контент, об‘єднувати за допомогою інформаційних продуктів цілі 
спільноти та громади. Тому бібліотеки відчувають зараз 
необхідність підтверджувати свою спроможність не лише в 
матеріальному наповненні фондів, а й необхідність 
репрезентувати свій заклад у віртуальному середовищі. Однією з 
прогресивних форм масової комунікації в інтернеті є соціальні 
мережі. Соціальні інтернет-мережі постають особливим видом 
структур, які є інтернет-платформою для створення й підтримки 
особистих і професійних зв‘язків між людьми. «Соціальна мережа – 
це інтерактивний, найбільш використовуваний вебсайт, контент 
якого наповнюється самими учасниками мережі. Сайт являє 
собою автоматизоване соціальне середовище, що дає змогу 
спілкуватися групі користувачів, об‘єднаних спільним інтересом. 
Зв‘язок здійснюється за допомогою вебсервісу внутрішньої пошти 
або миттєвого обміну повідомленнями» [4, с 259]. 
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 Зростання популярності соціальних мереж, їх можливості, 
аспекти використання соціальних мереж у діяльності бібліотек 
вивчали вітчизняні фахівці бібліотечної справи. Зокрема, 
Н. Вітушко розглядає нові завдання бібліотечних установ за умов 
масової інтернетизації та комп‘ютеризації стосовно просування 
бібліотечних інформаційно-аналітичних продуктів в 
інформаційному середовищі [2]. О. Мар‘їна досліджує новітні 
віртуальні форми соціальної активності бібліотек у мережному 
середовищі [3]. Дослідженню контенту бібліотечних представництв 
у соціальних медіа присвячена стаття В. Струнгар [5]. Проте 
недостатньо досліджені питання соціальних мереж як інструменту 
комунікації бібліотек територіальних громад. 

 Винятковою рисою соціальних мереж у цьому плані є те, що 
вони дають можливість для необмеженої часом, відкритої 
комунікації бібліотеки та користувача, які об‘єднують людей за 
спільними інтересами, що сприяє формуванню цільової аудиторії, 
на яку безпосередньо спрямовується робота бібліотеки. 
«Користувач, залучений у соціальній мережі до безпосередньої 
взаємодії з бібліотекою, відчуває свою значимість. Між сторонами 
створюється ефект партнерства, що сприяє тіснішій співпраці» [3, 
с. 20]. Разом з наявністю цільової аудиторії, відкритий доступ до 
соціальних мереж дозволяє бібліотеці комунікувати з широким 
колом користувачів соцмереж і репрезентувати свій заклад у 
віртуальному просторі.  

Беззаперечною перевагою соціальних мереж є можливість 
розміщення там різного типу інформації: текстових, фото-, відео, 
аудіоматеріалів. Дослідники бібліотечної справи зосереджують 
увагу на таких актуальних питаннях бібліотечної справи: роль 
соціальних медіа як каналів комунікації та способів розвитку 
професійної сфери; грамотне позиціонування бібліотеки в 
соціомедійному просторі, критерії вибору ресурсу, ефективність 
розміщення проектів у соціальних мережах для утримання своїх 
позицій в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі; 
дають рекомендації щодо створення контенту. 

Соціальні мережі дозволяють відповідальному співробітнику 
бібліотеки й користувачу вести пряму комунікацію, додавати 
коментарі, висловлювати власну думку, ділитися враженнями. У 
соціальних мережах бібліотека може здійснювати масові 
опитування користувачів. «Інструменти соціальних мереж дають 
можливість бібліотеці досліджувати, аналізувати, оцінювати 
потреби користувачів; вивчати їх думку щодо бібліотечного 
обслуговування, отримувати від них конкретні пропозиції, 
популяризувати бібліотеку, доводити до відома користувачів нову 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

45 

 

корисну інформацію, мати зворотній зв‘язок з користувачами й 
постійно взаємодіяти із ними» [5, с. 330].  

За допомогою соцмереж традиційні функції та завдання 
бібліотеки трансформуються у віртуальний простір, виходячи за 
межі бібліотечної установи. Основними постають функції: 

 інформування (публікація інформації, створеної бібліотекою: 
повідомлення про заходи; опис книг, колекцій; інформування 
про пам‘ятні дати, значущі події тощо); 

 продукування (створення подій, де бібліотека виступає 
ініціатором, модератором, співавтором формування 
актуальних подій, опитувань); 

 завдання посередництва (публікування важливої, культурно-
значимої інформації з інших джерел); 

 завдання акумуляції (публікація повідомлень певної 
тематики, що формує стрічку новин, фіксує їх у порядку 
появи; отримання експертного знання – збирання інформації 
для подальшого використання);  

 сприяння (створення і розповсюдження нового знання, 
залучення користувачів до важливих подій суспільства та 
громади); 

 комунікація (створення діалогу та вираження емоцій). 
На основі дослідження О. В. Бака, можемо стверджувати, що 

найпоширенішими соціальними інтернет-медіа в роботі 
закордонних та українських бібліотек є такі платформи: Facebook, 
Google+, відеохостинг Youtube, Twitter та Instagram [1]. 

На прикладі сільських бібліотек Затурцівської територіальної 
громади Волинської області, можемо проаналізувати ефективність 
використання мережі Facebook для інтерактивної взаємодії з 
користувачами. Оскільки інтернет-платформа Facebook на 
сьогодні постає однією з найпопулярніших соціальних мереж 
серед користувачів інтернету та надає широкий спектр 
функціональних можливостей, було вирішено створити фейсбук-

сторінки: Бібліотека села Затурці https://www.facebook.com 
/groups/803540196898103/members; бібліотека села Кисилин 
https://www.facebook.com/groups/880538116135450; бібліотека 
села Озютичі  https://www.facebook.com/groups 
/587611905781948; бібліотека села Холопичі 
https://www.facebook.com /groups/271814897463643; бібліотека 
села Маньків https://www.facebook.com/groups/ 
3702266553154000. 

 Станом на листопад 2022 року сторінки бібліотек 
Затурцівської територіальної громади налічують 1200 
користувачів різної категорії. До цільової аудиторії користувачів 

https://www.facebook.com/groups/880538116135450
https://www.facebook.com/groups%20/587611905781948
https://www.facebook.com/groups%20/587611905781948
https://www.facebook.com/
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входять: батьки дітей молодшого шкільного віку, школярі від 13 
років, працівники бібліотек, старші мешканці громади. Аналіз 
статистичних даних у розділі «Статистика» соціальної мережі 
Facebook стверджує, що найбільший сегмент користувачів віком 
від 25 до 44 років. Це активна частина підписників, які часто 
користуються інформаційними послугами, відвідують бібліотечні 
заходи та підтримують постійний зв‘язок з бібліотекою. 
Статистичні дані  Facebook також вказують, на те, що 
матеріалами на бібліотечних сторінках більше цікавляться особи 
жіночої статі (82 %).   

 
 

 
 

Рис. 1. Статистичні дані про користувачів фейсбук-сторінок 
бібліотек Затурцівської громади. 

 
Бібліотеки Затурцівської громади ще тільки нарощують 

кількість користувачів на сторінках фейсбуку, тому активно 
створюють новий контент з огляду на характеристики аудиторії.  
Працівники бібліотек  активно використовують сторінки в 
соціальній мережі, як платформу комунікації, в першу чергу, між 
читачами, а також між бібліотечними працівниками й 
мешканцями громади. На сторінках бібліотек  поширюють 
інформацію про бібліотечно-бібліографічні та інформаційні 
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послуги, наукові та навчальні інформаційні ресурси, культурно-
виховні та просвітницькі заходи, події у житті Затурцівської 
громади, волонтерську діяльність. Зокрема, у 2021 році  
працівниками бібліотек було розроблено та опубліковано на 
сторінках Facebook  11 слайдових презентацій про релігійні свята 
та визначні державні події, наприклад:  

 Онлайн-презентація «Хай буде з нами Великодня казка» 
(бібліотека с. Холопичі); 

 Вітальна презентація до свята Івана Купала (бібліотека 
с. Затурці); 

 Презенація до Дня  Конституції України (бібліотека с. 
Затурці; 

 Презентація до Дня сім’ї (бібліотека с. Маньків; 
 Презентація до Дня Соборності України ( бібліотека та 

будинок культури с. Шельвів); 
 Вітальна презентація до Дня захисту дітей (бібліотека 

с. Кисилин); 
 Вітальна презентація до Дня Незалежності України 

«Вітаю, Україно!» (бібліотека с. Кисилин); 
 Презентація до Дня української мови та писемності 

(бібліотека с. Кисилин). 
У зазначений період  опубліковано 11 відеопрезентацій про 

проведення різноманітних акцій та флешмобів, за участю читачів 

та мешканців громади: (відеопрезентація до Акції Вдячності «Діти 
України – друзям Батьківщини»; відеопрезентація до 
Всеукраїнського флешмоб-читання «Читаємо, мріємо, 
гуртуймося»; відеопрезентація до флешмоб-читання поезій до Дня 
української мови та писемності); про відзначення свят і важливих 
державних подій (відеопрезентація до Дня Матері «Ох уже ті 
дорослі», вітальна відеопрезентація до Дня працівників культури; 
відеопрезентація до Дня української мови та писемності); про 
поповнення фондів бібліотек (відеопрезентації книг, отриманих за 
програмою поповнення фондів від Українського інституту книги).  

За допомогою інструментів соціальної мережі опубліковані 
бібліотечні виставки-інсталації, тематичні та присвячені 

різноманітним подіям, наприклад:  виставки-вшанування жертв 
Голодомору у бібліотеках с. Тумин, с. Зубильне, с. Павловичі; 
виставка до вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні (бібліотека 
с. Шельвів); Різдвяна інсталяція «У сяйві Різдва» (бібліотека с. 
Холопичі); книжкова інсталяція до Дня Св. Валентина «Чарівні 
сторінки любові» (бібліотека с. Павловичі); Виставка-інсталяція до 
Дня вишиванки (бібліотека с. Затурці). 
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Контентне наповнення сторінок бібліотечних установ 
Затурцівської громади в соціальній мережі Facebook зумовлене 
напрямами діяльності та основними завданнями сільських 
бібліотек. Для візуалізації контенту модератори сторінки 
застосовують фото-, відео- та аудіо-супровід текстової інформації. 
Щоб залучити більше  молоді до культурно-просвітницьких подій, 
працівники бібліотеки активно публікують інформацію про 
проведені майстер-класи, акції, звітуються про роботу бібліокафе. 
Велику кількість схвальних відгуків та коментарів отримують, 
опубліковані відеоролики, героями котрих стають читачі бібліотек. 
Так у період з 21.02.2021 по 25.02.2021 у Затурцівській громаді 
був реалізований онлайн-проєкт «Читаємо Лесю Українку» (до 150-
річчя від дня народження поетеси), який отримав 56 позитивних 
відгуки. 

Отже, беручи до уваги важливу роль сільської бібліотеки в 
культурному, просвітницькому розвитку територіальної громади, 
коли бібліотеки перебувають в умовах виживання та жорсткої 
конкуренції з різноманітними медіа та інформаційними службами, 
бібліотечні працівники мають виходити на новий рівень 
обслуговування користувачів, застосовувати сучасні онлайн-
інструменти соціальних мереж, насамперед Facebook як найбільш 
популярну серед користувачів.   

Активне освоєння бібліотеками Затурцівської громади 
соціальних мереж тільки починається. Тому, важливим напрямком 
діяльності фахівців бібліотечної справи є правильне спрямування 
інформаційних потоків через доступні онлайн джерела, зважаючи 
на категорію підписників та активність використання масиву 
поданої інформації. Важливо постійно підтримувати зв‘язок з 
цільовою аудиторією, щоб залучати більше читачів до бібліотек. А 
для цього необхідний постійний моніторинг соціальної мережі за 
допомогою відповідних інструментів. Зокрема, Facebook дозволяє 
проводити аналітичні дослідження охоплення аудиторії та 
активності користувачів у різних розрізах. 

Використовуючи ресурсні можливості соціальних мереж, 
зокрема, Facebook, запровадивши та дотримуючись певних 
стандартів контентного наповнення, сільська бібліотека зможе 
позиціонувати себе  не лише як надійне та актуальне джерело 
інформації для своїх користувачів, а й затребуваний освітній і 
дозвіллєвий простір для мешканців громади. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Розглянуто процеси цифровізації у туристичній галузі. Проаналізовано 
застосування у сфері туризму технологій віртуальної реальності, штучного 
інтелекту, комп’ютерних систем бронювання і резервування. Визначено 
основні тенденції розвитку цифрового туризму. 

Ключові слова: цифровізація, цифровий туризм, цифрові технології, 
віртуальна реальність, комп’ютерні системи, туристична галузь. 

 
Processes of digitization in the tourism industry are considered. The use of 

virtual reality technologies, artificial intelligence, computer reservation and 
reservation systems in tourism is analyzed. The main trends in the development of 
digital tourism are determined. 

Key words: digitization, digital tourism, digital technologies, virtual reality, 

computer systems, tourism industry. 

 
Стрімкий розвиток цифрових технологій створив ринок 

інформаційних послуг. Цифровізація давно вже присутня в 
нашому житті. Це й роботи, що працюють на автомобільних 
заводах, це й побутові прилади та комп‘ютери, які є практично в 
кожній сім‘ї. Цифровізація розвивається і в туристичній сфері: 
онлайн-замовлення, пошук готелів і квитків на транспорт та 

http://nbuviap.gov.ua/
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розваги, прокладення маршруту поїздки, домовленості з гідами 
тощо [1]. 

Розглядаючи поняття «цифровізація», варто зазначити, що 
воно почало розвиватися на початку 1990-х рр. у результаті 
впровадження електронного бізнесу. Цифровізація є 
інструментом, який сприяє трансформації економічних систем та 
переходу на новий рівень економічного розвитку суспільства, 
забезпечує взаємозалежність процесів індустріального розвитку 
суспільства та його інформатизації [4]. 

Згідно з вітчизняними нормативно-правовими актами 
поняття «цифровізація» трактується як насичення суспільства 
електронно-цифровими пристроями, які сприяють обміну 
інформацією. Науковцями цифровізація трактується як еволюція 
соціальних, економічних, технологічних, виробничих та інших 
відносин, які відбуваються під дією інформаційно-комунікаційних 
технологій. Практики вважають, що цифровізація є механізмом 
ведення бізнесу з метою підвищення ефективності праці, тоді як 
суспільство вважає, що це нова парадигма інформатизації 
суспільства, в основі якої – цифрові технології. 

Компромісний варіант трактування поняття «цифровізація» 
зводиться до того, що це процес еволюції відносин, в основу яких 
закладено цифрові технології, які можуть відбуватися завдяки 
налагодженій цифровій комунікації з дотриманням відповідних 
принципів цифровізації [3]. 

На сьогодні туризм є не тільки потужною галуззю економіки, а 
й глобальним комп‘ютеризованим бізнесом, в якому беруть участь 
великі авіакомпанії, готелі й туристичні компанії. Саме завдяки 
інформаційним технологіям (ІТ) туристичний продукт із кожним 
роком стає більш індивідуальним, доступним і гнучким для 
кожного споживача. IT-рішення знайшли своє застосування серед 
туроператорів і готельєрів, а також серед туристів. Наприклад, 
технологія віртуальної реальності (VR) дає змогу подорожувати, не 
виходячи з дому. Багато туроператорів пропонують відвідати 
«цифрові» знакові місця, причому у віртуальних турах користувача 
супроводжує персональний гід, який розповідає про визначні 
пам‘ятки. Віртуальну реальність активно використовують готельні 
мережі на своїх сайтах. Вони надають можливість клієнтам 
переглянути готельні номери та інфраструктуру готелю. Технологія 
доповненої реальності (AR) використовується для зручної навігації 
незнайомим містом: на екрані смартфона турист бачить важливі 
туристичні об‘єкти. Деякі туристичні підприємства 
використовують технологію змішаної реальності (MR). Вони 
організовують екскурсії, під час яких туристи, стоячи біля 
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визначної історичної пам‘ятки, за допомогою VR-окулярів 
дізнаються як вона виглядала сотні чи тисячі років тому [6]. 

Крім технологій віртуальної, доповненої та змішаної 
реальності, у сфері туризму використовуються й інші додатки, 
сервіси та технології. Так, у багатьох європейських містах 
з‘явилися хостели з автоматизованим чек-іном та чек-аутом. 

Для туристів функціонують також сервіси, котрі допомагають 
планувати подорожі. Додатки на основі штучного інтелекту стають 
особистими кишеньковими турагентами. У них зберігаються 
відомості з різних пошукових систем із фотографіями й відео, 
відгуками й путівниками, пропозиціями авіакомпаній та 
готельних мереж. Серед туристів стають популярними також чат-
боти, за допомогою яких можна підібрати й забронювати тур. Чат-
боти функціонують на технології штучного інтелекту й здатні 
вести порівняно простий діалог із клієнтами [2]. 

На сьогодні поширеними в туристичній індустрії є 
комп‘ютерні системи бронювання і резервування. Найбільш 
популярними на міжнародному туристичному ринку є системи 
Sabre, Amadeus, Worldspan і Galileo. Туристи масово купують 
авіаквитки за допомогою сервісу SkyScanner, а готелі бронюють 
на Booking.com. 

Узагальнюючи досвід туристичного бізнесу в епоху цифрових 
технологій, можна виокремити такі основні елементи 
цифровізації: автоматизація й адаптація бізнес-процесів до 
цифрового середовища; брендинг та іміджування у віртуальному 
просторі; digital-комунікації та сервіс-дизайн. 

На сучасному етапі можна визначити такі основні тенденції 
цифрового туризму: інтеграція досвіду в мобільних пристроях; 
технології розпізнавання мови, фото, відео, аудіо для спрощення 
надання послуг і безпеки; віртуальна й доповнена реальність для 
візуалізації туристичних дестинацій чи окремих туристичних 
продуктів [5]. 

Отже, на сьогодні сфера туризму характеризується високим 
цифровим потенціалом. Цифровізація пропонує технології, 
підходи та інструменти, які дають змогу підвищити цінність 
туристичного продукту. Упровадження інноваційних технологій 
може бути ефективним лише в тому разі, якщо вони 
враховуватимуть особливості туристичної галузі.  
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У 
ШКІЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ 

 

У статті досліджено та розкрито сутність поняття «соціальна 
активність особистості», підкреслюється роль соціальної активності як 
чинника суспільного розвитку; наголошується на необхідності формування 
діяльнісного ставлення особистості до світу; визначаються ознаки, функції 
та спрямованість соціальної активності особистості. 

Ключові слова: активність, діяльності, соціальна діяльність, 
особистість, спрямованості, соціальна активність, соціальна активність 
особистості, формування соціальної активності. 

 
The article investigates and reveals the essence of the concept «social activity 

of the individual», emphasizes the role of social activity as a factor of social 
development, stresses the need to develop activity relation of the individual to the 
world/ The paper determines the features, functions and social orientation of social 
activity of the individual. 

Key words: activity, social activity, individuality, directionality, social 
activity, social activity of the individual, the formation of social activity. 

 
Соціально-педагогічний аспект розвитку та виховання 

підростаючого покоління в умовах сучасного закладу загальної 
середньої освіти безпосередньо пов'язаний з проблемою 
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формування шкільного колективу та формування соціальної 
активності особистості у ньому.  

Актуальність такої проблеми не втрачається і донині. Це 
можна пояснити декількома основними причинами. Так, 
наприклад, масове впровадження комп‘ютерних технологій, 
Інтернету, призводять до того, що діти багато часу проводять не в 
спілкуванні один з одним, а в спілкуванні з машиною. Зважаючи 
на це втрачаються навички міжособистісної взаємодії, 
притупляється сприйняття іншої особистості в емоційному і 
ціннісному відношенні. 

Таким чином, сьогодення нашої країни потребує громадян, 
соціально адаптованих до змін у суспільно-економічних сферах 
життя суспільства, які займають власну життєву позицію, готові 
до змін та швидко до них пристосовуються. 

Відповідно, сучасна школа ставить перед собою завдання не 
лише навчити учнів грамотно читати, писати, рахувати, а й  
сформувати розвинену, соціально адаптовану особистість, яка 
наділена високими моральними якостями, уміє діяти адекватно у 
певних ситуаціях, застосовуючи знання і беручи на себе 
відповідальність за певну діяльність.  

Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних 
якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати 
нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті 
суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування 
сучасного закладу загальної середньої освіти 

Тому актуальним завданням сучасної школи  є формування 
соціальної активності особистості молодшого школяра. 
Результатом такого процесу має бути сформованість соціально 
активної людини, здатної до життєдіяльності у суспільстві. 

Дослідженням проблеми та питанням розвитку соціальної 
активності дітей молодшого шкільного віку займалася низка 
науковців у галузі педагогіки, психології, соціології і, навіть 
філософії, а саме: С. Бутенін, О. Безпалько, А. Леонтьєв, 
Н. Анікєєв, Ю. Азаров, Л. Архангельський, В. Коваленко, 
П. Радченко, О. Литвиненко, Н. Клімкін, Л. Нафікова, 
В. Абрамова, А. Мудрик, О. Пометун, Н. Бібік, Н. Гавриш,  
О. Тельна, В. Коган, О. Леонтьєв, А. Макарено, О. Сухомлинський, 
Е. Ануфрієв, Г. Арєф‘єва, В. Афанасьєв, В. Бєлєнький, Л. Буєва, 
Ю. Волков, Ф. Вяккерев, М. Демін, Т. Лапіна, Р. Косолапов, 
В. Кремянський, Л. Петрушенко, Б. Українцев. 

Як бачимо, проблемі формування соціальної активності 
особистості було приділено чимало уваги серед науковців у сфері 
педагогіки, психології та соціології. Проте, на сьогодні 
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дослідження, які можуть охарактеризувати проблему розвитку 
цього виду активності в учнів початкових класів відсутні. 

Таким чином, є потреба в подальшому її розвитку, тому що 
далеко не всі її сторони розкриті та науково підтверджені. 
Найбільше, це стосується дослідження аспекту формування 
соціальної активності учнів початкової школи. 

Формуючи розвиток дітей у колективі, потрібно створювати 
умови, які допоможуть сформувати соціальну активність у 
дитини, спроможної бути творцем особистого життя. 

Аналіз наукових джерел дає підстави говорити про те, що 
питання соціальної активності є  предметом наукових досліджень 
педагогіки, психології, соціології та філософії. Відповідно, існують 
різні погляди та підходи до розуміння суті поняття «соціальна 
активність». 

Під поняттям «соціальна активність» будемо розуміти 
властивість особистості засвоювати та творчо відтворювати 
соціальний досвід, який здійснюється у діяльності та спілкуванні 
[3, с. 630].  

Аналізу окресленої проблеми присвятили свої праці ряд 
вітчизняних вчених.  

Так, С.Бутенін, А. Леонтьєв, Н. Анікєєв, Ю. Азаров, 
Л. Архангельський вважають соціальну активність особливою 
формою взаємодії особистості з навколишнім середовищем. 

У низці досліджень учених (Н. Клімкін, Л. Нафікова, 
О. Тельна та ін.) запропоновані умови та особливості формування 
соціальної активності учнів. У своїх роботах науковці завертають 
увагу на взаємозв‘язок між соціокультурним середовищем та 
розвитком соціальної активності особистості, в якому 
розвивається її життєдіяльність. Так, Олена Тельна вважає, що 
соціальна активність учнів має складну структуру і включає в 
себе зацікавлення, потреби, мотиви тощо. 

Соціальна активність особистості розглядалася і у 
психологічному плані, такими дослідниками як Л. Божович, 
В. Коганом, О. Леонтьєвим. У своїх дослідженнях науковці  
порівнюють поняття соціальної активності з якістю особистості. З 
одного боку вони описують суспільно-цінні мотиви, а з іншого – 
вміння не тільки пристосовуватися до обставин довкілля, а й 
зуміти змінити їх в разі потреби відповідно моральним вимогам. 

Заслуговує на увагу підхід до обґрунтування проблеми 
питання формування у дітей соціальної активності через 
виховання особистості у колективі А. Макаренка та духовної 
спільності дитячого колективу В. Сухомлинського. 
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Так, А. Макаренко наголошує, що колектив має бути 
«першою метою нашого виховання». Антон Семенович розглядає 
колектив як метод виховання, який дає можливість кожній 
особистості розвивати свої здібності, зберігати свою 
індивідуальність. Великий педагог також вважав, що особистість 
не повинна мислити окремо від суспільства, поза ним. На відміну 
від А. Макаренка, В. Сухомлинський був впевнений, що 
виховання буде неповноцінним, якщо колективи стануть метою 
виховання, тому що, нею повинна бути людина, всебічно 
розвинута особистість, а колектив покликаний залишатися 
засобом виховання. Він говорив, що дитина бере участь у 
багатьох колективах, і саму у одному з них вона зможе зрозуміти 
хто вона насправді і до чого прагне, досягне своєї вершини, яка 
можлива для його віку [3, с. 630]. 

Вважаємо за доцільне підкреслити, що у психологічному 
плані також розглядалося питання формування та розвитоку 
соціальної активності індивіда. Цікавими у цьому плані є погляди 
таких науковців-практиків, як К. Абульханової-Славської, 
Ю. Гіппенрейтера, В. Крутецького, Н. Лейтеса, А. Петровського, 
С. Рубинштейна, Д. Фельдштейна, які стверджують, що 
правильний розвиток людини, її соціальна активність 
перетворюється у взаємодію особистості з навколишнім 
середовищем у випадку врахування її потреб та інтересів. 

Окремо варто виділити погляди В. Когана, який вважає, що 
«соціальна активність» – це цілеспрямована та свідома діяльність 
людини, яка в майбутньому перетвориться в взаємодію з 
навколишнім середовищем. І саме діяльність є реальним проявом 
соціальної активності [1, с. 5–15]. 

Залишається додати, що поняття «соціальна активність 
особистості» у соціології розглядали такі вчені, як О. Якуба, 
А. Кратко, К. Токарєва, С. Фролов та інші. На їх думку, «соціальна 
активність» – це якість особистості, в якій є зв‘язок з соціумом під 
час якого реалізується рівень її соціальності. Таким чином, 
вважаємо слушним погодитися з думкою, що проблема виховання 
соціальної активності є багатоаспектною та знаходиться завжди у 
центрі уваги педагогів, психологів та соціологів. 

Формування соціальної активності особистості здобувача 
освіти здійснюється у чітко організованому колективі. 

А. Кузьмінський стверджує, що колективом вважається  
соціально значима група людей, які об᾿єднані спільною метою, 

узгоджено діють у напрямку досягнення означеної мети і мають 
органи самоврядування. Поняття «колектив» передбачає 
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згуртування людей, існування між ними певних відносин та 
взаємозв᾿язків. 

Цікавою є думка А. Макаренка, який називає колектив 
соціальним живим організмом, який має органи. У цьому 
організмі є певні повноваження, відповідальність, 
співвідношення частин, взаємозалежність, а якщо нічого цього 
немає, то немає і колективу, а є просто юрба або зборище. 

Аналізуючи діяльність учнівського колективу, можемо 
стверджувати, що саме у  колективних взаєминах створюються 
умови для соціально-психічного розвитку особистості. 
Відокремлення людини від інших людей, від соціального 
середовища – це соціально-психічний вакуум, який стоїть на 
заваді розвитку окремої людини і певної спільноти взагалі.  

Крім того, велику роль формування соціальної активності у 
колективі відіграє громадська думка. Закономірно, що у 
згуртованому та правильно сформованому колективі учні мають 
можливість самопізнання, самореалізації, нарешті, 
самоствердження. 

Таким чином, соціально сформовані діти характеризується 
такими показниками: 

- дотримуються соціальних правила і норм, правильно 
будують свою соціальною  поведінку;  

- пристосовуються до вимог соціуму, зберігаючи водночас 
власне обличчя; 

- орієнтуються у своїх правах та обов‘язках; 
- уміють слухати думку інших людей, поважаючи її; 
- вміють відстоювати власну точку зору; 
- налагоджують з однолітками та дорослими гармонійні 

взаємини, уникають конфліктів або розв‘язують їх мирним 
шляхом; 

- оптимістично ставляться до труднощів, уміють 
мобілізовуватися на їх подолання; проявляти витримку в 
стресових ситуаціях; 

- гідно виграють та програють; 
- уміють в разі потреби звернутися до людей за 

допомогою; 
- володіють мовленнєвим етикетом [2, с. 87–102]. 
Основні шляхи формування соціальної активності 

особистості такі: 
- учнівське самоврядування; 
- позакласна та позашкільну робота. 
За допомогою учнівського самоврядування здобувачі освіти 

самостійності у прийнятті рішень, беруть активну участь в 
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реалізації своїх задумів та планів, долучаються до суспільно 
корисної праці, вчаться дотримуватися порядку у школі, 
організовують власне дозвілля. Під час такої активної діяльності 
школярів у них формується готовність проявляти свою 
ініціативність, самостійність та творчу активність. 

Отже, учнівське самоврядування відіграє важливу роль у 
формуванні соціальної активності, тому що формує свідоме 
ставлення кожного члена учнівського колективу до виконання 
своїх обов᾿язків [4, с. 22-29]. 

Як уже зазначалося, позакласна робота теж відіграє важливу 
роль у розвитку соціальної активності. Варто зазначити, що діти, 
які беруть активну участь у позакласній роботі, мають більш точні 
знання та творче мислення. Під час проведення позакласної 
роботи у дітей виховується повага до праці, в тому числі й до 
фізичної. Серед форм позакласної роботи хотілось би виділити 
театралізацію, адже під час такої діяльності діти вчаться 
проживати життєві ситуації, краще пізнають себе і соціум. І, 
звичайно, у них формується соціальна активність. 

Виховання в позашкільних закладах освіти також є 
частиною процесу соціалізації, тобто спеціально організованого 
процесу засвоєння дитиною соціально визнаних цінностей, 
формування нормативних якостей особистості та зразків 
поведінки. Відвідуючи позашкільні навчальні заклади, у дітей 
розвивається власний інтерес, ініціатива, винахідливість, що 
допомагає їм набувати рис характеру соціально адаптованої 
особистості. 

Таким чином, залишається додати, що формування 
соціальної активності учнів варто розглядати як одне із завдань 
виховання, що забезпечує засвоєння і відтворення індивідом 
соціального досвіду, комфортне і гармонійне входження дитини 
до життя у соціумі.  

Отже, соціальна активність є однією з умов формування 
особистості нової формації, яка здатна до діяльності у різних 
аспектах життя суспільства. 
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У статті розглянуто особливості впровадження інформаційних 
технологій (ІТ) в освітній процес. Швидкі темпи інформатизації суспільства 
призвели до значних змін у повсякденному житті і професійній діяльності. 
Інформатизація освіти є ключовою умовою підготовки фахівців, здатних 
працювати у кардинально нових, дедалі більше автоматизованих, умовах 
праці. 
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The article examines the peculiarities of the introduction of information 

technologies (IT) into the educational process. The rapid pace of informatization of 
society has led to significant changes in everyday life and professional activity. 
Informatization of education is a key condition for training specialists capable of 
working in radically new, increasingly automated working conditions. 

Keywords: information technologies, education, computer-oriented 
technologies. 

 

Науково-технічний прогрес, інформатизація суспільства XXI 
століття зумовили необхідність інноваційної діяльності педагога. 
Нині суспільство зацікавлене в тому, щоб громадяни були здатні 
самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко 
адаптуватися до умов життя, які стрімко змінюються. Зазнає змін 
і підготовка майбутнього викладача. Проблема підвищення 
фахової та методичної компетентності педагогів актуальна не 
лише на регіональному, а й на світовому рівні. Зміна парадигми 
освіти останніми роками висуває перед вищою школою вимогу 
вдосконалення підготовки майбутніх викладачів, становлення їх 
як професіоналів, педагогічно компетентних, здатних 
використовувати інноваційні форми, засоби і методи навчання. 
Безперервне підвищення кваліфікації і зростання фахової 
майстерності набуває особливої актуальності в сучасних умовах 
реформування освітньої галузі. Процеси, які відбуваються в 
суспільстві, в освіті, призвели до розриву між інформаційно-
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інноваційними перетвореннями та рівнем використання наукових 
і технологічних досягнень у навчанні, потребою забезпечення 
постійного розвитку професійної компетентності педагогічних 
працівників, відсутністю систематичної післядипломної освіти та 
підвищення фахової майстерності. З кожним роком праця 
педагогічних працівників складнішає: змінюється зміст 
навчальних дисциплін, з‘являються нові засоби і методи навчання, 
зростають потоки інформації, яку повинен ураховувати викладач 
у своїй роботі [2, с. 7]. 

Модель підготовки майбутнього вчителя створюється на 
основі моделі фахівця-вчителя, а вимоги до нього формує 
практика - навчально-виховний процес у школі. І для відповіді на 
запитання: ―Якого вчителя має готувати педагогічний навчальний 
заклад, які професійні та особистісні якості у нього мають бути 
сформовані?‖, - слід «заглянути» до школи, пізнати її потреби, 
визначити, які вимоги ставить оновлена школа перед учителем і 
чи в змозі сьогоднішній учитель розв'язувати дедалі складнші 
завдання навчання і виховання сучасної молоді. 

Спектр технологій, який сьогодні функціонує в освітньому 
просторі, об‘єктивно стає важливим інструментом сучасного 
вчителя і є доволі різноформатним. Це безпосередньо пов‘язано із 
запровадженням нових освітніх страндартів (Концепція НУШ 
(2016), Державний стандарт початкової освіти (2019), Державний 
стандарт базової середньої освіти (2020)); варіативністю форм 
здійснення навчання, за якою може здобуватися освіта (за очною 
(денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною 
(домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а 
також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової 
та профільної середньої освіти), дуальною, що визначені ст. 4 
Закону України «Про повну загальну середню освіту» (2020); 
постійним розгалуженням інформаційного поля. Такі активні 
зміни вносять необхідність розуміння вчителями сутності, 
специфіки та взаємодії з освітніми технологіями, що постійно 
з‘являються у сучасному навчальному процесі [3,с. 99]. 

У Луцькому педагогічному коледжі введено перелік нових 
вибіркових дисциплін на кожній спеціальності, запроваджуються 
 нові навчальні курси із використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі, спрямовані на 
формування готовності майбутніх учителів до інноваційної 
професійної діяльності.  

Основними інноваційними підходами розвитку 
інформатизації освіти в Луцькому педагогічному коледжі є: 
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– формування та впровадження інформаційного освітнього 
середовища в процесі навчання як єдиної системи комп‘ютерних 
засобів, програмного забезпечення, електронних навчальних і 
методичних ресурсів, віртуальних освітніх середовищ та інших 
елементів, які реалізують інформаційні процеси; 

– застосування ІКТ у навчально-виховному процесі у 
поєднанні з традиційними засобами; 

– внесення змін в програми, а саме включення в них завдань, 
висунутих інформаційним суспільством, з урахуванням 
національних особливостей; 

– створення інформаційної системи підтримки освітнього 
процесу; 

– забезпечення навчального закладу комп‘ютерними 
комплексами та мультимедійним обладнанням; 

– забезпечення комп‘ютерної безпеки процесу навчання; 
– розвиток електронної бібліотеки; 
– створення системи дистанційного навчання; 
– створення науково-освітнього простору; 
– розроблення методологічного забезпечення щодо 

використання комп‘ютерних мультимедійних технологій; 
– удосконалення навчальних планів, відкриття нових 

спеціальностей з новітніх ІКТ, втілення принципу "освіта протягом 
усього життя"; 

– забезпечення вільного доступу до засобів ІКТ та 
інформаційних ресурсів; 

– забезпечення умов для підвищення комп‘ютерної 
грамотності викладача і студента. 

Практична значущість цих аспектів професійної підготовки 
майбутніх педагогів полягає в тому, що застосування сучасних 
інформаційних технологій у навчальній діяльності - одна з 
найбільш стійких тенденцій розвитку загальносвітового освітнього 
процесу. Нині його неможливо уявити без широкого застосування 
різноманітних методів і засобів навчання.  

Використання ІКТ у процесі підготовки майбутнього 
вчителя у педагогічному коледжі спрямоване на вирішення таких 
завдань: 

1. Розвиток особистості: 

 формування інформаційної культури (так званої 
комп'ютерної грамоти); 

 загальна інформаційна підготовка користувача; 

 підготовка фахівця у певній галузі. 
2. Інтенсифікація навчально-виховного процесу: 

 підвищення ефективності та якості навчання; 
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 поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок 
інтеграції інформаційної та предметної підготовки. 

3. Удосконалення методик навчання: 

 візуалізація знань, моделювання об'єктів, процесів і 
явищ; 

 створення і використання комп'ютерно-орієнтованих 
засобів навчання; 

 доступ до великих обсягів інформації, що подаються у 
різноманітних формах завдяки використанню засобів 
«мультимедія». 

Актуальними напрямами подальшої розробки окресленої 
проблеми є пошуки шляхів підвищення ефективності 
застосування інформаційних технологій в освіті на основі 
застосування системного підходу. 
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВІДНОВЕННЯ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ 

 

У статті характеризується група медико-біологічних засобів 
відновлення функцій працездатності спортсменів та її застосування. 
Звертається увага на спортивний масаж, його використання та види. 
Аналізується віброакустична терапія як контактний вплив мікровібраціями 
акустичного діапазону частот на тканини організму людини. Також 
поєднання використання світла і магнітного поля з медикаментами. 

Ключові слова: гігієнічні засоби, фізичні засоби, фармакологічні засоби, 

масаж, реабілітація, віброакустична терапія. 
 
The article characterizes a group of medical and biological means of restoring 

the functions of working capacity of athletes and its application. Attention is drawn 
to sports massage, its use and types. Vibroacoustic therapy is analyzed as a 
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contact effect of micro-vibrations of the acoustic frequency range on the tissues of 
the human body. Also, the combination of the use of light and a magnetic field with 
medications. 

Key words: hygienic means, physical means, pharmacological means, 

massage, rehabilitation, vibroacoustic therapy. 
 

Медико-біологічні засоби відновлення спрямовані на 
підвищення рівня фізичної працездатності спортсменів, а також 
на запобігання виникненню негативних впливів від великих 
тренувальних та змагальних навантажень [1;2;3;4;6;7]. 

Групу медико-біологічних засобів складають: 

 гігієнічні засоби (раціональний розпорядок дня, 
повноцінний відпочинок і сон, відповідний до умов тренування та 
змагання інвентар, стан та обладнання спортивних споруд); 

 фізичні засоби. Сюди можна віднести масаж, 
гідропроцедури, електропроцедури, світлові опромінення, 
гіпероксію, магнітотерапію, ультразвук, іонофорез, сауну, фотонну 
терапію, міостимулятори); 

 харчування. Бажано дотримуватися збалансованого за 
енергетичною цінністю і складом харчування, воно повинно 
відповідати характеру, величині та спрямованості навантажень, 
кліматичним та погодним умовам; 

 фармакологічні засоби. Вони включають речовини, що 
сприяють відновленню запасів енергії, препарати пластичної дії, 
речовини, що стимулюють функцію кровотворення, вітаміни та 
мінеральні речовини, адаптогени рослинного та тваринного 
походження, зігріваючі, знеболюючі та протизапальні препарати. 

Деякі медико-біологічні засоби відновлення проаналізуємо. 
Так, спортивний масаж використовується з метою: 

а) швидкого усунення втоми після перенесеного 
навантаження; 

б) вибіркового відновлення тих компонентів працездатності, 
які не підлягали впливу в попередній роботі, але будуть задіяні в 
наступній діяльності; 

в) попередньої стимуляції працездатності перед тренувальним 
заняттям. 

Спортивний масаж класифікується за видами: 
1. Тренувальний масаж – розподіляється на загальний та 

локальний. Загальний масаж бажано проводити через 4-6 годин 
після тренування. Тривалість масажу в середньому 60 хв. 
Локальний масаж виконується з метою підвищення окремих 
фізичних якостей. Тривалість локального масажу – 20-25 хв. 

2. Попередній масаж – виконується перед тренуванням чи 
змаганням з метою оптимальної підготовки спортсмена до роботи. 
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Попередній масаж розподіляється на розминаючний, збуджуючий 
(тонізуючий), заспокійливий та зігріваючий. 

3. Відновлювальний масаж використовується після 
тренувальних і змагальних навантажень з метою швидкого 
відновлення працездатності, для зняття психологічної напруги і 
нормалізації функціонального стану. Відновлювальний масаж 
проводиться через 2-4 години після тренування, його тривалість 
40-60 хв. Відновлювальний масаж може використовуватись 
протягом 3-7 хв. в перерві між навантаженням. 

4. Реабілітаційний масаж використовується як ефективний 
засіб при функціональному лікування та відновленні фізичної 
працездатності після операційних втручань, тривалої перерви в 
тренуванні. Масаж проводиться у випадку пере тренованості, під 
час лікування травм. 

5. Самомасаж використовується як один із засобів при 
комплексному лікуванні деяких травм і захворювань опорно-
рухового апарату, а також перед стартом, після змагань, в сауні. 

Віброакустична терапія – це контактний вплив 
мікровібраціями акустичного діапазону частот на тканини 
організму людини і тварин. Дякуючи наявності у лімфатичних 
сосудах та венах клапанів, віброакустичний вплив підсилює 
лімфатичний і венозний крововідтік, внаслідок чого зменшується 
набряк і покращується мікроциркуляція в тканинах. Регулюючи 
динаміку збільшення дози віброакустичного впливу, досягають 
протизапального дії, що дозволяє використовувати віброакустичну 
терапію як в гострій, так і в хронічній формі захворювання. 

«Вітафон»  це популярний фізіотерапевтичний прилад, який 
володіє унікальними лікувальними властивостями 
віброакустичного впливу «Вітафон». Використовується для 
профілактики і лікування захворювань, пов‘язаних з порушенням 
капілярного крововідтоку і лімфо току та компенсації необхідних 
організму природних мікровібрацій як в клінічних, так і в 
домашніх умовах. «Витафон» використовується для зняття втоми 
м‘язів після тренування та підсилення лімфатичного і венозного 
крововідтоку [5]. 

Фотонна матриця Коробова «Барва-Флекс/КИК» Фотонні 
матриці «Барва-Флекс» призначені для лікування та профілактики 
найбільш поширених захворювань людини. Сюда належать: 
інфаркт міокарда, інсульт, гіпертонія, гіпотонія, грип, туберкульоз, 
пневмонія, бронхіт, астма, виразка шлунка та дванадцятипалої 
кишки, остеохондроз, вегетосудинна дистонія, невралгія, 
гайморит, отит, артрит, артроз, алергія, травми, опіки, 
відмороження тощо. 
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Для досягнення найкращого ефекту використовуються 
магнітні матриці Коробова «Барва-Флекс/КИК», які є джерелом 
магнітного поля. Фотонні матриці «Барва-Флекс» можуть 
використовуватися в клініках, поліклініках, санаторіях, кабінетах 
сімейних лікарів та сільських фельдшерсько-акушерських 
пунктах, у шкільних медпунктах, кабінетах спортивних лікарів, а 
також в домашніх умовах. 

В основу лікувальної дії фотонних матриць «Барва-Флекс» 
покладена здатність світла видимого та інфрачервоного діапазонів 
спектру нормалізувати роботу регуляторних систем організму 
людини: 

 імунної, 

 ендокринної 

 центральної нервової. 
Під дією світла видимого та інфрачервоного діапазонів 

спектру, а також постійного магнітного поля відновлюються 
реологічні показники крові, посилюється мікроциркуляція крові та 
лімфи. Вказані властивості світла і магнітного поля обумовлюють 
високу їх ефективність в лікуванні та профілактиці абсолютної 
більшості захворювань людини, оскільки будь-який патологічний 

процес починається з неспецифічної фази  порушення 
мікроциркуляції крові та лімфи. Відновлення мікроциркуляції в 
ішемізованій зоні дозволяє усунути причину формування патології 
і профілактика або забезпечення швидкого одужання [5]. 

Виходячи з механізму дії світла і магнітного поля на організм 
людини, можна зробити висновок про неможливість 
передозування даних факторів, відсутності негативних побічних 
ефектів і протипоказань до їх застосування. Звідси ж випливає, 
що поєднання використання світла і магнітного поля з 
медикаментами дозволяє істотно знизити дозування останніх і 
зменшити їх негативну побічну дію на організм людини. 
Джерелами світла видимого та інфрачервоного діапазонів спектру 
в фотонних матрицях Коробова «Барва-Флекс» є наявність 
над'яскравих світлодіодів. Джерелами магнітного поля служать 24 
кільцевих магніти з напруженістю магнітного поля на осі кожного 
магніту не більше 20 мТл. 

Отже, питання застосування медико-біологічних засобів 
відновлення більшою мірою входить до компетенції спортивного 
лікаря. Безконтрольність, недостатня обґрунтованість їх 
застосування можуть викликати погіршення стану здоров‘я 
спортсменів і знизити адаптаційні можливості їх організму. 
Тренер і спортсмен мають пам‘ятати, що тренувальні 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

65 

 

навантаження, змагання і відновлюючи процедури представляють 
собою єдиний складний процес. 

В останні роки психологічні засоби відновлення набули 
значного поширення. Ці засоби умовно розділяються на три групи: 
психотерапевтичні, психопрофілактичні та психогігієнічні. До 
психотерапевтичних належать: навіюваний сон-відпочинок; 
м‘язова релаксація, спеціальні дихальні вправи; до 
психопрофілактичних – психорегулювальне тренування 
(індивідуальне та колективне), музика, світломузика; до 
психогігієнічних – зниження негативних емоцій, різнобічний 
відпочинок, комфортабельні умови побуту тощо. 
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БІБЛІОХАБ: ПОСИЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРОЄКТУ 
 

У статті охарактеризовано відкриття та умови діяльності бібліохабів. 
Особлива увага та аналіз їх функціонування у партнерській співпраці із 
бібліотечними установами. Це нові стандарти надання освітніх, 
культурних, дозвіллєвих послуг, цікаві творчі проєкти, доступність до 
інформаційних технологій. Підтримала такий інноваційний вид роботи 
Українська бібліотечна асоціація. Завдяки бібліохабам, бібліотеки 
перетворюються в епіцентри культури і творчості, відкритий простір для 
розвитку особистості і громади в цілому. 

Ключові слова: бібліохаб, фейсбук-конкурс, епіцентр, креативне 
навчання, інтелектуальне дозвілля, послуга, локація, дискусія, дозвілля, 
партисипації. 

 
The article describes the opening and operating conditions of library hubs. 

Special attention and analysis of their functioning in partnership with library 
institutions. These are new standards for the provision of educational, cultural, 
leisure services, interesting creative projects, accessibility to information 
technologies. This innovative type of work was supported by the Ukrainian Library 
Association. Thanks to bibliohubs, libraries turn into an epicenter of culture and 
creativity, an open space for the development of the individual and the community 
as a whole. 

Key words: bibliohub, Facebook contest, epicenter, creative learning, 

intellectual leisure, service, location, discussion, leisure, participations. 

 
Бібліохаб – це епіцентр соціокультурних подій, інформаційний 

центр, територія креативного навчання, самовираження і 
комунікації, спілкування та дозвілля, майданчик громадянської 
активності членів громади. Хаб стає комунікаційним центром для 
активної та діяльної молоді. Це той об‘єкт, куда можна приводити 
людей чи друзів, показувати як треба працювати, як за 
позабюджетне фінансування можна втілити в життя цікаву ідею. 

У бібліохабі є все, що потрібно для плідної роботи невеликої 
групи людей та інтелектуального дозвілля: Wi-Fi, стаціонарні 
комп‘ютери, екран для демонстрації презентацій. 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

67 

 

Англійське «hub» спочатку від «hubbe»  це жмут, маса, 
сукупність [4]. 

Зараз цей термін широко застосовується для визначення 
центру подій, уваги, діяльності. Хаби стрімко увірвалися в 
соціальне, економічне, культурне та громадське життя. Фахівці 
відзначають, що наразі важко концептуалізувати це поняття, 
оскільки сформувалося багато форматів хабів залежно від 
спрямування, структури, послуг та локації. 

Нещодавно у столиці з‘явився хаб соціального спрямування 
для вимушених переселенців – «Будинок вільних людей». Тут 
зібрані представники багатьох волонтерських організацій і ті, 
кому потрібна допомога різного роду, відтепер можуть 
проконсультуватись та знайти її. 

Аналіз публікацій дає змогу виділити окремі різновиди хабів у 

сфері культури  креативні хаби, бібліохаби, молодіжні та цифрові 
хаби. Креативні хаби – місця, офлайн або онлайн, що об‘єднують 
творчих людей. Це центри зі значними технічними ресурсами, які 
дають змогу людям реалізовувати свої ідеї, надають простір та 
забезпечують умови для творчої роботи. До них відносяться 
організації, що використовують свої площі та інфраструктуру для 
нетворкінгу, організаційного та бізнес-розвитку у сфері культури і 
творчих індустрій. Це також спосіб організації роботи, в основі 
якого лежить динамічне поєднання різноманітних талантів, 
дисциплін та навичок для посилення інноваційного потенціалу 
певного проєкту [1]. 

Головна запорука успіху розвитку культурного простору – це 
нові стандарти надання освітніх, культурних, дозвіллєвих послуг, 
цікаві творчі проєкти, доступність до інформаційних технологій та 
ерудовані працівники. 

Сьогодні користувачі не бажають приходити в холодну, 
неопалювану, непривабливу бібліотеку із застарілим обладнанням. 
Вони потребують комфортних умов, сучасної ресурсної бази, 
нових послуг, прогресивних технологій. Нові стандарти – це, перш 
за все, оновлені простори, сучасні форми роботи, цікаві і корисні 
членам громади, зміна парадигми в цілому. 

Усе це можна органічно поєднати у бібліохабі. Цей формат 
допомагає перетворити бібліотеку із сховища книг, що видаються 
для читання на певний термін, в епіцентр культури і творчості, у 
відкритий простір для розвитку особистості і громади в цілому. 
Облаштовуючи місця для спілкування, дискусій, зустрічей, 

навчання, дозвілля, ігор, партисипації  набір стратегій, 
спрямованих на взаємодію з суб‘єктом (або групою суб‘єктів) для 
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створення чогось нового і, головне, спільного, тобто 
запроваджувати інноваційні методи задля розвитку своєї громади.  

Хаби цифрової освіти запровадили в бібліотеках. В Україні 
вперше цифрова грамотність, це мультимедійний простір для 
зустрічей, навчання, обміну думками та ідеями, для проведення 
тренінгів, лекцій та майстер-класів творчими, активними, 
креативними людьми, які генерують ідеї для розвитку міста. 

Хаби цифрової освіти  це місця, куди може завітати кожен 
громадянин, безкоштовно отримати доступ до сайту Дія. Цифрова 

освіта, та пройти навчання з цифрової грамотності. Це  
бібліотеки, школи, університети, компанії і приватний сектор, IT-
організації, ЦНАПи, громадські організації. Міністерство цифрової 
трансформації в межах національного проєкту з розвитку 
цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта побудувало 
партнерську мережу з понад 6000 хабів цифрової освіти по всій 
Україні. 

Повний перелік комп‘ютеризованих бібліотек можна знайти за 
адресою: https://ula.org.ua/profesiyni-resursi, хаби цифрової 
освіти можна подивитися на інтерактивній карті за посиланням: 
https://osvita.diia.gov.ua/hubs. 

Зокрема, на інтерактивній карті є графік роботи кожного 
хабу, адреса, номер телефону для попереднього запису та 
електронна пошта. 

Заступник Міністра цифрової трансформації Валерія Іонан 
підкреслила, що Мінцифра розбудовує мережу хабів цифрової 
освіти як частину розвитку інфраструктури освіти в Україні. «Ми 
прагнемо, щоб кожен українець, незалежно від віку, статі, 
професії та того, в якому куточку країни він живе, міг знайти 
поруч хаб цифрової освіти й завітати туди, щоб отримати доступ 
до безоплатного навчання цифрової грамотності. І якщо минулого 
року в нашій мережі було близько 2000 хабів цифрової освіти, то 
на сьогодні кількість хабів цифрової освіти збільшилась утричі! Ми 

дякуємо нашому стратегічному партнеру  Українській бібліотечні 

асоціації, а також приватному сектору»,  заявила Валерія Іонан 
[5]. 

Так, Хмельницька центральна міська бібліотека протягом двох 
тижнів проводила фейсбук-конкурс на кращу розшифровку 
терміну «бібліохаб». Кожен бажаючий міг написати власний 
варіант. Переможцем мав стати той, хто набирав найбільше 
лайків, його автор мав отримати приз. Під час відкриття, на 
Всеукраїнський день бібліотек, було визначено переможця. Отже, 
кружка з логотипом «Бібліохаб» відправилась у Камʼянець-

Подільський. Найбільше лайків отримав варіант бібліотекаря з 

https://osvita.diia.gov.ua/
https://ula.org.ua/profesiyni-resursi
https://osvita.diia.gov.ua/hubs


Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

69 

 

Камʼянця-Подільського Юлії Воронюк: «Харизматичні + активні = 

бібліотекарі». Вдалий слоган для сучасного мільтимедійного 
простору в бібліотеці. 

Є вже певний досвід на Волині. Проєкт «Мераба: Волинський 
антикризовий хаб для переселених активістів та громадських 
організацій» створено громадською організацією (ГО) «Центр 
розвитку соціального капіталу», ГО «Інститут транскордонних 
ініціатив» у партнерстві з Волинською обласною бібліотекою для 
юнацтва. Волинській обласній бібліотеці для юнацтва водночас 
вдається зберегти свій стратегічний статус. 

Це відбувається за підтримки ІСАР «Єднання» (ініціативний 
центр сприяння активності та розвитку громадського почину) у 
межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського 
суспільства», що реалізується ІСАР «Єднання» у консорціумі з 
Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) 
та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), завдяки 
підтримці американського народу, наданій через Агентство США з 
міжнародного розвитку [2]. 
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У статті характеризується досвід діяльності бібліотечних установ 

Цуманської селищної ради в межах територіальної громади. Бібліотеки є 
активним учасниками корпоративних проєктів та програм, інформаційної 
та освітньої роботи, вони сприяють розвитку громади та об’єднують 
сучасне молоде покоління з метою модернізації історичних, національно-
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культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення 
місцевого самоврядування в громаді. 

Ключові слова: центр культури, модернізація, територіальна громада, 
нормативно-правовий акт, громадські організації, трансформація. 

 
The article characterizes the experience of library institutions of the Tsuman 

settlement council within the territorial community. Libraries are active participants 
in corporate projects and programs, informational and educational work, they 
contribute to the development of the community and unite the modern young 
generation, with the aim of modernizing the historical, national-cultural, socio-
economic and other features of local self-government in the community. 

Key words: cultural center, modernization, territorial community, normative 

legal act, public organizations, transformation. 
 

Інформація є глобальним, невичерпним потенціалом людства, 
яке ввійшло в нову епоху розвитку цивілізації, а саме в епоху 
становлення інформаційного суспільства. Цей процес 
супроводжується змінами в усіх галузях людської діяльності, 
зокрема і в бібліотечній. Введення в усі напрями людського життя 
новітніх інформаційних технологій, їхній швидкий розвиток 
спричиняють фундаментальні зрушення в соціально-культурних та 
економічних засадах суспільного буття взагалі, що спонукає 
бібліотеки якісно змінювати діяльність і переосмислювати свої 
головні завдання. Найважливішим завданням бібліотек є надання 
інформації в територіальних громадах різним верствам населення, 
що й спонукає бібліотеки йти в ногу з науково-технічним 
прогресом. 

У межах розвитку інформаційного простору можна 
спостерігати трансформацію всіх складників виробничої 
діяльності бібліотек: організаційно-функціональної, технічної й 
технологічної, кадрової, які набувають системного розвитку. Їх 
аналіз у сучасному бібліотекознавстві залежить від процесів 
трансформації бібліотек і відбиває горизонтальну площину 
інноваційних змін, які спричиняють лише поступову модернізацію 
діяльності бібліотек. Відтак, постає завдання дослідити внутрішні 
трансформації діяльності бібліотек у контексті соціально-
культурних змін сучасного суспільства в територіальних громадах. 

Головним завданням бібліотек завжди було збирання, 
зберігання, поширення, виробництво та використання 
загальнодоступної інформації, особливо в територіальних громадах 
На сьогодні ж бібліотеки повинні перетворювати інформацію в 
цінний національний потенціал, від якого може залежати сталий 
розвиток усіх територіальних громад. 

Проте необхідно враховувати, що в наш час значно 
змінюються способи творення інформаційного продукту, а це 
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приводить до відповідних трансформацій соціальних комунікацій, 
які виникають у цій площині. Для того щоб розкрити сенс і 
специфіку зазначених змін, необхідно визначити й дослідити роль 
і місце бібліотечної інформації в територіальних громадах. 

Статут є основним нормативно-правовим актом Цуманської 
територіальної громади, який приймається Цуманською селищною 
радою від імені та в інтересах територіальної громади на основі 
Конституції України та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою врахування історичних, 
національно-культурних, соціально-економічних та інших 
особливостей здійснення місцевого самоврядування в громаді [2]. 

Згідно вимог Статуту створений «Центр культури, дозвілля та 
спорту Цуманської селищної ради», який об‘єднує відділи з: 

– бібліотечної діяльності, 
– культурно-дозвіллєвої діяльності, 
– фізкультурно-спортивний [3]. 

Відділ з бібліотечної діяльності має в штаті: завідувача – одну 
одиницю і бібліотекарів відділу з бібліотечної діяльності – десять 
одиниць. Відкрита сторінка «Бібліотеки Цуманської територіальної 
громади» у фейсбуці, яку відвідали 341 чоловік. Регулярно тут 
подається новий актуальний матеріал: 

– 26 листопада – день Голодомору. Щорічно в четверту суботу 
листопада Україна вшановує пам‘ять загиблих від Голодомору 
1932-1933 років та масових штучних голодоморів 1921-1923 
і 1946-1947 років; 

– 10 листопада день пам‘яті Івана Котляревського - видатного 
українського письменника, поета, драматурга, засновника 
нової української літератури, громадського діяча (1769-1838 
рр.); 

– 150 років виповнюється 9 листопада від дня народження 
Богдана Лепкого - українського поета, прозаїка, 
літературознавця, критика, перекладача, видавця, 
громадсько-культурного діяча, художника.(1872-1941 рр. ;  

– 9 листопада щорічно Україна вшановує день української 
писемності та мови тощо [1]. 
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У статті висвітлюється діяльність бібліотек, які є виробниками 
власних електронних інформаційних ресурсів: бази даних з різноманітною за 
тематикою та видовим складом інформацією світового репертуару, 
мультимедійні продукти багатовидового змісту, програмні продукти, з 
традиційними виданнями надходять програмні та мультимедійні додатки 
на CD. Складовою документально-інформаційного ресурсу сучасної 
бібліотеки стають електронні інформаційні ресурси. 

Ключові слова: електронні каталоги, електронні картотеки, 
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The article highlights the activities of libraries that become producers of their 

own electronic information resources: databases with information from the world 
repertoire of various topics and types, multimedia products with multi-species 
content, software products, software and multimedia applications on CD come with 
traditional editions. Electronic information resources are becoming a component of 
the documentary and information resource of a modern library. 

Key words: electronic catalogs, electronic card files, library services, 

information products, multimedia products, bibliographic information, bibliographic 
service, analytical information, bibliographic information, abstract information. 

 

На сучасному етапі побудови інформаційного суспільства 
серед тенденцій розвитку бібліотечної галузі виокремлюються ті, 
які повʼязані із активним використанням електронного 

середовища та формуванням систем електронних інформаційних 
ресурсів. Характерною ознакою сьогодення є збільшення 
виробництва інформації в електронному вигляді. 

Значна частина інформації, яка виробляється та існує в 
електронному вигляді, потрапляє до бібліотек. У потоці 
надходжень до книгозбірень збільшується відсоток інформаційних 
продуктів на таких носіях, як компакт-диски. Це бази даних з 
різноманітною за тематикою та видовим складом інформацією 
світового репертуару, мультимедійні продукти багатовидового 
змісту, програмні продукти, з традиційними виданнями надходять 
програмні та мультимедійні додатки на CD. 

Бібліотеки стають виробниками власних електронних 
інформаційних ресурсів. На базі масивів аналітичної, 
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бібліографічної, реферативної інформації формуються 
різноманітні бібліотечні інформаційні продукти:  

– електронні каталоги і картотеки; 
– бібліографічні покажчики та реферативні видання; 
– наукова і методична література на електронних носіях; 
– колекція електронних документів, створена шляхом 

оцифровування першоджерел з бібліотечних фондів. 
У практику бібліотек поряд з видавничою діяльністю входить 

тиражування на компакт-дисках окремих інформаційних 
продуктів та електронних ресурсів. Активізується формування 
електронних бібліотек, що вимагає певної організації інформації, 
обліку і технологічного опрацювання електронних документів. 

Отже, вагомою складовою документально-інформаційного 
ресурсу сучасної бібліотеки стають електронні інформаційні 
ресурси, відомості про які мають бути включені до бібліотечних 
інформаційно-пошукових систем. Говорячи про інформаційні 
ресурси бібліотек, використовують певну термінологію. 

На сьогодні у нормативній документації щодо 
бібліографічного опису вживається термін «електронний ресурс», у 

спеціальній літературі  «електронний документ», «електронне 
видання», «електронна публікація». 

Закон України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» розрізняє: електронні документи-оригінали; 
електронні документи-копії друкованих документів та надає таке 
визначення: «електронний документ – документ, інформація в 
якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи 
обов‘язкові реквізити документа…». 

Електронні документи фіксуються на відносно нових 
фізичних носіях. Основними засобами збереження та 
розповсюдження інформації у цифровій формі сьогодні є : по-
перше, найпопулярніші у останні роки компакт-диски – цифрові 
аудіодиски (CD-A), диски для зчитування (CD-ROM), запису (CD-R), 
перезапису (CD-RW та магнітооптичні), багатофункціональні 
цифрові диски (DVD) тощо; по-друге, засоби віддаленого доступу, 
такі як комп‘ютерні мережі з відповідним програмно-технічним 
обладнанням. 

За типом носіїв або режимом доступу електронні ресурси 
поділяються на : 

– ресурси локального доступу – інформація, зафіксована 
на окремому фізичному носії, якій має бути поміщеним 
користувачем до комп‘ютерного пристрою для зчитування; 

– ресурси віддаленого доступу – інформація розміщена на 
вінчестері або інших пристроях для запам‘ятовування, або надана 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

74 

 

в інформаційних мережах (зокрема, ресурси, що розміщені на 
Internet-серверах). 

За технологією розповсюдження визначають види 
електронних документів: 

– локальні електронні видання  призначені для 
локального використання, видаються у вигляді певної кількості 
ідентичних екземплярів (тиражу) на носіях, що переносяться 
(окремих фізичних носіях); 

– мережеві електронні документи, які доступні потенційно 
необмеженій кількості користувачів через телекомунікаційні 
мережі; 

– електронні ресурси (документи або видання) 
комбінованого розповсюдження, які можуть використовуватися 
як локально, так і через мережі. 

Локальні електронні інформаційні ресурси та електронні 
ресурси комбінованого розповсюдження в межах бібліотеки 
можуть зберігатися на різного роду носіях: компакт-дисках, на 
жорстких дисках комп‘ютерів. Незалежно від місця їх зберігання, 
головною умовою їх активного використання є бібліографічне 
опрацювання таких документів та відображення у довідково-
бібліографічному апараті бібліотеки: каталогах, картотеках, базах 
даних. Специфіка складання бібліографічного опису на електронні 
ресурси виявляється головним чином у формуванні елементів, які 
більш за все відповідають за точність їх ідентифікації. Це, 
передусім, основні характеристики в області виду, розміру та 
обсягу ресурсу, дані про фізичний носій, системні вимоги та інші 
специфічні характеристики. Формування електронних 
інформаційних ресурсів бібліотек відбувається за такими 
основними напрямами : 

– комплектування електронними ресурсами 
спеціалізованих фондів. Це різноманітні електронні видання: 
книги, довідники, збірники статей, матеріали конференцій, 
періодичні видання на DVD, CD-ROM; 

– створення власних електронних ресурсів  баз даних, 
електронних бібліотек, електронних каталогів, спеціалізованих 
бібліотечних програм для ЕОМ, традиційних сайтів і порталів, які 
забезпечують мережевий доступ до різної інформації та 
документів, що зберігаються у бібліотеці; реєстрів, електронних 
видань, електронних карт, лінгвістичних даних, технологічних 
даних, даних про читачів, персонал, про використання фонду 
тощо; 

– використання електронних ресурсів інших бібліотек та 
інформаційних центрів; 
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– використання електронних ресурсів з 
телекомунікаційних мереж, у тому числі із Інтернету, з сайтів і 
порталів інших установ. 

Щодо використання глобальних інформаційно-
бібліографічних ресурсів за допомогою організації доступу до 
мережі Інтернет, то тут основними завданнями бібліотеки на 
сьогоднішній день є дві функції – навігаторська та вебліографічна. 
Навігаторська функція передбачає організацію, систематизацію, 
пошук та використання інформації, адже бібліотекарі знають, як 
організована та структурована інформація, впорядковані 
традиційні інформаційні масиви. Вебліографічна функція є, в 
певній мірі, вторинною, похідною від навігаторської і передбачає 
бібліографування інформаційних документів, що знаходяться у 

системі віддаленого доступу. Результат  створення 
бібліографічних видань як у традиційному друкованому, так і в 
електронному вигляді, які представлені рекомендаційними 
списками, покажчиками, віртуальними виставками та іншими 
сучасними інноваційними видами продукції. До речі, саме в 
електронному вигляді вебліографія допомагає більш швидкому 
виходу в мережу Інтернет для ознайомлення і використання 
конкретного документа. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПОСЛУГИ БІБЛІОТЕКИ 

(з досвіду роботи Волинської обласної бібліотеки для дітей) 
 

У статті висвітлюється діяльність Волинської обласної бібліотеки для 
дітей з питань надання інформаційно-аналітичних послуг різним категоріям 
відвідувачів: від учителів-наставників до учнів-користувачів. 
Охарактеризовано специфіку використання у роботі типів продуктів і 
послуг та видів інформаційних продуктів і послуг. Наголошується на 
позитивних ознаках при створенні різноманітної інноваційної бібліотечної 

продукції у друкованому та електронному форматах. 
Ключові слова: бібліотечні послуги, інформаційні технології, 

аналітична інформація, бібліографічна інформація, бібліографічне 
обслуговування, мультимедійні заходи. 

 
The article highlights the activities of the Volyn Regional Library for Children in 

providing information and analytical services to various categories of visitors: from 
teachers-mentors to students-users. The specifics of the use of types of products 
and services and types of information products and services are characterized. 
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Emphasis is placed on the positive aspects of creating a variety of innovative 
library products in printed and electronic formats. 

Key words: library services, information technologies, analytical information, 
bibliographic information, bibliographic service, multimedia events. 

 

Звертаючись до Волинської обласної бібліотеки для дітей, 
вчитель-наставник чи користувач-школяр знають, для яких цілей 
їм потрібна інформація, що вони хотіли б отримати: текст 
першоджерела, дані про документ, конкретні факти, аналітику 
або інше. Таким чином, у якості головного аспекту може 
виступати характер відомостей, що надаються, які відповідають 
даній меті і запиту: 

 надання повного тексту документа (документальне 
обслуговування); 

 надання бібліографічної інформації (бібліографічне 
обслуговування); 

 надання фактографічної інформації (фактографічне 
обслуговування); 

 надання аналітичної інформації (результати 
інформаційних досліджень); 

 надання консультацій щодо самостійного пошуку 
інформації (консультаційне обслуговування). 

Впровадження в практику обслуговування Волинської 
обласної бібліотеки для дітей сучасних інформаційних технологій 
принесло нове наповнення поняття «режим», під яким найчастіше 
розуміється не періодичність, а відкладення результату 
обслуговування. Тому вбачається необхідним введення аспекту 
«Умови доступу», що містить: 

 обслуговування в режимі offline; 

 обслуговування в режимі online (або обслуговування в 
режимі реального часу), у тому числі обслуговування у chat-режимі 
(режим реального часу з надаванням можливості безпосереднього 
спілкування користувача і інформаційного працівника). 

Зараз досить популярна «Умова доступу» online. Спочатку це 
було пов‘язане з covid-19, зараз – з військовими подіями в Україні, 
у зв‘язку з агресією росії. 

Аспект «Місце і спосіб надання інформації» характеризує 
комфортність обслуговування. Обслуговування може 
здійснюватися в: 

 приміщенні шкільної установи, за місцем роботи, за 
місцем проживання абонента, безпосередньо в приміщенні 
бібліотеки; 
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 телефоном, факсом, email, телекомунікаційними 
мережами, через мобільний зв‘язок, вайбер тощо. 

В якості носія інформації деякі абоненти надають перевагу 

традиційній паперовій формі, а деякі  виключно електронній, 
хоча більш ефектною та доцільною для бібліотечної установи 
вважається передача готової інформаційно-бібліографічної 
продукції в друкованому вигляді з додаванням електронного носія. 

Значну допомогу читачу надає система покажчиків: 
авторського, предметного, географічного та ін., які забезпечують 
функцію пошуку в певному масиві документів чи в одному 
джерелі, книзі або періодичному виданні. 

Типи продуктів і послуг: 
інформаційні продукти і послуги, що надаються в результаті 

документного обслуговування: 

види інформаційні продукти і послуги: 
адресні довідки, надавання у тимчасове користування (на 

абонементі, читальному залі) документів з фондів інших 
бібліотечних установ, надавання у постійне користування 
документів з повнотекстових баз даних, електронна доставка 
документів (ЕДД) міжбібліотечного абонементу; 

Типи продуктів і послуг: 
інформаційні продукти і послуги, що надаються в результаті 

бібліографічного обслуговування (бібліографічна інформаційна 
продукція) 

види інформаційні продукти і послуги: 
усні довідки: на уточнення бібліографічного опису тематичні. 

Бібліографічні посібники (покажчики, списки літератури баз 
даних): 

тематичні і проблемно-тематичні нових надходжень, 
бібліографічні, праць організацій,країнознавчі, краєзнавчі. 
Тематичні підбірки. Бібліографічні і реферативні огляди. Списки 
літератури, що цитується. Вибіркове розповсюдження інформації 
(ВРІ); 

Типи продуктів і послуг: 
інформаційні продукти і послуги, що надаються в результаті 

фактографічного обслуговування (фактографічна інформаційна 
продукція) 

види інформаційні продукти і послуги: 
фактографічні довідки, фактографічні бази даних. 

Довідники, досьє (адресно-фірмові, біографічні, цінові). Бізнес-
довідки. Прес-кліпінг/моніторинг преси (дайджести преси, 
біжучий рядок, персональні газети тощо). 
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Можливості Інтернету Волинської обласної бібліотеки для 
дітей використовують і для реклами своїх бібліотечних послуг. 
Значна кількість інформації розміщена в соціальних мережах 
«ВКонтакті», «Однокласники» «Фейсбук» та інших. Наявність 
комп‘ютерної техніки дає можливість створювати різноманітну 
продукцію у друкованому та електронному форматах. 
Користуються попитом електронні презентації. 

Мультимедійні заходи для дітей різних вікових категорій 
розробляються, готуються та проводяться фахівцями Волинської 
обласної бібліотеки для дітей. Наявність техніки також допомагає 
певною мірою компенсувати лакуни у комплектуванні фондів, 
урізноманітнювати заходи з популяризації літератури, проводити 
масові заходи більш цікаво, творчо, не ординарно. 

Головний правовий портал України  сайт 
http://www.ligazakon.ua. Компанія «Ліга-Закон» у рамках проєкту 
«Право України: головні документи країни» розвиває мобільну 
версію повнотекстової бази даних, що охоплює понад 100 тисяч 
документів: Конституція, Кодекси, закони, акти Верховної Ради, 
Кабінету Міністрів, Президента України). Система забезпечує 
пошук документів, їх фільтрацію, використання взаємних 
посилань у документах. Система на цей момент безкоштовна для 
використання, що робить можливість її популяризувати як серед 
працівників бібліотеки, так користувачів-читачів. 

Підвищує фаховий рівень та кваліфікацію кадрового 
потенціалу установи систематичне ознайомлення з актуальною 
інформацією на сторінках професійних бібліотечних видань: 
««Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» [1], 
«Вісник книжкової палати» [6], «Бібліотечна планета» [2], 
«Бібліотечний вісник» [3], «Бібліотечний форум України» [4], «Світ 
дитячих бібліотек» [8]. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНЇ ОБЛАСНОЇ 
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У статті охарактеризовано електронну бібліографічну продукцію на 

сайтах Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
Олени Пчілки, зокрема,  бібліотечно-бібліографічні посібники краєзнавчої 
тематики. Бібліотека приділяє увагу поширенню інформації шляхом 
благодійних марафонів, онлайн-флешмоб читань патріотичних поезій, 
презентацій, досьє, пресрелізів про відомих сучасників письменників, 
краєзнавців. 
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досьє, пресреліз, сайт бібліотеки, електронна пошта, покажчик, користувач. 

 
The article describes electronic bibliographic products on the websites of the 

Volyn State Regional Universal Scientific Library named after Olena Pchilka, in 
particular, library and bibliographic manuals on local history topics. The library 
pays attention to the dissemination of information through charity marathons, 
online flash mob readings of patriotic poetry, presentations, dossiers, press 
releases about famous contemporaries of writers, local historians. 

Key words: charity marathon, online flash mob, presentation, dossier, press 

release, library website, e-mail, index, user. 
 

Більшість бібліотекарів розуміють значення та необхідність 
впровадження нових комп‘ютерних технологій, але на сьогодні 
вони потребують належної підтримки на місцевому рівні. 
Позитивні приклади зрушень у даному напрямку вже існують. На 
сьогодні у бібліотеках України відбувається поступова 
комп‘ютеризація всіх бібліотечних процесів, але найбільш 
актуальною залишається необхідність формування 
автоматизованих баз знань. 

Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека 

імені Олени Пчілки (Волинська ДОУНБ імені Олени Пчілки)  
провідний просвітницький, культурний, науково-інформаційний, 

http://culonline.com.ua/Books/Osnovy%20_inform_analit_Zaharova.pdf
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методичний центр для бібліотек всіх систем та відомств, головна 
наукова бібліотека Волинської області.  

Станом на 1 січня 2022 року у Волинській області налічується 
513 публічних бібліотек, які виконують функції інформаційно-
культурних центрів громад. Від моменту повномасштабного 
вторгнення російської федерації 24 лютого 2022 року функції 
публічних бібліотек трансформувалися відповідно до воєнного 
стану. Бібліотеки допомагають українським воїнам наближати 
перемогу, а цивільному населенню – вистояти у цій боротьбі. 

Цьому дієво сприяє електронна бібліографічна продукція 
представлена на сайтах бібліотек Волині. Волинська ДОУНБ імені 
Олени Пчілки широко презентує бібліотечно-бібліографічні 
посібники краєзнавчої тематики. Користується попитом 
універсальний поточний бібліографічний покажчик «Література 
про Волинську область», який виходить щоквартально, висвітлює 
документи про життя області і групує їх згідно класифікації 
краєзнавчої літератури. В межах розділів в алфавітному порядку 
подаються документи, книги, статті. Бібліографічний опис 
доповнюють довідкові анотації. 

У бібліографічний покажчик «Олена Пчілка – талановита 
письменниця, мудра мати» ввійшли твори з 1876 року, що 
згруповані за розділами. До уваги користувачів електронний 
науково-допоміжний ретроспективний біобібліографічний 
покажчик «З братами ще я словом поділюся». Він включає 
документи першого покажчика та нові. Видання вміщує 
передмову, хронологію життя і діяльності Олени Пчілки, розділи 
біобібліографії. Здобули популярність електронні покажчики «Леся 
Українка і Волинь», «Я житиму сльозою серед співів».  

Велика увага приділяється поширенню інформації шляхом 
презентацій, досьє, прес-релізів про відомих сучасників 
письменників, краєзнавців: «Олекса Ошуркевич», «Все життя – 
один політ» (про Василя Слапчука), «Під крилами зорі» (про Йосипа 
Струцюка), «Ходіть, поки маєте світло…» (про Володимира Рожка) 
тощо. 

З 1991 року видається «Календар знаменних і пам‘ятних дат 
Волині». Він дає змогу найглибше почерпнути електронну 
інформацію краєзнавчого характеру, допомагає пропагувати 
зведений краєзнавчий каталог, що містить відомості про край, на 
основі усіх опрацьованих в межах області засобів інформації: 
книг, журналів, газет, електронних джерел тощо. Видання подає 
довідковий матеріал про важливі події з історії області, ювілеї 
уродженців краю та видатних діячів, які життям і діяльністю 
пов‘язані з Волинню.  
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Позитивним є те, що на сайті бібліотеки наявні електронні 
варіанти «Календаря знаменних і пам‘ятних дат Волині», це його 
популяризує та робить загальнодоступним для користувачів 
мережі Інтернет, доводячи інформацію комуніканта до відома 
реципієнтів (сайт: ounb.lutsk.ua. електронна пошта: info@ ounb. 
lutsk.ua). 

У тренінговому центрі Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, 
за ініціативи Представництва Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Волинській області, відбувся круглий стіл 
«Дотримання прав людини в період воєнного стану». Учасники 
круглого столу обговорили актуальні питання прав людини в 
період воєнного стану та ознайомилися з тематичною виставкою, 
що була підготовлена працівниками відділу читальних залів. 
Тематична експозиція «Дотримання прав людини в період 
воєнного стану» постійнодіюча і системно оновлюється новими 
інформаційними матеріалами [2]. 

У Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки продовжується 
робота центру з надання дистанційної безоплатної правової 
допомоги громадянам. Прийом з питань захисту прав людини в 
грудні 2022 року провів Єлов Віталій Андрійович. Консультації 
надавалися юристом і дистанційно, і при особистій зустрічі. До 
консультування долучалася також Світлана Прус, завідувачка 
сектору Луцького місцевого центру безоплатної правової допомоги, 
яка з фахівцями свого структурного підрозділу правову допомогу 
надає щовівторка у визначений час. 

Безоплатну правову допомогу у територіальних громадах 
можна отримати, звернувшись до комп‘ютеризованих бібліотек 
Волині, де бібліотекарі допоможуть зв‘язатися з фахівцями з 
Луцька, поставити їм запитання і отримати відповідь в 
телефонному режимі або онлайн (скайп: tcentrlutsk) [3]. 

Всеукраїнський день працівників культури і майстрів 
народного мистецтва та День української писемності та мови у 
2022 році відзначали в умовах війни. Волинська книгозбірня імені 
Олени Пчілки взяла участь у благодійному марафоні «Разом 
переможемо», який організовано управлінням культури, з питань 
релігій та національностей Волинської облдержадміністрації та 
департаментом культури Луцької міської ради. 9 листопада 2022 
року благодійна акція об‘єднала в Луцьку творчі колективи, 
аматорів та майстрів народного мистецтва, бібліотекарів, 
письменників, любителів художнього слова та щирих патріотів 
своєї країни задля перемоги над підступним ворогом [1]. 

Працівники та користувачі бібліотеки долучилися до збору 
коштів для ЗСУ, презентувавши книжкову виставку «Слово 

http://ounb.lutsk.ua/
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об‘єднує Україну», на якій було представлено твори українських 
авторів, друковані видання про мову та культуру, кращі зразки 
сучасної поезії і прози на воєнну тематику. 

У Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки відбувся онлайн-
флешмоб читання патріотичних поезій «Слово, моя ти єдиная 
зброє!», в якому взяли участь користувачі та працівники 
книгозбірні. Детальніше з відео можна ознайомитися на сторінці 
бібліотеки у Фейсбук.  #Разом_переможемо. 
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У статті здійснено спробу висвітлити діяльність сектору 
картографічних видань Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського (НБУВ),  охарактеризувати його фонд та напрями роботи.  

Ключові слова: сектор картографічних видань, картографічний фонд, 
виставкова діяльність. 

 
The article attempts to highlight the activities of the sector of cartographic 

publications of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi 
(NBUV), to characterize its fund and directions of work. 

Key words: sector of cartographic publications, cartographic fund, exhibition 

activity. 

У сучасному інформаційному процесі спостерігається 
підвищення ролі та зростання попиту на використання 
картографічних видань. Багато наукових досліджень 
розпочинаються зі збору й аналізу картографічних документів 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVtt4zmCrh2q0UU1UN4hsPiXzY2cQC_jy1gFvgYe4PsGFiEY9Ocf2jC0S3EZTD9_sKHyEz0ktuCGWWhiCSVzxkgcfgXE8-47Beap09RdE3JeOO1CcturxLvYla3QsFx8S9YpTMdkRfr0a3WaTbfq3MV8Q8JHp-QyY_mppK5NO4n9nQokglJ2SzRYMCGhRpPz50_hOXqh3yD-EnjD5HWAFm&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchutalnuku.blogspot.com%2F2022%2F12%2Fblog-post_10.html%3Ffbclid%3DIwAR1SwjvEc1goOPI09x_t35RuM-LVRpS_fi11NksNEtxWt9YJmBilqkPgg1U&h=AT3aA3NzfyHk8P4mJEWYBm2nrT7y0GIG8t7ho8XdrX6DYYIe8UlFCqa6qZgcnJr3A3leFa2cZwWKPMAjfiwKg8Lu18Iq6gdLDKqSLS8RZOVzLQY5DiWmoP8LahXVv9QSa4s&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2a7mgPSK_qJB_3rvP_ypOhJ2awDM3liv1VqAo66IGZDbcws38kjnKgTPIz7SijBxmjN9A2Saw8NIu1wSWblnQAqYkUOd0iSTX1jVu2Myxrf2G9RBcAh7XPoTctRjBZmv6A72zfC9xLikjVfZbgDB5GipE5Kw
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різного змісту. Відшукати потрібні серед величезного різноманіття 
існуючих – складне завдання. Картографічні твори збирають і 
зберігають різні державні організації і відомчі установи: 
національні спеціалізовані служби, бібліотеки, архіви, музеї тощо. 
У переважній більшості картосховищ знаходяться різні за 
тематикою картографічні видання, а в деяких відомчих фондах 
зберігаються лише певні види карт.  

Серед цих установ однією з найбільших в Україні є колекція 
картографічних видань НБУВ. Ці видання почали збиратися у 
бібліотеці з перших років її існування. Основу фонду на той час 
складали документи, передані з бібліотеки Університету 
Св. Володимира, Духовної Академії, Колегії П. Галагана, Одеського 
Імператорського товариства історії і  старожитностей, приватних 
колекцій професорів Університету (М. Костомарова), членів 
Історичного товариства Нестора Літописця (В. Ляскоронського, 
В. Антоновича), вчених АН України (Д. Багалія, О. 
Попельницького) та багатьох інших. 

Засновником і першим завідувачем відділу графіки та 
картографії у 1930–1934 роках був відомий український історик, 
картограф і бібліограф Веніамін Олександрович Кордт. З 1924 
року він активно працював в Археографічній комісії ВУАН, де 
видав першу частину «Матеріалів по історії картографії України» 
(1931 р.), склав покажчик «Карти першої п‘ятирічки» (1932 р.). 
Вказані праці цінні та актуальні і на сьогоднішній день для 
дослідників історії України, картографів, географів [3]. 

Інформацію про склад фонду картографічних видань ми 
можемо отримати на його сайті [4]. Його основу складають як 
раритетні так і сучасні картографічні документи. Базовими 
першоджерелами, що вміщують унікальну інформацію про 
історичні події та стан довкілля, динаміку природних та соціально-
політичних процесів на територіях різних держав, але переважно 
в Україні є блок рукописних карт (633 док.). До раритетної групи 
належать також видання середньовічних фламандських 
географів-картографів XVI ст.  

Достатньо широко у фонді представлені картографічні 
видання XVIІІ-ХІХ ст. Щодо регіонального охоплення території 
сучасної України, то відзначається, що стародруковані видання 
найчастіше охоплюють західні регіони, а в картографічних 
документах XVIII-XIX ст. знайшли своє відображення східні 
правобережні регіони нашої держави. 

В фонді сектору картографіі зберігається також значна 
кількість цінних видань більш пізніх періодів, що охоплюють 
території всіх частин світу, окремих країн та регіонів. Вони 
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представлені вітчизняними та зарубіжними (різними мовами 
світу), різними за тематикою, призначенням та способом 
виконання картами, атласами, планами, схемами і т. Ін. 

Особливу цінність серед картографічних видань складає 
група документів, яка відображає територію Києва від середини 
XVI ст. до наших днів. Сюди входять: рукописні плани, що 
практично непридатні для користування через їх фізичний стан; 
друковані плани, які з‘являлися починаючи з середини ХІХ ст і 
були виконані на основі рукописних та зкореговані у відповідності 
з територіальними змінами у місті; також масові видання останніх 
років. 

Найбільшу за кількістю частину фонду складають переважно 
карти та атласи повоєнних років випуску. За роки незалежності 
України змінився характер картографічних документів, що їх 
отримує депозитарій – з‘явилися цікаві серії видань, започатковані 
сучасними видавництвами.  

Весь картографічний фонд розміщений у залі картографії, 
який є єдиним в Україні спеціалізованим залом–депозитарієм, що 
дозволяє якнайшвидше виконати запити користувачів.  Тут 
розташований і  підсобний книжковий фонд з наук про Землю, що 
налічує близько 8 тисяч  примірників, також довідкові та 
періодичні видання [5]. 

З метою суттєвого покращення технології обробки документів 
і обслуговування читачів працівники сектору картографічних 
видань працюють над формуванням баз даних (БД), інформацію 
про які можна почерпнути на сайті інформаційних ресурсів [2]. 
Так, це – БД, які на сьогодні постійно поповнюється та 
редагується: загального картографічного фонду, що вміщує всі 
видання з 1820 р. по нинішній час (обсяг – 8170 записів) та 
картографічних стародруків – видання з XVI ст. до 1830 р. (обсяг – 
1780 записів). Створення завершене БД картографічних 
рукописів, яка вміщує документи з XVI ст. до 1960 р. Її обсяг – 633 
записи. Створено також базу електронної колекції карт. 

Велику увагу приділяють працівники сектору картографічних 
видань виставковій діяльності. Тематичні виставки експонуються 
в залі картографії документи з фондів, формуються щомісячні 
виставки нових надходжень, що оперативно інформують читачів 
про найновішу літературу. Також створюються електронні 
тематичні виставки на основі поєднання картографічних та 
книжкових документів [1]. 

Отже, найбільший масив картографічних матеріалів України 
на сьогодні зберігається в Національній бібліотеці НАН України 
імені В. І. Вернадського. Співробітники сектору картографічних 
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видань плідно працюють над розкриттям унікального та 
різноманітного фонду та збереження його для майбутніх поколінь.   
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У статті коротко описані традиційні та інноваційні методи й форми 

бібліотечної роботи, які спрямовані на популяризацію літератури у сучасних 
книгозбірнях. З’ясовано, що якісному формуванню фондів сучасними 
виданнями, популярними книгами та журналами сприяє постійне вивчення 
читацького попиту.  
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The article briefly describes traditional and innovative methods and forms of 

library work aimed at popularizing literature in modern book collections. It was 
found that the quality formation of funds of modern editions, popular books and 
magazines is facilitated by the constant study of reader demand. 
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Сучасна бібліотека – це не тільки місце зберігання інформації, 
а, насамперед, інформаційно-ресурсний центр, що здійснює 
повноцінне інформаційне та методичне забезпечення культурно-
історичного, освітнього, виховного процесу. Пріоритетними 
завданнями такого центру сьогодні є формування інформаційної 

http://nbuv.gov.ua/exhibitions?field_depart_tid=39
http://nbuv.gov.ua/node/548
http://nbuv.gov.ua/node/752
http://nbuv.gov.ua/node/74
http://nbuv.gov.ua/node/76


Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

86 

 

культури особистості; сприяння подоланню світоглядного 
протиріччя між книжковою та інформаційно-телевізійною 
культурою; зміцнення соціального партнерства в соціокультурному 
середовищі. Серед форм і методів роботи сучасних бібліотек, 
спрямованих на підвищення рівня інформаційної культури, поряд 
із традиційними широко використовуються і нові форми 
популяризації книги і читання, підвищення інформативної 
грамотності користувачів. 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва (ВОБЮ) має 
значний досвід роботи. Метою діяльності ВОБЮ як соціального 
інституту є забезпечення можливості вільного і необмеженого 
доступу користувачів до джерел інформації та ефективне 
використання накопиченого документального потенціалу, що 
реалізується через надання споживачам різноманітної інформації 
в оптимальний термін [1, с. 49–50]. 

Основне завдання відділів обслуговування – удосконалення 
традиційних і запровадження нових форм і методів роботи, 
спрямованих на покращення якості обслуговування всіх категорій 
користувачів. Для забезпечення цього надається можливість 
пошуку в мережі Інтернет через доступ до Wi-Fi, обслуговування у 
Пункті та за допомогою «Дистанційної бібліографічної довідки».  

Ефективній роботі на підтримку книги і читання сприяє 
соціальне партнерство бібліотек і письменників, державних 
установ та недержавних організацій, засобів масової інформації 
та видавців. Літературна та бібліотечна спільноти об‘єднали 
зусилля для підвищення статусу читання у регіоні. 

Бібліотекарі постійно працюють над пошуком сучасних ідей 
просування книги, читання і бібліотеки у середовищі дитячої та 
дорослої аудиторії. Розробляються креативні програми 
літературних подій та імпрез, ведеться робота, направлена на 
створення комфортного середовища для інтелектуального 
спілкування, особливо для дітей та молоді. Реалізуються проєкти 
щодо просування читання, підвищення престижу книги і 
бібліотеки. У ході такої діяльності бібліотекарі використовують 
різні форми підтримки читання. 

Популяризація ресурсів здійснюються через організацію 
книжкових (віртуальних) виставок, проведення масових заходів, 
рекламну діяльність. Оскільки бібліотека активно співпрацює із 
закладами освіти, установами, громадськими організаціями 
Волині, працівниками постійно проводиться робота по залученню 
нових користувачів через проведення загально-бібліотечних акцій.  

Для покращення обслуговування користувачів працівниками 
бібліотеки проводяться: індивідуальні опитування, бесіди та 
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інтерв‘ювання, спостереження, анкетування читацьких груп. Так, 
бібліотекарями були проведені тижні читання зі здобувачами 
освіти освітніх закладів міста 
(#тиждень#читання#Читай_на_Волі_2#мотивація).  

Упровадження цифрових технологій дозволило ефективно 
використовувати інтернет-простір та сервіси Веб 2.0. Вагоме 
значення це мало і для взаємодії з аудиторією читачів, які не є 
користувачами бібліотеки.  

Бібліотечний вебсайт, сторінки у соціальних мережах стали 
платформами спілкування бібліотеки і користувача довкола 
читання, літературної події, послуг. Книга постала предметом 
діалогу читача і бібліотекаря. Видання рекомендують, 
обговорюють, популяризують через тематичні блоги, соціальні 
мережі та інші інтернет-сервіси.  

Волинська обласна бібліотека для юнацтва створює власний 
мультимедійний контент про книги та читання. Прикладами 
таких ресурсів є віртуальні виставки, буктрейлери, віртуальні 
ігротеки, створені за допомогою інтерактивних модулів. 

Для активного залучення молоді до читання у книгозбірні 
започаткована й діє рубрика «Повештаємося книжковими 
лабіринтами?» Її наповнення досить різнопланове: від митців 
сучасності до фентезі, детективів, публіцистики, святкування 
ювілеїв письменників і поетів до буденних розмов про дружбу, 
родину, сім’ю, кохання, і … війну. 

Ще одним вагомим методом популяризації літератури через 
мережу Інтернет є рубрика «Тусня на ART GLOBUSI». Щоразу як 
тільки у книгозбірні з’являються новинки – чи то літературні, чи 

то мистецькі – працівники одразу ознайомлюють відвідувачів з 
цими виданнями. Так, наприклад, 8 вересня 2022 року у відділі 
культури та мистецтва Волинської обласної бібліотеки для юнацтва 
презентували книгу Р. Берези «Мистецька слава України: у 
пошуках євшан-зілля». Інформація одразу була оприлюднена на 
сайті у рубриці «Тусня на ART GLOBUSI», де кожен зацікавлений 
може прочитати цей мистецький доробок. 

Рубрика «Зазирнеш в краєзнавчу калейдотеку?» своїм 
завданням ставить популяризацію літератури серед читачів 
шляхом долучення їх до читання книг.  

Досить вдалим форматом популяризації літератури є 
створений бібліотекарями «Книжковий календар Волинської 
обласної бібліотеки для юнацтва» (https://calendar.myadvent.net/). 

На сьогодні віртуальний світ є ефективною формою для того, 
щоб привернути увагу користувачів та полегшити пошук 
необхідних видань у бібліотеці. Саме тому ВОБЮ будує 

https://calendar.myadvent.net/?id=vzqrx74s428jk8gves0mamyw4swxv7pd&fbclid=IwAR2TYm05sboW4flFDF32IOvlEwVv3vBXvdmspjmHy7tcOYtokvQCCX_0wls
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користувач-орієнтований простір, просуває власні інформаційні 
ресурси для освіти, науково-дослідної діяльності та організації 
інтелектуального дозвілля. Працівники книгозбірні активно 
інформують своїх користувачів про всі надходження видань до 
фонду. Пости про нові надходження до фонду ВОБЮ 
публікуються у Facebook (https://www.facebook.com/Volyn. 
Youth.Library). 

Дослідники відносять Facebook до соціальних мереж, 
орієнтованих на представлення мультиформатного контенту: 
текстових повідомлень, графічного матеріалу, відео- та 
аудіодокументів. 

Основна функція вебресурсу бібліотеки – інформаційна, яка 

полягає в забезпеченні користувача інформацією щодо нових 
надходжень, презентації змістовних інформаційно-аналітичних 
матеріалів; а основне призначення – інтерактивне спілкування 
бібліотекаря з читачами та колегами.  

Новинки літератури, цікаві книги, популярні історії, 
репортажі та соціально-політичні видання, добірки тревелогів та 
подорожніх нотаток, найпопулярніші детективи, бойовики, 
вестерни та пригодницька проза, сімейні саги, мемуари, біографії 
та автобіографії – усе це й багато іншого читач віднайде на 
Facebook-сторінці ВОБЮ.  

Мультимедійна презентація матеріалу стає необхідним 
елементом для підвищення інтересу до послуг бібліотеки та 
рекламування надходжень книг до установи. Тому бібліотекою все 
частіше створюються аудіовізуальні продукти для популяризації 
власних інформаційних продуктів і створення позитивного образу 
у користувачів. 

Безперечною перевагою Facebook є можливості публікації 
різних типів контенту, тому анонсування літературних цікавинок 
бібліотекарі супроводжують статистичною графічною афішою або 
фрагментами відео. 
 

https://www.facebook.com/Volyn.%20Youth.Library
https://www.facebook.com/Volyn.%20Youth.Library
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Рис. 1.1. Скриншот відеопрезентації бестселера Джен 
Сінсеро «Не мона. Відмовся від поганих звичок, віднайди силу духу і 

стань господарем свого життя!» 
 

 
 

Рис. 1.2. Скриншот рекламної афіши книг А. Кокотюхи 
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Робота у соціальній мережі Facebook полягає не тільки в 
оперативному розміщенні новин, а й в постійній підтримці зв‘язку 
з користувачами. Це платформа для організації та обговорення 
бібліотечних літературних проєктів. 

Виставки – ще одна дієва форма презентації книг. Ця робота 
дає змогу користувачам згадати книжки, прочитані раніше, 
ознайомитися з новинками, отримати рекомендацію бібліотекаря 
та замовити книжку. Якісному формуванню фонду книгозбірні 
сучасними виданнями, популярними книгами та журналами 
сприяє постійне вивчення читацького попиту.  

Рекомендація книги відбувається і через віртуальні виставки, 
сформовані працівниками бібліотеки. Останні присвячені 
ювілейним датам письменників, істориків та інших видатних 
людей, знаменним подіям. 

Отже, популяризація літератури у ВОБЮ – це процес, який 
спрямований на виявлення форм і методів роботи, здатних 
привнести в культурне життя бібліотеки новизну, креативність, 
що підвищить інтерес читачів-відвідувачів до культурних форм 
проведення дозвілля, заохочення до читання, привернення уваги 
до неповторності книги. Бібліотека інформує користувачів про 
наявні книги, бібліотечні події через соціальну мережу Faceboоk; 
рекомендує книги через рубрики-блоги «Зазирнеш в краєзнавчу 
калейдотеку?», Повештаємося книжковими лабіринтами?», «Тусня 
на ART GLOBUSI», «Книжковий календар» та ін.  
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1. Ількевич Н. А. Бібліотека і школа : партнерство на шляху до нової якості 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ КНИГОЗБІРЕНЬ  
(з досвіду роботи Центральної бібліотеки для дітей 

м. Луцька) 
 

У статті описано соціокультурну діяльність Центральної бібліотеки 
для дітей м. Луцька. Зазначено, що з початку 2022 року працівниками 
книгозбірні здійснена вагома культурно-просвітницька, педагогічна та 
волонтерська робота з читачами бібліотеки. Наголошено, що соціальна місія 
бібліотеки обумовлена її суспільним призначенням. 
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для дітей м. Луцька, місія, читач, заходи. 
 
The article describes the socio-cultural activities of the Lutsk Central Library 

for Children. It is noted that since the beginning of 2022, the employees of the 
library have carried out important cultural and educational, pedagogical and 
volunteer work with the readers of the library. It is emphasized that the social 
mission of the library is determined by its public purpose. 

Keywords: socio-cultural activity, Lutsk Central Library for Children, 

mission, reader, events. 
 

Хоча спочатку слово «бібліотека» і означало «сховище книг», 
воно давно «виросло» з цього хрестоматійного визначення. 
Сьогодні робота бібліотеки насичується глибоким і дуже 
різнобічним змістом. Розвиток інформаційних технологій вплинув 
як на традиційні форми її роботи, так і на сучасні методики, що 
забезпечують читачам доступ практично до необмеженого спектру 
інформаційних послуг. Бібліотечні користувачі перетворюються в 
повноцінних споживачів до своїх очікувань, потребами і свободою 
вибору.  

За визначенням дослідниці Оксани Матвійчук, 
соціокультурна діяльність бібліотек – це «цілеспрямована і 
спеціально організована книгозбірнею, як соціальним інститутом, 
система дій і заходів, метою яких є сприяння вдосконаленню 
інтелектуального, матеріального та естетично-духовного стану 
суспільства, шляхом доведення до свідомості різних соціальних 
груп громадян, конкретних користувачів наукових знань, 
емпіричних фактів, естетичних і морально-етичних цінностей, 
акумульованих у бібліотечних документних зібраннях на різних 
носіях, організації різних виставок, творчих зустрічей із 
письменниками, митцями, політиками та ін.». Дослідниця 
зауважує, що соціокультурну діяльність бібліотек можна 
розглядати як продуманий процес долучення людини до 
різноманітних культурних надбань людства, компонент 
соціокультурної системи українського суспільства, один із 
важливих елементів реалізації державної політики у сфері 
культури [1]. 

Фахівці бібліотечної справи у своїх публікаціях підкреслюють 
актуальність функціонування бібліотеки як соціокультурного 
центру. Зокрема у збірнику «Соціокультурна діяльність: Публічні 
бібліотеки» подається історичний аналіз розвитку бібліотек як 
соціокультурних центрів, розглядаються технології проведення 
масової роботи у бібліотеках, наводяться практичні поради щодо 
проведення масових заходів, подаються кращі зразки передового 
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досвіду бібліотекарів України, зарубіжний досвід бібліотек. Серед 
заходів, які проводяться у бібліотеках, варто відзначити роботу 
сімейних клубів, тематичні вечори, книгоношення, бесіди, 
індивідуальне інформування, складання тематичних довідок, 
рекомендаційних списків літератури, зустрічі з цікавими людьми, 
перегляди кінофільмів, проведення акцій, бібліотечні форуми, 
бібліотечні плакати, бесіди, читання вголос, книжкові виставки, 
перегляди літератури, бібліографічні огляди, виставки малюнків, 
фотографій, доробків читачів, активні ігри, поетичні колажі, 
бенефіси читача, години цікавих повідомлень, вечори запитань і 
відповідей, інформаційні хвилинки, презентації книг, 
мультимедійних матеріалів [2]. 

На сьогодні в діяльності бібліотек України нараховується 
більше двохсот форм організації культурного дозвілля, серед них 
значна частина – це масові виховні заходи. Соціокультурна робота 
бібліотек представлена широким розмаїттям форм: диспути, 
вечори запитань і відповідей, години цікавих повідомлень, 
поетичні колажі, бібліоінформіни, екологічні ігри, виставкові 
проєкти, спільна діяльність бібліотек з музеями, архівами, 
видавництвами. 

За останній період ми стали свідками того, як змінюються  
можливості бібліотек, їхнє місце і роль в культурному, науковому, 
освітньому розвитку суспільства. Дитяча бібліотека стала 
сучасним інформаційним, освітнім, дозвіллєвим центром, який 
інтенсивно розвивається.  

Центральна бібліотека для дітей м. Луцька – це бібліотека 
нового покоління, яка надає дітям широкі можливості вільно 
працювати з сучасними технологіями, створюючи не тільки 
оперативний доступ до різноманітної інформації, але й 
систематизуючи її, робить більш зручною, корисною і безпечною 
(що і відрізняє дитячу бібліотеку від інших інформаційних 
установ). Бібліотека активно опановує інформаційні технології, 
впроваджує інновації, програмну діяльність, змінює пріоритети, 
розширює соціальне партнерство. Йде процес удосконалення 
традиційного на набутому досвіді та засвоєння всього нового, 
прогресивного.  

Розвиток інформаційних технологій поклав початок 
сміливим інноваційним проєктам, новим підходам до розв‘язання 
актуальних питань обслуговування користувачів в дитячій 
бібліотеці м. Луцька.  

Від початку повномасштабного вторгнення російської 
федерації в Україну, працівники Центральної бібліотеки для дітей 
м. Луцька долучилися до проведення різноманітних заходів: 
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– у квітні 2022 року було проведено кілька творчих занять 
керівницею дитячо-юнацької телестудії ПУМ м. Луцька Ольги 
Шкідиної. На цю зустріч прийшли вже постійні відвідувачі, 
яким сподобалася робота з анімацією, а також цілі родини, 
які приїхали до нашого міста з Києва та Бучі. Учасники 
заходу працювали над створення мультика методом 
малювання пасхального яйця і відтворення його на своїх 
гаджетах завдяки комп‘ютерній програмі; 

– 17 травня 2022 року відбувся майстер-клас від відомого 
мультиплікатора Леоніда Тивонюка зі створення анімації з 
пластеліну, виготовлення іграшкового героя, малювання 
сюжетних моментів, написання сценаріїв, роботи зі світлом і 
звуком;  

– 10 червня 2022 року була проведена гра-квест «Мандруємо з 
пригодами» в рамках проєкту бібліотечних квестів «Луцьк – 
маленька батьківщина». Діти віком 10-12 років змагалися на 
швидкість, логіку, мислення та інтелектуальність. Бібліотечна 
терапія через гру – найкраща для дітей і не важливо, звідки 
приїхали учасники, бо географія їх проживання сягала всієї 
України: Київ, Запоріжжя, Харків, Буча. Луцьк для них теж 
маленька батьківщина, та й подарунки всі отримали 
однакові, і навіть головний приз – піцу від Мережі Solo – 
вирішили скуштувати всі разом!  

– у липні 2022 року з нагоди Всесвітнього дня шоколаду 
працівники Центральної бібліотеки для дітей міста Луцька 
проводили Солодкий ярмарок. Вилучені кошти за продаж 
смаколиків, які випікали і продавали читачі бібліотеки, було 
передано на потреби ЗСУ. Діти зібрали 2 800 грн. Це 
зароблені гроші своєю працею, фантазією, своїм бажанням 
бути небайдужими і стати причетними до наближення 
великої Перемоги України; 

– влітку завершився мініпроєкт «Анімація як метод арттерапії» 
для дітей та підлітків ВПО. У рамках проєкту відбулися 4 
анімаційно-психологічні майстер-класи під керівництвом 
психологині Людмили Мельник. Це були насичені та цікаві 
майстер-класи участь у яких взяло більше 30 дітей із різних 
міст України (Київ, Харків, Суми, Ірпінь, Запоріжжя). Цей 
мініпроєкт реалізувався ІМАГО / Imago Animation та 
департаментом культури Луцької міської ради за сприянням 
національної координаторки ІСС-Україна Ксенії Хованової-
Рубікондо Rubi Xeni та фінансової підтримки 
Інтеркультурного міста Ставангер (Норвегія) Stavanger 
kommune; 
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– 17 вересня 2022 року у Бібліотеці-студії ДіМ відбувся тренінг 
з акторської майстерності «Творча СВОБОДА» від актриси 
Алли Скрипічук з міста Харкова та керівника зразкової 
аматорської дитячої театральної студії «Бешкетники» Вадима 
Хаїнського. Учасниками цього заходу були діти з Херсона, 
Києва, Запоріжжя та Луцька. Захід було організовано в 
рамках реалізації проєкту «Культура має значення», який 
фінансується за підтримки House of Europe та Європейського 
Союзу. Організаторами були: NGO «Volyn Prospects» / ВОГО 
«Перспективи Волині» та Департамент культури Луцької 
міської ради; 

– 20 листопада 2022 року відбулася «Творча метушня» у 
бібліотеці-студії ДіМ з нагоди Всесвітнього дня дитини. Це 
свято взаєморозуміння і підтримки, діяльності, спрямованої 
на забезпечення благополуччя дітей. А 24 листопада – День 
унікального таланту. Об‘єднавши ці дні, працівники 
бібліотеки запросили до книгозбірні творчих дітей з різними 
талантами, відтак учасники співали, танцювали, 
декламували вірші, малювали, програмували за допомогою 
комп‘ютерів, демонстрували футбольні досягнення. 
Варто наголосити на міжнародних та всеукраїнських 

проєктах, до яких долучилися працівники книгозбірні: 
– Луцьк Бібліо (Луцька центральна міська бібліотека для дітей) 

опинилася серед 24 бібліотек, яких було обрано для 
впровадження ініціативи «ВільноХаб» на основі відкритого 
конкурсного відбору у Волинській, Вінницькій, Рівненській, 
Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, 
Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Ця 
ініціатива спрямована на те, щоб бібліотекари мали змогу 
забезпечувати розв‘язання інформаційних та навчальних 
потреб у громаді у зв‘язку з війною та її гуманітарними 
наслідками. Окрім того – надавати підтримку внутрішньо 
переміщеним особам, залучаючи їх до заходів у межах 
проєкту, допомагати дітям та молоді адаптуватися в новому 
середовищі, соціалізуватися та розвиватися. Ініціативу 
«ВільноХаб» створено у відповідь на виклики сьогодення 
програмою «Мріємо та діємо», що впроваджується в Україні 
Радою наукових досліджень та обмінів (IREX) за фінансової 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
та підтримки Міністерства культури та інформаційної 
політики України; 

– у рамках проєкту #ВільноХаб графічний дизайнер Євгенія 
Шаповалова, яка приїхала з міста Бучі і з задоволенням 
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співпрацює з бібліотекою, провела чимало занять з дизайну 
оформлення соціальних сторінок, ознайомила з технікою 
створення мультфільмів, зреалізувала проєкт «Школа 
блогерства» тощо; 

– бібліотека також є одним із 12 арттерапевтичних центрів, 
створених у місті на базі закладів культури під час воєнного 
стану в Україні. Учасниками є діти з Києва, Ірпеня, Харкова, 
Ніжина, Бучі і Луцька. 
Цьогоріч у Центральній бібліотеці для дітей м. Луцька 

стартував проєкт «Бібліотечний репетитор». Це тісна співпраця із 
закладами освіти з метою розвитку інтересу до книги, читання, 
надання достовірної інформації з різних пізнавальних тем. 

Також у бібліотеці діє недільний показ фільмів у межах 
проєкту «Почитай і подивись», де працівники книгозбірні 
демонструють фільми, відзняті за книгами. А для найменших 
читачів діє Мультзал. 

За допомогою казок працівники бібліотеки проводять 
«терапевтичні зустрічі» з дітьми переселенцями. Адже  дорослі 
знають,  що за допомогою правильної казки можна «вилікувати» 
сором‘язливість, страх, невпевненість, навчити хорошим манерам 
у спілкуванні  і поведінці.  Також читачі долучаються до 
книжкових марафонів із відеочитання казок, де оповідачами є 
бібліотекарі. 

У сучасних умовах війни емоційний стан людини – важлива 
складова хорошого самопочуття і настрою. Емоції відіграють дуже 
важливу роль у покращенні наших стосунків із навколишнім 
світом і самим собою. Зважаючи на це, у бібліотеці проводяться 
уроки емоційного релаксу «Почуття, емоції, відчуття». 

Аби відволікти дітей від негативу, поганих думок, і навчити 
їх бачити світ по-іншому, знаходити навколо себе прекрасне, 
природнє, започатковано проєкт «ФотоКурсик» з сімейним 
фотографом Настею Швайко. Протягом п‘яти занять діти вчилися 
знімати на смартфон селфі та портрети друзів, дізналися як 
підбирати одяг для фотосесії, які гами кольорів варто 
використовувати для фотосесій. Постійні відвідувачі занять уже 
навчалися фотографувати проти і за світлом, робити фотосесію в 
українському стилі.  

Основою цих заходів стала розробка та реалізація 
міжнародних, регіональних проєктів і програм, що базується на 
соціальному партнерстві з різними установами і організаціями. 
Адже сьогодні дитяча бібліотека – це саме той заклад, який 
об‘єднує інтереси широких мас, спільно вирішуючи проблеми 
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бібліотеки, дитячого читання, і, разом з тим, соціальні проблеми, і 
має репутацію надійного, відповідального партнера.  

Серед партнерів бібліотек – законодавчі і виконавчі органи 
влади, інформаційні та видавничі організації, органи культури й 
освіти міста, освітні та позашкільні заклади, громадські 
організації, бізнес-структури, спонсори, меценати та засоби 
масової інформації. 

Отже, соціокультурна діяльність Центральної бібліотеки для 
дітей м. Луцька завдяки постійному пошуку інноваційних форм 
роботи та нових підходів до їх виконання має імідж новаторського 
закладу та користується незмінним авторитетом не лише на 
Волині. Інновації в бібліотеках – це важливий крок до розбудови 
інформаційного суспільства, яке базується на знаннях. 
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Сучасні бібліотеки – це не лише сховища паперових документів, а й 

власники нових електронних ресурсів, електронних баз даних. Проте, на 
відміну від традиційних, паперових фондів, які створюються повільніше, 
електронні ресурси створюються значно швидше. І вже сьогодні виникає 
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проблема не їх накопичення, а їх зберігання та спільного використання. 
Сьогодні Інтернет дає можливість створити бібліотеку нового типу – 
віртуальну бібліотеку, де читач знаходить не тільки те, що складає фонд 
бібліотечного сховища в електронному вигляді, але й має змогу отримати 
інформацію із будь-якої бібліотеки світу. 

Питання створення корпоративних електронних каталогів, 
формування електронних бібліотек на основі повнотекстового 
розширення електронних каталогів, питання пошукової навігації 
електронного каталогу бібліотеки розглянуто в працях таких учених, як 
І. Антоненко, О. Баркова [1], К. Лобузіна, А. Клочок [2], Г. Шемаєва [4] та 
ін. Аналізу особливостей функціонування електронних каталогів, поданих 
на сайтах університетських бібліотек, присвячено праці Т. Луцишиної [3]. 

Провідним напрямом модернізації бібліотечної справи є її 
інформатизація: впровадження і розвиток в бібліотеках нових 
інформаційних технологій, формування і використання електронних 
ресурсів, впровадження мультимедійних технологій, розвиток мережевої 
взаємодії бібліотек, підключення до всесвітньої мережі Інтернет. Це 
призводить до створення нових структурних підрозділів, змін 
функціональних обов‘язків працівників, залучення спеціалістів з різних 
галузей знань. Тому перед бібліотекарями постає необхідність освоєння 
нових знань та вмінь. 

Нині в умовах інформатизації й впровадження засобів 
автоматизації у бібліотеках, архівах, музеях та в інших закладах 
документно-інформаційних комунікаційних системах відбувається 
консервація традиційних карткових каталогів, натомість 
створюються електронні каталоги, які відрізняються великою 
швидкістю, багатоаспектністю здійснення пошуку. Електронними 
каталогами можуть користуватися одночасно багато користувачів. 
Внутрішня електронна система розробляється бібліотекою 
самостійно, що дозволяє їй поповнювати електронну бібліотеку, 
розробляти додатковий функціонал, інтегрувати її з іншими 
інформаційними системами. 

Комп‘ютеризовані бібліотечні процеси мають низку переваг над 
традиційними: 

 при одноразовому опрацюванні документа можливе 
багаторазове чи багатоаспектне його використання,швидкість і 
зручність пошуку та передачі інформації,економічність; 

  повніше задовольняються інформаційні запити 
користувачів бібліотеки, оскільки інформація отримується 
незалежно від часу і місця її знаходження; 

 суттєво збільшується оперативність надання користувачам 
необхідної інформації; для більшості користувачів електронна 
форма є єдиною можливістю отримати потрібний документ; 
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  формується новий імідж бібліотеки, яка надає інформацію 
не лише у друкованому вигляді, але й на нетрадиційних 
носіях,зростає соціальне значення бібліотечної діяльності; 

 підвищується рівень інформаційної культури та 
комп‘ютерної грамотності, як користувачів, так і бібліотекаря, а це 
має не лише прикладну користь, а й ширше значення, оскільки 
людина з високим рівнем інформаційної культури легше 
орієнтується в мінливому світі, не боїться новацій, змін [4]. 

У плані програмного забезпечення бібліотеки активно 
використовують мови програмування FoxPro, HTML, SQL, операційні 
системи DOS, Microsoft Windows, Solaris, FREEBSD, Linux і основні 
програмні продукти для цих операційних систем (текстові і графічні 
редактори, електронні таблиці й ін.). Сучасний ринок програмних засобів 
надає широкий вибір прикладних бібліотечних програм, програмного 
забезпечення АБІС. Для програмного забезпечення бібліотечної технології 
провідне місце належить: російським АБІС «ІРБІС», «МАРК», «МАРК-SQL»; 
LIBER французької фірми Relais Informatique Internatinal; ALEPH 
ізраїльської фірми EXLIBRIS; «УФД/Бібліотека» ‒ виробник Український 

Фондовий Дім. 
У нашій країні проблема вибору ускладнена відсутністю незалежної 

професійної експертизи прикладного програмного забезпечення, 
адміністративним лобіюванням інтересів окремих розробників або 
власників програмних засобів; хронічним недофінансуванням бібліотек. 
Як наслідок, проблема сумісності програмного забезпечення бібліотечної 
технології не менш актуальна, ніж уніфікація її лінгвістичних засобів. 

Систему «УФД/Бібліотека», що забезпечує автоматизацію основних 
виробничих циклів бібліотеки, створено Українським фондовим домом 
на базі сучасних технологій і стандартів обробки та передачі інформації. 
До основних функціональних можливостей відносяться: обмін записами з 
іншими бібліотеками у форматі USMARC; забезпечення захисту 
інформації за рахунок процедури реєстрації користувача на сервері з 
визначенням його повноважень в залежності від групи; розподіл 
електронного каталога та тематичних каталогів за «власниками» ‒ 

групами користувачів з визначенням прав доступу інших користувачів 
до цих каталогів. Функції системи: комплектування; каталогізування; 
багатоаспектний пошук; видача документів; МБА; підтримка технологій 
роботи зі штрихкодами; підтримка доступу до електронного каталога в 
мережі Інтернет. Система відзначається великою функціональністю й 
гнучкістю та зручним графічним інтерфейсом. Визначною рисою 
системи є поєднання всіх функцій в одній клієнтській оболонці, доступ до 
яких регулюється в залежності від реєстраційного імені користувача [3, 
с. 20]. 

Система автоматизації бібліотек ІРБІС-32 є типовим інтегрованим 
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рішенням щодо автоматизації бібліотечних технологій і призначена для 
використання в бібліотеках будь-якого типу й профілю. Система цілком 
відповідає міжнародним вимогам, пропонованим до подібного роду 
систем, і підтримує усі вітчизняні бібліографічні стандарти й формати. 
Система дозволяє описувати усі види видань. Інтерфейси системи 
максимально наближені до потреб користувача і легко освоюються. 

ІРБІС орієнтована на роботу в локальних обчислювальних мережах 
будь-якого типу без обмеження кількості користувачів за умови, що 
клієнтською платформою є Windows 95/98/2000NT і забезпечується 
доступ до файл-серверу. Система дозволяє створювати й підтримувати 
будь-яку кількість баз даних, що складають ЕК  або проблемно-
орієнтовані бібліографічні бази даних [1, с. 42]. 

Таким чином, електронні технології дозволяють комплексно 
підходити до розв‘язання інформаційних завдань, а користувач 
одержує повний комплект різноманітних інформаційних матеріалів. 
Оскільки мережа Інтернет дає можливість поширювати діяльність 
за межами бібліотеки, необхідно інформувати громадськість про 
значущість бібліотеки та показати на конкретних прикладах 
позитивний вплив їхньої діяльності на життя окремих людей і цілих 
громад, просувати імідж сучасних установ, послуги яких 
відповідають потребам сьогодення та підлаштовуються під потреби 
і запити читачів та громад. 
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ 
 

У статті характеризується досвід проєктної діяльності бібліотечних 

установ. Волинська обласна бібліотека для юнацтва  одна з перших 
запровадила в роботу проєкти. Бібліотека є активним учасником 
міжнародних, регіональних, корпоративних проєктів та програм, багато з 
яких втілено в життя, вони сприяють розвитку громади та об’єднують 
сучасне молоде покоління, дають можливість отримати додаткове 
фінансування, нових користувачів. 

Ключові слова: проєкт, бізнес-план, договір про співпрацю, громадські 

організації, меценати, спонсори. 
 
The article characterizes the experience of project activities of library 

institutions. Volyn regional library for youth - one of the first to implement projects. 
The library is an active participant in international, regional, corporate projects and 
programs, many of which have been implemented, they contribute to the 
development of the community and unite the modern young generation, rovide an 
opportunity to receive additional funding, new users. 

Key words: project, business plan, cooperation agreement, public 
organizations, patrons, sponsors. 

 

Бізнес-план  це засіб моделювання систем управління новим 
бізнесом, що дозволяє перевірити підприємницьку ідею на 
раціональність та реалістичність ще до її практичної реалізації. 
Ваш проєкт може не відбутись уже на папері, але краще такий 
неприємний висновок зробити на стадії проєктування, а не тоді, 
коли вже витрачено час, кошти і зусилля. 

В основі бізнес-планування лежить створення проєкту. 
Бібліотека стає активним суб‘єктом ринкової економіки. 
Ефективність її роботи оцінюють за реальними справами, що 
здійснюють з використанням методики проєктування. Програмно-
цільова та проєктна діяльність дають змогу суб‘єктам культурної 
політики втілювати різноманітні творчі ідеї, цілеспрямовано вести 
роботу в різних напрямах у взаємодії з усіма зацікавленими 
організаціями, установами та особами – соціальними партнерами. 

Проєктний розвиток бібліотечних установ – ключовий 
пріоритет нового часу, базовий інструмент інноваційного 
менеджменту. Проєкт починається з осмислення ідеї, визначення 
спрямованості, осіб та установ, які отримають користь від його 
реалізації. До цього слід подолати наявні протиріччя, вирішити 
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проблемні ситуації, наприклад, з метою покращення доступу 
користувачів до інформації та культурного надбання. 

Проєктна діяльність Волинської обласної бібліотеки для 
юнацтва (ВОБЮ), яка є окремою структурною одиницею, ставить 
за мету обов‘язкове залучення додаткових фінансових коштів, 
благодійних фондів, громадських організацій, меценатів, 
спонсорів. Це, перш за все, можливість підвищення професійного 
рівня фахівців, розширення творчої активності як бібліотекарів, 
так і користувачів. 

Бібліотека є активним учасником міжнародних, регіональних, 
корпоративних проєктів та програм, багато з яких втілено в 
життя, вони сприяють розвитку громади та об‘єднують сучасне 
молоде покоління. 

Проєктна діяльність – робота на імідж, позиціонування 
бібліотеки. Працює ВОБЮ на основі укладених договорів про 
співпрацю, зокрема із школами та гімназіями міста, Луцьким 
навчально-реабілітаційним центром, ГО «Центр реабілітації осіб з 
інвалідністю «Джерело життя», Луцькими: базовим медичним 
коледжем, коледжем рекреаційних технологій і права, коледжем 
культури та мистецтві мені Ігоря Стравінського, технічним 
коледжем Луцького національного технічного університету. 

Серед багаторічних партнерів варто відзначити Волинський 
інститут післядипломної педагогічної освіти (ВІППО), 
Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Луцький інститут розвитку людини, Волинський національний 
університет імені Лесі Українки, Волинський обласний ліцей з 
посиленою військово-фізичною підготовкою. Зацікавлені 
партнери – Патрульна поліція Волинської області, молодіжний 
центр Волині, молодіжний центр Youth Сфера, громадська 
організація «Меценати для солдата», ТМ «Дмитрук» тощо. 

Впровадження інноваційних технологій та електронних 
ресурсів дає можливість відслідковувати різноманітність тематики 
бібліотечних проєктів, вивчати доцільність приєднання, 
ефективність їх розробки і використання безпосередньо ВОБЮ.  

Дослідження проєктної діяльності бібліотеки для юнацтва, дає 
нам змогу лише наголосити на назвах проєктів:  

 2020 році бібліотека стала учасницею проєкту «Твори 
культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що реалізується ВГО 
Українська бібліотечна асоціація за підтримки Європейського 
Союзу (програма Дім Європи); 

 проєкт  «Гейміфікація: вчимось граючи», вперше в 
Україні дозволив створити в мобільному додатку гру за 
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улюбленою книгою. Ідея проєкту є новою для культури України, 
надзвичайно креативною, унікальною; 

 міжнародний проєкт «Піраміда книг» («Piramida Ksążek»)  
із серією інтернетових занять, у співпраці вчителів та 
бібліотекарів Центру підготовки вчителів Публічної педагогічної 
бібліотеки м. Конін Республіки Польща (CDN Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w Koninie) та ВОБЮ , у співпраці із  
загальноосвітньою школою (ЗОШ) № 17 міста Луцька. Завдання 
проєкту – популяризувати читання, залучати школярів обох 
країн до полікультурної діяльності та знайомити з польською та 
українською літературою; 

 міжнародний проєкт телеконференція скайп-
спілкування між учнями школи №16 м. Щецин (Республіка 
Польща) та ЗОШ № 19 (м. Луцьк); 

 екологічний проєкт  «Кульок тобі торба» спільно з ТМ 
«Дмитрук», який популярний серед учнівської молоді, його мета 
– привернути увагу школярів до самостійного виготовлення 
екологічних торбин; 

 проєкт «Врятуй життя!» спільно із Волинським обласним 
центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 
формує елементарні навики з надання домедичної допомоги в 
непередбачуваних ситуаціях, що досить є актуальним зараз, у 
зв‘язку з російською агресією; 

 «Безпечний пішохід»  уроки безпеки, зустрічі дітей та 
молоді з шкільними поліцейськими спільно з патрульною 
поліцією м. Луцька та ТМ «Дмитрук». В його рамках проводяться 
різноманітні майстер-класи з виготовлення флікерів 
(світовідбивних елементів) для безпеки руху пішохода у нічний 
час; 

 проєкт «Дія. Цифрова освіта», згідно якого бібліотека 
приєднались до національної кампанії з вивчення цифрової 
грамотності громадянами, надання доступу до офіційної 
інформації, навчання та консультації з питань користування 
комп‘ютерами, онлайновими сервісами, сучасними каналами 
цифрової комунікації тощо. 

Отже, проєктна діяльність ВОБЮ є перспективним 
напрямком бібліотечного розвитку, сталим процесом отримання 
додаткових платних послуг, які зміцнюють фінансовий стан 
закладу культури, стимулюють залучення нових користувачів, 
модернізують читацький потенціал установи. 
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БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЄКТИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 
У статті проаналізована робота бібліотек у рамках проєктної 

діяльності. Бібліотеки прагнуть стати основною установою в місцевій 
громаді, яка опікується проблемами збирання, збереження та популяризації 
місцевої культури, використовуючи найрізноманітніші та найсучасніші 
форми та методи для забезпечення якісних бібліотечних послуг, з метою 
залучення молоді. Луцька міська централізована бібліотечна система, як 

інформаційна, просвітницька та культурна структура, залучила 13 
бібліотек-філій до мережі бібліотек-хабів, що надають послуги з цифрової 
грамотності, в рамках реалізації Національного проєкту «Дія. Цифрова 

освіта», міську бібліотеку для дітей  до проєкту «ВільноХаб», в рамках 
програми «Мріємо та діємо». 

Ключові слова: проєкт, міжнародний розвиток, Рада міжнародних 
наукових досліджень, інноваційний розвиток, психологічна адаптація, 
неформальна освіта, соціальні зв’язки, спілкування з оточенням. 

 
The article analyzes the work of libraries within the framework of project 

activities. Libraries strive to become the main institution in the local community, 
which takes care of the problems of collecting, preserving and popularizing local 
culture, using the most diverse and most modern forms and methods to provide 
quality library services, with the aim of attracting young people. The Lutsk city 
centralized library system, as an informational, educational and cultural structure, 
involved 13 branch libraries in the network of library-hubs providing digital literacy 
services as part of the implementation of the National project "Action. Digital 
education", to the "VilnoHub" project, as part of the "Dream and Act" program. 

Key words: project, international development, Council for International 
Scientific Research, innovative development, psychological adaptation, non-formal 
education, social relations, communication with the environment. 

 
Проєктна діяльність бібліотек характеризується як засіб 

реорганізації та модернізації бібліотечної роботи, передумова 
інноваційного розвитку, пошук можливостей взаємодії з владними 
структурами, партнерами, громадськістю. Поширеною є точка 
зору, що бібліотеки вдаються до проєктної діяльності через 
недостатнє фінансування, яке змушує їх виживати, шукаючи 
партнерів, спонсорів у середовищі підприємців, громадських 
діячів, представників влади. 

Обов‘язковою умовою для розвитку бібліотек є сталі фінансові 
інвестиції. Однак сьогодні публічні бібліотеки Волині переживають 
не найкращий час, адже, за станом фінансування з місцевого 
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бюджету на утримання та комплектування фондів, вони займають 
останні місця в Україні. 

Ці обставини спонукали колективи бібліотек до пошуку нових 
шляхів задоволення інформаційних та бібліотечних потреб 
місцевих громад та додаткових коштів. І такою з‘єднувальною 
ланкою стала поява і розвиток глобальної мережі Інтернет. 
Завдяки їй бібліотеки мають можливість долати бар‘єри на шляху 
розповсюдження інформації, стають важливими брамами для всіх 
верств населення в інформаційний простір. Бібліотеки прагнуть 
стати основною установою в місцевій громаді, яка опікується 
проблемами збирання, збереження та популяризації місцевої 
культури, використовуючи найрізноманітніші та найсучасніші 
форми та методи для забезпечення якісних бібліотечних послуг. 

Питання проєктної діяльності, як передумови інноваційного 
розвитку бібліотек, піднімалася вченими та практиками у сфері 
бібліотечної справи: В. Базилевич [1], В. Білоус [2], 
O. Великосельська [3] та інші. 

Луцька міська централізована бібліотечна система, як 
інформаційна, просвітницька та культурна структура, створена на 
базі міських публічних бібліотек в 1978 році. В структурі закладу – 
25 публічних бібліотек: центральна бібліотека для дорослих, 
центральна бібліотека для дітей, 8 міських бібліотек-філій для 

дорослих та 2 бібліотеки-філії для дітей. В 20192020 роках, у 
зв‘язку з розширенням територіальних меж Луцької міської 
територіальної громади, приєднано 12 сільських бібліотек-філій та 
одну бібліотеку селища міського типу. 

13 бібліотек-філій увійшли до мережі бібліотек-хабів, що 
надають послуги з цифрової грамотності, в рамках реалізації 
Національного проєкту «Дія. Цифрова освіта».  

В березні 2022 року на базі 24 бібліотек України стартував 
проєкт «ВільноХаб», в рамках програми «Мріємо та діємо» за 
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID), виконується Радою міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (ІREX) за підтримки Міністерства культури та 
інформаційної політики України. Проєкт триватиме 6 місяців, з 
липня 2022 року по грудень 2022 року. 

На базі бібліотек, обраних на основі відкритого конкурсного 
відбору у Волинській, Вінницькій, Рівненській, Львівській, Івано-
Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та 
Закарпатській областях, створено та активно діють «ВільноХаб». 
Ця ініціатива спрямована на зміцнення спроможності 
бібліотекарів забезпечувати інформаційні та навчальні потреби у 
громаді у зв‘язку з війною та її гуманітарними наслідками, 
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надання підтримки внутрішньо переміщеним особам через 
залучення їх до діяльності бібліотеки та сприяння дітям і молоді 
серед переміщених осіб та місцевої громади задля їхньої 
психологічної адаптації, зміцнення соціальних зв‘язків та потреб 
шляхом спілкування з оточенням, отримання можливостей для 
неформального навчання та розвитку, допомагати дітям та молоді 
адаптуватися в новому середовищі, соціалізуватися та 
розвиватися. 

У Волинській області до ініціативи приєдналась Луцька 
центральна міська бібліотека для дітей. До послуг користувачів – 
доступ до інтернет-ресурсів, комфортні умови перебування. 

У рамках ініціативи в бібліотеці відбувається низка заходів, 
які надають простір для комунікації, взаєморозуміння і підтримки 
серед місцевих жителів і переміщених осіб. Таким чином, 
посилюючи згуртованість громади й запобігаючи конфліктам. 
Бібліотекарі постійно працюють над створенням сприятливого та 
безпечного середовища для адаптації в нових умовах життя 
внутрішньо переміщених дітей і молоді, де вони мають можливість 
отримувати необхідну психосоціальну та емоційну підтримку, 
неформальну освіту, потрібну інформацію для адаптації на новому 
місці проживання і працевлаштування. 

Програма «Мріємо та діємо» забезпечує проведення онлайн 
навчальних заходів для команд бібліотекарів та залучених 
помічників з когорти ВПО, надає консультаційну та менторську 
підтримку командам бібліотек щодо послуг, а також забезпечує 
методичну підтримку у вигляді друкованих та електронних 
матеріалів з таких тематик, як психосоціальна підтримка, 
протимінна безпека, творчість та креатив, медіаграмотність, 
кібергігієна, працевлаштування, діалог і порозуміння тощо. 
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ВИНИКНЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ 

УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ПОСТУПУ 
 
У 1925 році створений український комітет краєзнавства 

(УКК). Краєзнавча діяльність його членів була розцінена на рівні 
пропаганди націоналізму і сепаратизму, у зв‘язку з чим УКК було 
ліквідовано. При цьому постраждав А. Кримський, який займав 
посаду секретаря комітету. У 90-х роках XX століття відновлена 
Всеукраїнська спілка краєзнавців, яку очолив П. Тронько.  

Волинське обласне товариство краєзнавців засноване у 1989 
р. і брало активну участь у створенні Всеукраїнського у 1990 р. на 
1 з‘їзді [1, с. 21].  

Сучасний етап краєзнавчих досліджень на Волині 
характеризується багатоплановістю та розмаїттям, адже 
краєзнавча освіта є наріжним каменем, основою національного і 
патріотичного виховання людини, що актуалізувалося в сучасних 
політичних умовах, починаючи з 2014 р. Серед визначних 
дослідників слід виокремити: М. Баженова, В. Прокопчука, 
М. Кострицю, Г. Бондаренка, Г. Охріменка, П. Тронька, 
В. Наконечного, О. Гуртового, Р. Оксенюка, І. Кічия, 
О. Михайлюка, П. Сміяна та інших. 

Серед українських істориків, які досліджували Волинь і 
Полісся: О. Цинкаловський, А. Дублянський, Н. Димнич та інші, 
що проводили історико-краєзнавчі дослідження і досить часто 
друкувались у тогочасних газетах та журналах [2; 3; 4]. 

Історико-краєзнавчі дослідження дозволяють зберігати 
історичну пам‘ять і досвід про унікальну культуру волинського 
регіону, який намагались полонізувати за часів Речі Посполитої і 
русифікувати за влади Російської імперії різними засобами, 
насамперед спотворюючи історію. 

Збереження традицій історичного краєзнавства дозволило 
нині відродити в історичній пам‘яті багато фактів, подій, імен 
минулого та продовжити традиції, так необхідні для національно-
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культурної ідентифікації, виховання самосвідомості, любові до 
рідної землі, відродження і зміцнення державності України. 

Найвагомішим осередком краєзнавчої освіти та національно-
патріотичного виховання на Волині (як в сучасних, так і в межах 
Великої Волині) є Волинська обласна організація Національної 
спілки краєзнавців України (ВООНСКУ). Вона пройшла декілька 
етапів свого становлення, що і спробуємо показати в науковому 
доробку.  

Започаткована 17 листопада 1989 р. на III Волинській 
історико-краєзнавчій конференції, як Волинське обласне 
товариство краєзнавців, за ініціативою обласного відділення 
Українського фонду культури. М. Онуфрійчук багато років 
очолював товариство краєзнавців, був головою, основним 
фундатором створення [5, с. 9]. В заснуванні товариства брали 
участь зацікавлені краєзнавчі організації, зокрема. музеї, архіви, 
бібліотеки, Національна спілка письменників Волині, журналісти, 
учителі краю, товариство «Знання». Під час конференції обрані 
керівні органи товариства. Товариство і Статут зареєстровані 
Волинським облвиконкомом 26 лютого 1990 р. при обласному 
відділенні Українського фонду культури. 

Краєзнавці області отримали реальну можливість не лише 
обговорювати між собою історію та культуру Волині, але і 
презентувати наукові здобутки на різнорангових конференціях не 
лише України, але і за її межами, що відігравало і відіграє вагому 
роль для відтворення історичної правди та збереження її для 
наступних поколінь. Осередок став платформою для обговорення 
питань організації краєзнавчої роботи на Волині, організації і 
проведення конкурсів наукових робіт учнівської та студентської 
молоді, конференцій, семінарів, видавничої справи тощо. 

З відродженням ВСК 27 березня 1990 р., (голова  академік 
НАН України П. Тронько), ВОТК була зареєстрована як складова 
частина спілки у 1993 р. У травні 1995 р. ВОТК одержало 
свідоцтво, яке давало право на громадську діяльність в області, як 
складова частина ВСК. Його робота була спрямована на 
поширення знань з історії, культури та природи краю, на 
дослідження важливих сторінок культурної спадщини і 
проведення відповідних заходів: конференцій, семінарів, 
лекційної пропаганди, залучення до краєзнавчої роботи широке 
коло бажаючих, в тому числі учнів та студентів. Патріотичне і 
національне виховання розпочинається з виховання любові і 
поваги до рідного села/міста, залучення до збирання 
етнографічних матеріалів, створення локальних музеїв, хат-
світлиць, вшанування пам‘яті земляків, які внесли вагомий внесок 
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в розбудову держави. Лише шляхом клопіткої праці краєзнавців, 
можна відтворити минуле кожної малої батьківщини, району, 
населеного пункту, школи, установи, родини, які в кінцевому 
результаті і дають можливість створити видання, що мають 
сприяти національно-патріотичному вихованню, подальшому 
єднанню суспільства на потребу української нації і держави. 

16 листопада 2009 р. на зміну ВОТК прийшла і була 
зареєстрована ВООНСКУ, яка налічувала 126 членів Спілки (на 01 
січня 2022 р. є 160) [1, с. 22]. 

Напрями діяльності організації значно розширили палітру 
краєзнавчих досліджень. До пошукової роботи все активніше 
почали долучатися учні шкіл, студіююча молодь та небайдужі 
ентузіасти. Варто зазначити, що розширилася географія наукових 
заходів: конференцій, семінарів, симпозіумів та круглих столів; 
почали створюватися відповідні програми, спрямовані на 
національне і культурне відродження, відновлення історичної 
пам‘яті, повернення із забуття важливих подій та історичних 
постатей краю.  

До святкування 20-річчя ВООНСКУ виданий спеціальний 
випуск «Минуле і сучасне Волині та Полісся» [1], де зібрані 
відомості про діяльність обласної спілки, її членів, лауреатів різних 
премій, опубліковано Статут обласної спілки, Кодекс честі та інші 
документи, вміщений перелік майже всіх видань краєзнавчої 
літератури у Волинській області, змісти усіх виданих випусків 
збірників конференцій «Минуле і сучаснеВолині та Полісся». 

Новий спеціальний випуск вийшов у 2014 році до 25-річчя 
обласної організації, у ньому опубліковані матеріали, що 
розповідають про п‘ять років діяльності ВООНСКУ (2009-2014 рр.) 
[6]. 

Організація кожні 5 років проводить підсумкові конференції, 
які одночасно є науково-практичними і організаційними, що 
визначають розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти в області, 
відповідно до вимог Статутної роботи та інших документів НСКУ, 
перспектив накреслених з‘їздами і пленумами Правління.  

30 років ВООНСКУ наповнені значними досягненнями у 
краєзнавстві та краєзнавчій освіті. Продовжується розробка 
волинезнавства, яке необхідне для краєзнавчої освіти в області, 
особливо для студентів і школярів. Важливими є конференції та 
видання, присвячені всім районам і населеним пунктам Волині, 
які існували до сучасної адміністративної реформи. 06 грудня 
2019 р. відбулася звітно-виборча конференція ВООНСКУ, обраний 
новий склад правління і голову – Г. Бондаренка, який і донині 
очолює організацію [7]. 
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В 2019 році виданий підсумковий збірник про розвиток 
краєзнавства і краєзнавчої освіти у Волинській області [7]. 

Нині ВООНСКУ працює керуючись завданнями і 
настановами, які поставив П‘ятий (позачерговий) і Шостий з‘їзди 
НСКУ [8]. 

Важливим напрямом діяльності товариства є організаційно-
методична та видавнича діяльність. У визначених рамках роботи 
неможливо їх окреслити, проте відзначимо найбільш ґрунтовні: 
збірники «Минуле і сучасне Волині та Полісся» (72 випуски), 
присвячені різним районам великої і малої Волині (Додаток Б.); 
монографія Г. Бондаренка «Історичне краєзнавство Волинської 
області (1939-2019 роки)»; програма «Волинезнавство», «Звід 
памяток історії і культури Волинської області» тощо [9; 10; 11; 1; 6; 
7; 12; 13]. 

«Книги, написані волинськими авторами і видрукувані в 
нашому краї, в своїй переважаючій кількості слугують духовному 
відродженню, відтворенню його історичної пам‘яті, 
підтверджуючи високий рейтинг волинського книгодрукування. 
Вони відіграють значиму роль у становленні демократичного 
суспільства» [14, с. 18]. 

Популяризатором матеріалів краєзнавчого характеру в 
регіоні та далеко за його межами є Всеукраїнський науковий 
часопис «Літопис Волині». Часопис переданий СНУ імені Лесі 
Українки діаспорою від Товариства Дослідників Волині та 
інституту Дослідів Волині. З 1996 р. до сьогодні видано 21 число 
часопису, де подається інформація краєзнавчого характеру [15; 
16]. 

З ініціативи ВООНСКУ в області для краєзнавців 
запроваджені преміїі: мені О. Цинкаловського, фонду культури 
імені Галшки Гулевичівни, районна премія В. Кмецинського 
Камінь-Каширської районної ради. Продовжується робота над 
«Зводом пам‘яток історії та культури Волинської області», 
розробляються науково-дослідницькі теми: «Історія місцевого 
самоврядування», «Волинь у долі видатних діячів культури краю» 
(завершено виданням книги), ряд посібників з волинезнавства. 
Завершена робота над книгою пам‘яті «Реабілітовані історією», 
«Книга скорботи України. Волинська область» [ 17; 18]. 

Завершилася співпраця науковців і краєзнавців з 
польськими дослідниками за програми європейського 
співробітництвау межах Єврорегіону Буг, за результатами якої 
видано Замосцько-Волинські зошити [19].  

Отже, наукові та освітні ініціативи, запроваджені Спілкою є 
вагомим джерелом для поширення краєзнавчого матеріалу та 
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висвітлюють історичні звичаї, традиції, культурні та духовні 
надбання українців у різних куточках не лише Великої історичної 
Волині, але й України загалом. Вони є вагомим підґрунтям для 
подальших наукових пошуків, звертань до маловідомих сторінок 
історії України, зокрема, Волині., нової інтерпретації маловідомих 
та невідомих фактів та подій. 
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Виставкова діяльність займає важливе місце в роботі відділу 
етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого 
музею. Для створення виставки важливими є задум і визначення 
її тематики. Саме з цього моменту і спостерігається взаємозв‘язок 
музею з відвідувачем.  Формулюючи тему й назву виставки, 
працівники відділу акцентують увагу на аудиторії, на яку вона 
буде спрямована [2, с. 85]. Чисельною категорією відвідувачів 
етнографічних виставок є учнівська молодь, а тому і мотивація 
створення виставки залежить від вікових особливостей та 
безпосереднього зацікавлення.  

Наукові співробітники відділу етнографії та народних 
промислів створюють різноманітні виставки. Це, постійно діючі 
виставки і тимчасові – майстрів народної творчості, тематичні 
виставки приурочені до певних свят,  міні-виставки до певних 
подій. До відкриття кожної з виставок працівники музею готують 
прес-реліз і розміщуються на сайті Волинського краєзнавчого 
музею. 

Вже понад десять років у музеї створюються виставки з 
елементами інтерактивності. Однією із перших була створена у 
2011 році етнографічна виставка «Віконце в дитинство». Під час 
екскурсії юні відвідувачі гралися традиційними дерев‘яними 
іграшками, виготовленими і наданими волинським майстром А. 
Бондаруком, відгадували загадки, читали дитячі книги 
волинських авторів тощо [3, с. 92]. 3 червня 2021 року відбулася 
інтерактивна екскурсія для дітей «Мандруємо століттями: дитяча 
народна іграшка» [1]. Під час якої відвідувачі мали можливість 
зануритися в світ минулих століть та познайомимося з 
традиційними видами дитячої іграшки і народними майстрами. 

Традиційними в музеї є щорічні тематичні виставки до свят 
Великодня та Різдва Христового. За їх допомогою відвідувачі 
мають можливість пізнати традиції рідного краю, ознайомитися із 
творчістю сучасних майстрів та взяти участь у цікавих майстер-
класах. Так, наприклад, 8 квітня 2021 року відчинила двері школа 
писанкарства «Чарівний писачок» у музейній майстерні «Пташка» 
[1]. На майстер-класі під керівництвом майстрині Катерини 
Кримковської учасники заняття вивчали всі етапи традиційного 
воскового розпису, дізналися секрети приготування природних 
барвників й створили власні писанки. А вже 11 квітня 2022 року 
майстер-класи проводилися для учасників двох вікових категорій: 
до 10 років – виготовляли великоднє яйце, розписане восковими 
олівцями та створювали підставку під писанку, старше 10 років – 
виготовляли писанки восковим розписом [1]. На таких заняттях 
відвідувачі навчаються правильно тримати писачок, наносити 
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віск, створювати композиції, фарбувати писанку в кілька 
кольорів. Такі виставки писанок зазвичай супроводжуються 
розповідями про весняну обрядовість, традиційне і сучасне 
писанкарське мистецтво, символіку й обрядове значення писанок. 

Цікавою була персональна виставка виробів із соломи 
«Осяяне сонцем»  волинської майстрині Анни Дейнеги. 16 січня 
2022 року на виставці було представлено 98 плетених із соломи 
виробів: духмяні дідухи, дивовижні солом‘яні павуки, ялинкові 
іграшки та інші атрибути різдвяних свят. Понад п‘ятнадцять років 
майстриня займається улюбленою справою, є членкинею 
Волинського обласного осередку Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України та достоєна звання «Майстра 
народної творчості» [1]. Також щороку у музейній майстерні 
«Пташка» проводяться майстер-класи з виготовлення святкового 
арт-буку до Дня Святого Миколая. 

Таким чином, виставкова діяльність займає важливе місце в 
роботі відділу етнографії та народних промислів Волинського 
краєзнавчого музею. Наукові співробітники відділу, втілюючи нові 
виставкові проєкти розраховані на таку категорією відвідувачів 
як учнівська молодь, мають на меті не тільки показати багатство 
музейних пам‘яток, а й роблять актуальний акцент на виховний 
процес, що базується на українських духовних традиціях. 
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що у сучасному науковому дискурсі присутній новий погляд на природу та 
цінність архівів. 

Ключові слова: визначення архіву, наукові дослідження. 
 
The article attempts, on the basis of modern research, to reveal the concept of 

"archive" as a social and communication institution. It is also stated that a new 
view of the nature and value of archives is present in the modern scientific 
discourse. 

Key words: definition of the archive, scientific research. 

 

Одним із важливих стратегічних завдань розвитку України 
як незалежної, правової держави є подальший поступ у 
становленні інформаційного суспільства та суспільства знань. В 
цьому процесі чільне місце посідають такі соціально-комунікаційні 
інституції як архіви. Адже сьогодні поряд із традиційним 
трактуванням архівів як інституцій, документальних сховищ та 
колекцій, адміністративних органів та інформаційних центрів, 
з‘явилося модерне бачення архівів у вигляді динамічних баз даних 
та електронних ресурсів. Для розуміння архіву як соціально-
комунікаційної інституції, його місця у інформаційному просторі 
та суспільстві необхідно звернутися до визначення самого поняття 
«архіву», поданого у сучасних наукових працях. 

У більшості наукових статей та енциклопедичних визначень, 
присвячених поняттю «архів», на думку М. Палієнко, донедавна 
домінувала його позитивістська концепція, що була сформована у 
надрах історичної науки ХІХ ст. та розвинена представниками 
різних історичних і архівознавчих шкіл у ХХ ст. Походження 
самого терміна дослідники традиційно виводили від грецького 
«archeion» та латинського «archivum» у значенні урядової 
(адміністративної) установи, сховища офіційних документів, актів. 
Сукупне визначення архіву включало кілька складових: архів як 
зібрання документів, архів як установа, відповідальна за 
збереження документів, та архів як споруда (приміщення), в якій 
документи зберігаються. Упродовж історичного розвитку архіви 
зазнали структурної еволюції і сьогодні «образ» архіву переступив 
просторові межі архівних будівель та архівної професії і набув 
універсального звучання. У його формуванні беруть участь не 
лише державні та владні чинники, професійні архівісти та 
історики, але й філософи, культурологи, соціологи, спеціалісти у 
галузі інформаційних технологій, митці та літератори. Поряд із 
традиційним трактуванням архівів як інституцій, документальних 
сховищ та колекцій, адміністративних органів та інформаційних 
центрів, з‘явилося модерне бачення архівів у вигляді динамічних 
баз даних та електронних ресурсів [3, с. 148]. 
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На думку І. Матяш – українського науковця у галузі 
архівознавства, яка зробила вагомий вклад у розвиток архівної 
справи в Україні, «сучасна архівна наука розрізняє такі значення 
поняття «архів»:  

а) спеціалізована установа, що забезпечує потреби 
суспільства у ретроспективній інформації через архівні 
документи, організовуючи їх використання та зберігання;  

б) архівна установа, чи структурний підрозділ організації, 
установи, підприємства, що здійснюють приймання і зберігання 
архівних документів в інтересах користувачів;  

в) інформаційна система: організаційно-упорядкована 
сукупність архівних фондів і документів, створюваних і 
використовуваних  інформаційних технологій, довідкового 
апарату, баз даних;  

г) сукупність опублікованих відомостей з тих чи інших 
галузей знань» [2, с. 127]  

Визначення архіву, як дефініції, що поєднує два ключові 
погляди на архів (як сукупність документів та як установи) із 
урахуванням його розвитку в часі та просторі, у тій чи іншій 
суспільно-комунікаційній системі дає М. Васильченко. Він 
зазначає, що «архів – це соціально-комунікаційна структура, 
підсистема соціальних комунікацій, діяльність якої спрямована на 
збирання, акумулювання, аналіз, синтез, пізнання, використання 
та розповсюдження у часі та просторі верифікованої, соціально 
значущої ретроспективної документної інформації, що міститься в 
архівних документах, для продукування нових знань» [1, с. 1].   

Таким чином, у сучасному науковому дискурсі присутній 
новий погляд на природу та цінність архівів, який ставить перед 
архівістами завдання пошуку нової перспективи в осмисленні ролі 
архівів у сучасному світі. 
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ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ В 

ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ 
 

Ключова ціль публічного виступу – здійснення впливу на аудиторію. 
Методика ораторського мистецтва рекомендує не квапитися з відповіддю, а 
спочатку переконатися, що питання правильно зрозуміле; відповідати 
лаконічно, ясно і не давати необґрунтованих чи сумнівних відповідей; мати 
під рукою довідковий матеріал для тих, хто хоче одержати більш докладне 
обґрунтування ваших припущень.  

Ключові слова: публічний виступ, промова, композиція промови, 
виголошення промови. 

 

The key goal of public speaking is to influence the audience. The technique of 
public speaking recommends not to hurry with the answer, but first to make sure 
that the question is correctly understood; answer succinctly, clearly and do not give 
unfounded or questionable answers; have reference material on hand for those 
who want a more detailed justification of your assumptions. 

Key words: public speech, speaking, speech composition, speech delivery. 
 

Постановка проблеми. Сучасна ділова особистість різних 
сфер діяльності повинна володіти ораторською майстерністю, 
зокрема вміти виголошувати публічний виступ, опанувати 
методику ораторського мистецтва, манерою триматися перед 
аудиторією, долати хвилювання, уміти давати відповіді на 
запитання тощо [1]. 

Специфікою публічного виступу зумовлені труднощі, що 
пов‘язані з його підготовкою та проведенням, зокрема: 
необхідність зацікавити велику аудиторію; одночасно 
виголошувати промову і стежити за її реакцією; тримати із нею 
контакт; відсутність прямої реакції аудиторії; необхідність чітко 
дотримуватись предмета обговорення; дотримуватись мовних 
норм та ін. 

Вважаємо, що кожна ділова людина повинна володіти 
мистецтвом виступати перед публікою та аргументовано 
переконувати її. Зазначене вище доводить актуальність означеної 
проблематики. 

Аналіз досліджень. Ділове спілкування є об‘єктом досліджень 
таких учених, як Ф. Хміль, А. Загнітко, І. Данилюк, О. Яшенкова, 
М. Галюк, М. Пентилюк, І. Марунич, І. Гайдаєнко та ін. 
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Особливості підготовки та проведення публічного виступу 
висвітлено у працях Г. Гамової, Р. Пащук, Г. Васильєвої, 
О. Максименко, Н. Середи та ін. 

Об’єкт дослідження – публічний виступ як форма усного 
ділового спілкування. 

Предметом дослідження є особливості підготовки та 
проведення публічного виступу. 

Мета дослідження: дослідити особливості підготовкита 
проведення публічного виступу у діловому спілкуванні. 

Для реалізації поставленої мети слід виконати такі завдання:  
1) з‘ясувати сутність публічного виступу та його 

ознаки; 
2) окреслити критерії ефективності публічного 

виступу; 
3) висвітлити особливості побудови публічного 

виступу; 
4) охарактеризувати ключові аспекти підготовки 

публічного виступу; 
5) проаналізувати особливості проведення публічного 

виступу; 
6) підготувати приклад тексту для публічного виступу. 

Виклад основного матеріалу. Публічним виступом є один із 
видів усної ділової комунікації. Під цим поняттям розуміють 
промову перед масовою аудиторією [1, с. 158]. Публічну промову 
виголошують для того, щоб проінформувати слухачів і здійснити 
на них бажаний вплив (переконати в чому-небудь, вселити якусь 
думку, закликати до чогось тощо) [4, с. 13]. 

Успіх виступу суттєво залежить від знання предмета розмови 
в теорії та реального стану питання, що розглядається [5, с. 376]. 

Ознаками публічного виступу є: 
- ситуативність; 
- орієнтація на усне мовлення; 
- безпосередній зв‘язок із слухачами; 
- використання як мовних, так і немовних засобів впливу на 

слухачів; 
- попередня продуманість і підготовка; 
- монологічна форма та діалогічний характер; 
- наявність аудиторії та ін. [1, с. 158]. 
Окрім цього, як зауважують вчені, оратор повинен володіти 

усіма способами впливу на слухачів, а саме: звуковими та 
візуальними (міміка, жести, одяг тощо) [2]. 

Основними критеріями ефективного публічного виступу є: 
- перше враження про оратора, його зовнішній вигляд; 
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- змістовність; 
- логічність; 
- ясність і точність; 
- жвавість; 
- легкість подачі, зрозумілість для аудиторії; 
- доречність [3; 7]. 
Успіх публічного виступу суттєво залежить від рівня 

професійної майстерності оратора, який повинен володіти такими 
уміннями та навчичками: 

- підготовчі (вибір і формулювання теми; підбір і 
ситематизація теоретичного і практичного матеріалу; створення 
тексту відповідно до особливостей усного мовлення та специфіки 
аудиторії); 

- уміння складати план; 

- мовленнєві (високий рівень мовленнєвої культури; володіння 
технікою та виразністю мовлення); 

- соціально-комунікативні (здатність встановлювати контакт 
з аудиторією тощо); 

- етичні (дотриманням правил етикету, вимог до зовнішності 
тощо) [6]. 

Ділова людина повинна протягом життя готувати себе до 
публічних промов. Щоденна підготовка складається із таких 
чинників: 

- самоосвіта; 
- створення власного архіву матеріалів (виписки з прочитаної 

літератури; записування запитань, які ставлять слухачі тощо); 
- оволодіння технікою мовлення, основними елементами якої 

є: фонаційне (мовленнєве) дихання; голос; дикція; 
- підвищення культури усного та писемного мовлення; 
- критичний аналіз публічних виступів (зміст промови, форма 

викладу, мовленнєва майстерність, ораторські прийоми, контакт з 
аудиторією та ін.); 

- опанування методики публічного виступу (етапи діяльності 
оратора; підготовка до зустрічі з аудиторією; структура промови; 
прийоми керування аудиторією тощо) [5, с. 377-378]. 

Для успішного публічного виступу слід продумати, у якій 
послідовності викладати зібраний матеріал. Перш за все, потрібно 
скласти план промови. Після цього слід попрацювати над 
побудовою окремих частин виступу. 

Розглянемо структуру публічного виступу. Оратор повинен 
чітко дотримуватись структури, яка включає: вступ, основну 
частину та висновки. Як стверджує учена Г. Гамова, така 
композиційна схема враховує правило «золотого перетину»: вступ 
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та висновки за обсягом не повинні перевищувати одну третю 
всього тексту виступу; а також «закон краю»: початок та кінець 
промови завжди запам‘ятовують ліпше, ніж середину [1, с. 159]. 

Вступ складається із таких головних елементів: 
самопрезентація; презентація виступу; зачин. У вступі слід 
окреслити актуальність теми промови, її значення для даної 
аудиторії. Підкреслимо, що під час підготовки виступу вступ 
потрібно обмірковувати в самому кінці, коли оратор уже знає 
зміст свого виступу. 

Вступна частина промови допомагає перейти до основної, у 
якій потрібно викласти найбільш важливий матеріал, послідовно 
пояснити висунуті твердження, довести й аргументувати їх 
правильність, дійти певних висновків. Головна частина не 
повинна містити багато положень (не більше5-ти), інакше важко 
буде втримати увагу аудиторії. 

У висновках рекомендовано повторити ключову думку 
виступу та підсумувати сказане в основній частині [1, с. 159]. Слід 
зауважити, що між вступом, основною частиною і висновками 
повинен простежуватись зв‘язок. 

Ключова передумова проведення публічного виступу – його 
підготовка. Підготовка до конкретного виступу визначається 
різновидом ораторського виступу, темою, метою, завданнями, 
індивідуальними особливостями, складом слухачів. 

Виокремлюють такі етапи розроблення публічної промови: 
1) вибір теми та формулювання назви виступу. Обираючи 

тему, потрібно зважати на особистий досвід і наявність знань із 
цієї теми. Важливо, щоб тема становила інтерес не тільки для 
спікера, а й для слухачів. 

Рекомендовано обирати коротку, однак не занадто загальну 
назву промови. Вона повинна відображати зміст промови, бути 
стислою і конкретною. Назва обов‘язково повинна привертати 
увагу слухачів. 

2) Формулювання мети виступу з урахуванням складу 
слухачів. Чітке окреслення мети полегшує сприйняття виступу, 
налаштовує аудиторію. Загальна мета визначається реакцією, яку 
хоче викликати спікер у слухачів. Конкретна мета виражена у 
самому змісті виступу, який може переконувати, надихати тощо. 

3) Пошук матеріалу, накопичення необхідної інформації. Слід 
використовувати такі джерела: наукова, художня, довідкова 
література; офіційні документи; статті з газет і журналів; 
результати соцопитувань; інтерв‘ю; власний досвід; особисті 
контакти тощо. 
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4) Упорядкування дібраного матеріалу за складеним планом 
виступу. 

5) Усвідомлення прочитаного. 
8) Записування прочитаного. 
9) Вироблення власної позиції. 
10) Пробне виголошення промови [5, с. 380-382]. 
Публічний виступ має бути підготовлений відповідно до 

вимог законів композиції, які полягають в наступному: вступ – 
захопити увагу слухача; основна частина – виведення з рівноваги; 
кульмінація – стрімкий кидок і завершальна фраза; висновок – це 
утримання [5, с. 382]. 

Як зауважує Н. Середа, вміння виступати перед публікою – 
це мистецтво, яким під силу оволодіти майже кожній людині за 
умови належного тренування [7, с. 29]. Техніка публічного виступу 
включає: роботу над поставою, мімікою, жестами, голосовим 
апаратом та ін. 

Засобом самовираження та однією із форм психологічного 
впливу на аудиторію є зовнішність оратора та способи її 
оформлення (одяг, зачіска тощо). Зовнішність повинна 
відповідати ситуації та особистості оратора. Особливу увагу слід 
приділити кольоровій гамі одягу, обираючи ту, що відповідає 
вимогам комунікативної ситуації. Своєю зовнішністю оратор не 
повинен привертати надмірну увагу, викликати роздратування 
або заздрість слухачів.   

Оратор повинен уміти створити доброзичливу і, водночас, 
ділову атмосферу. Його манери, поведінка повинні визначатися 
повагою до аудиторії. 

Тональність публічного виступу визначається типом промови, 
обставинами комунікації. Вона може бути спокійною, іронічною, 
піднесеною, але обов‘язково діловою та доброзичливою. 

Погане самопочуття, настрій промовця не повинні 
проявлятися під час публічного виступу. Упевненість та 
органічність – це обов‘язкові умови успішного публічного виступу. 

Під час промови оратор повинен підтримувати зоровий 
контакт з аудиторією. При цьому, велику увагу слід приділити 
погляду, міміці, виразу обличчя. 

Важливе значення має поза оратора. Типовою для оратора 
вважають таку позу: ноги на ширині плечей, одна нога трохи 
виступає вперед. Стопи повинні бути направлені нарізно (під 
кутом 30-40 градусів). Спина пряма, а руки та плечі не напружені. 
Зауважимо, що оратор не повинен упродовж усього виступу 
стояти в одній і ті й ж позі. Слід змінювати позу, жестикулювати. 
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Також потрібно зазначити, що міміка і жести мають національну, 
соціальну, професійну та вікову специфіку. 

Також важливою є правильна організація простору в 
аудиторії. Зона публічного спілкування складає 3-6 метрів. 
Публічні виступи не повинні тривати довго. На таких виступах усе 
повинно бути продумано, без випадковостей [1, с. 163-164]. 

Висновки. Публічним виступом є промова перед масовою 
аудиторією. Ключова ціль будь-якого публічного виступу – 
здійснення впливу на слухачів. На нашу думку, кожна ділова 
людина повинна володіти мистецтвом виступати перед 
аудиторією та аргументовано переконувати її.  

Важливою складовою ефективного публічного виступу є 
якісна підготовка, яка складається з кількох важливих етапів: 
вибір теми; формулювання мети; пошук і систематизація 
матеріалу; репетиція та ін. 

Для успішного публічного виступу спікер повинен володіти 
технікою виступу. Для цього варто ретельно працювати зі своїм 
голосовим апаратом, жестами, мімікою, поставою тощо.  
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ФУНКЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ЯК ОСОБЛИВОГО 
ВИДУ ДОКУМЕНТА  

 
У статті здійснено спробу проаналізувати функції, притаманні 

нормативно-правовим актам (далі - НПА), як особливому виду документів.  
Ключові слова: нормативно-правові акти, функції нормативно-

правових актів. 
 
In the article, an attempt was made to analyze the functions inherent in 

normative legal acts (hereinafter - NPA) as a special type of documents. 
Key words: the regulatory and legal acts,  the regulatory and legal acts's 

functions. 
 

Нормативно-правові акти є найбільш досконалими серед усіх 
форм (джерел) права. Відповідно до «Порядку подання 
нормативно-правових актів на затвердження до Міністерства 
юстиції України та проведення їх державної реєстрації» 
нормативно-правовий акт – це «офіційний документ, прийнятий 
уповноваженим на це суб‘єктом нормотворення у визначеній 
законом формі та порядку, який встановлює норми права для 
неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове 
застосування» [3].  

З допомогою НПА здійснюються функції держави і 
державних органів, створюються правові режими діяльності 
громадян і юридичних осіб, вводиться і забезпечується правовий 
порядок у суспільстві, формуються умови і гарантії стабільного 
вирішення завдань економічного, політичного і соціального 
розвитку. Їх провідну роль у суспільстві зумовлюють такі 
чинники:  

– по-перше, підвищення ролі НПА як регулятора 
соціальних взаємовідносин через постійні зміни в суспільному 
житті в процесі розвитку суспільства, зростання правосвідомості 
громадян;  

– по-друге, швидке реагування НПА на соціальні процеси 
через їхню гнучкість та здатність постійно оновлюватися 
відповідно до діючого права;  

– по-третє, завдяки чіткості і визначеності НПА 
використовуються в житті частіше, ніж інші документи, тому 
саме на них посилаються при розв‘язанні конкретних питань, 
контролі за виконанням рішень тощо [1, с. 285]. 
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НПА як особливий вид документа, котрий закріплює, 
зберігає, передає соціально-значущу правову інформацію в 
просторі й часі виконують різноманітні функції. Це – функції, що 
їх виконують всі документи (загальні функції); функції, що 
виконуються юридичними та іншими різновидами документів 
(часткові функції); функції, що виконуються тільки юридичними 
документами (юридичні функції) [2, с. 3]. 

Загальними функціями для всіх документів, у тому числі 
НПА, є: інформаційна; соціальна; історико-культурна; 
комунікативна. Так, НПА є соціально-значущими об‘єктами, їх 
поява спричинена соціальною потребою як суспільства у цілому, 
так і колективних та індивідуальних суб‘єктів. У НПА міститься 
значна інформація, вони зберігаються на різних носіях, 
піддаються систематизації, упорядкуванню, тобто мають здатність 
до збереження і багаторазового застосування. Такі документи 
інформують й інтегрують суспільну свідомість, сприяють 
створенню єдиної правової думки і тим самим виконують 
комунікативну функцію. Також можливість НПА акумулювати 
духовні цінності і досягнення світової культури є свідченням 
виконання ними історико-культурної функції. 

До другої групи – часткових функцій документів – належать: 
політична, ідеологічна, роз‘яснювальна, виховна, пізнавальна, 
доказова, управлінська, символічна функції. Так, НПА нерозривно 
пов‘язані з державним устроєм, державною та місцевою владою, 
визначають її цілі і завдання, закріплюють основні політичні 
інституції. Вони відбивають певну ідеологію держави, втілюють у 
життя ті чи інші ідеологічні погляди і переконання. Такі 
документи є інструментом впливу на суспільні відносини, 
сприяють координації діяльності членів суспільства, оптимально 
організовують цю діяльність. Важлива їх роль також і у 
формуванні правосвідомості і високої правової культури громадян 
та ін. 

До третьої групи функцій належать функції, притаманні 
тільки НПА, а саме: правоустановча, правореалізаційна, 
правоохоронна, посвідчувальна. 

Правоустановча функція притаманна Конституції України, 
законам, указам Президента України, постановам Уряду, НПА 
міністерств і відомств тощо, тобто всім документам, котрі вводять 
в дію норми права і є джерелами права. Ніякі інші юридичні 
документи, крім вищеназваних, що є джерелами права, не можуть 
містити норми права, тобто бути правоустановчими. Отже, 
правоустановча функція притаманна тільки НПА. 

Із правоустановчою функцією пов‘язана правореалізаційна 
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функція. Нормативно-правові документи приймаються на 
виконання правових норм, що в них закріплені, тобто 
відбувається реалізація правових норм. Нормативно-правові акти 
міністерств і відомств реалізують положення, що закріплені в 
законах, закони – норми, котрі містить Конституція України, яка, 
у свою чергу, реалізує положення інших юридичних документів, 
зокрема: враховуються положення, наприклад, Загальної 
декларації прав людини (1948), інших міжнародних документів. 

Правоохоронна функція притаманна, в першу чергу, 
Конституції України. Ця функція реалізує основне соціальне 
призначення права – упорядкувати суспільні відносини і за-
безпечити їхню стабільність, сталість, незалежність від 
зовнішнього негативного впливу. Ця функція проявляється в тому, 
що низка НПА містить норми, які запобігають правопорушенням 
різного рівня. 

Посвідчувальна функція нормативно-правових документів 
полягає в тому, що вони підтверджують підпис посадової особи, 
яка затвердила НПА. Наприклад, президентський указ 
підписується главою держави – Президентом, міністерський наказ 
підписується міністром [2, с. 6-7]. 

З урахуванням соціальної значущості документа функції НПА 
поділяються на функції оперативного характеру з обмеженим 
часом дії (наприклад, закон діє з моменту його оприлюднення і до 
скасування) та функції постійно діючі, що забезпечують історичну 
і соціальну спадковість. Також, протягом часу співвідношення між 
функціями НПА змінюється, оскільки змінюється місце і роль цих 
документів в соціальному та інформаційному середовищах. 

Таким чином, НПА – це особливий вид документа, котрий 
закріплює, зберігає, передає соціально-значущу правову 
інформацію в просторі й часі. Для цих документів властиві 
загальні функції (комунікаційна, інформаційна, історико-
культурна, соціальна), часткові функції (управлінська, 
символічна, політична, ідеологічна, роз‘яснювальна, виховна, 
пізнавальна), а також функції, що притаманні лише НПА 
(правоустановча, правореалізаційна, правоохоронна, 
посвідчувальна). 
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МІСЬКИЙ АРХІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК СОЦІАЛЬНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 
 

Суттєву роль у формуванні інформаційного суспільства відіграють 
соціально-комунікаційні структури. Досліджується архів як складник 
соціальної комунікації, який акумулює і зберігає, поширює, здійснює обмін 
інформацією через налагодження внутрішньосистемних і 
зовнішньосистемних зв’язків, формальні та неформальні канали соціальної 
комунікації. 

Ключові слова: архів, архівіст, складник, соціальна комунікація, 
документ.  

 
A significant role in the formation of the information society is played by 

social and communication structures. The archive is studied as a component of 
social communication, which accumulates and stores, distributes, exchanges 
information through the establishment of internal and external system connections, 
formal and informal channels of social communication. 

Keywords: archive, archivist, folder, social communication, document. 

 

Аналіз дослідження. Як слушно зауважує Г. Боряк, сьогодні 
професія архівіста асоціюється скоріше з менеджером 
ретроспективних інформаційних комунікацій, ніж з охоронцем 
документальних скарбів [1]. 

Мета дослідження: розглянути Володимир-Волинський 
державний міський архів як важливий елемент соціальної 
комунікації. 

Відповідно до мети сформульовано наступні завдання: 
- з‘ясувати сутність архіву як складника системи соціальних 

комунікацій; 
- визначити ключові завдання державного міського архіву; 
- розглянути основні напрями функціонування Володимир-

Волинського державного міського архіву у соціально-
комунікаційному просторі регіону. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0742-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0742-13#Text
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Виклад основного матеріалу. Архів – один із центрів 
зберігання і передавання у часі та просторі ретроспективної  
інформації, а також соціально-комунікаційна структура наукових 
комунікацій [2].  

О. Плахова та О. Карчова поняття «соціальна комунікація» 
трактують як взаємодію пов‘язаних між собою суб‘єктів для 
вироблення, передачі один одному інформації та її сприйняття [5, 
с. 19]. Особливо важливу роль комунікація відіграє у розвитку 
інформаційного суспільства. Як зауважують вчені, це фактично 
його стратегічний ресурс, котрий здатен оптимізувати різні 
фактори виробництва на основі інформації та знань [5, с. 20]. 

Особливості функціонування Володимир-Волинського 
державного міського архіву у системі соціальної комунікації. У 
ході дослідження з‘ясовано, що становлення архівної справи 
припадає на передвоєнний період. В архівних матеріалах є копії 
документів де зазначено, що на початку 1940 року в бюджеті по 
штатному розпису було затверджено посаду архівіста, під архів 
виділено приміщення нижнього поверху міськради. 

Під час фашистської окупації України велика кількість 
архівних документів було вивезено до Німеччини та інших країн 
західної Європи, багато документів втрачено. 

Після звільнення міста Володимир від загарбників діяльність 
архіву була відновлена. Архівні матеріали складали 6 фондів, які 
не були впорядковані. 

Архівна система міста складається з архівного відділу, 
трудового архіву виконавчого комітету міської ради, відомчий 
архів установ та організацій міста. 

Основні завдання архівного відділу та трудового архіву: 
1) реалізація держполітики в архівній галузі; 
2) координація діяльності із питань архівної справи та 

діловодства; 
3) забезпечення поповнення НАФ документами місцевого 

походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання і 
використання їх інформації; 

4) виявлення та приймання від підприємств, установ, 
організацій джерел комплектування документів з особового 
складу, фінансово-господарської діяльності та ін.; 

5) видача архівних довідок, копій, витягів із документів. 
До архіву звертаються жителі міста, іноземці в основному 

щодо отримання довідок про підтвердження стажу роботи, про 
заробітну плату та ін. 

Комунікативна функція міського архіву реалізується через: 
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- використання архівних документів і проведення лекцій, 
екскурсій; 

- забезпечення видачі архівних довідок, копій документів, а 
також запровадження інших засобів використання архівних 
документів для захисту законодавчих прав та інтересів 
суспільства; 

- забезпечення доступу користувачам до важливої 
ретроспективної  документованої інформації; 

- взаємодія архівної установи зі соціально-комунікаційними 
структурами. 

Міський архів формує позитивну думку щодо архівних 
установ. Архівісти проводять заходи для жителів міста й 
організовують екскурсії школярам і студентам. Колектив архіву 
здійснює активну громадську діяльність.  

Важливого значення набувають процеси електронної 
комунікації в архівній сфері, які впливають на трансформаційні 
процеси функціонування архіву у сучасному соціально-
комунікаційному середовищі [3]. 

Як відзначає О. Левчук, в умовах зростання уваги громадян 
до неформальних каналів комунікації, соцмережі можна віднести 
до категорії бюджетних та ефективних інструментів реалізації 
інформаційно-комунікаційних та іміджевих стратегій сучасної 
архівної установи, що дає змогу забезпечити встановлення 
багаторівневих комунікативних зв‘язків, оперативно реагувати на 
запити сучасного суспільства, поширювати інформацію щодо 
своєї діяльності без залучення додаткових коштів, отримувати 
зворотний зв‘язок тощо [4, с. 38]. 

Володимир-Волинський державних міський архів поступово 
застосовує у своїй діяльності електронну комунікацію. На сьогодні 
рівень використання є не достатнім, що пояснюється відсутністю 
належного фінансування архіва. 

Володимир-Волинський державний міський архів 
використовує всі заходи для модернізації веб-сайту міської ради, 
оскільки у даний час не створений власний. У ньому використані 
всі новітні вимоги для зручного користування усіх потенційних 
користувачів сайту,що дає змогу висловити свою думку. 

Взаємодія архіву із закладами освіти міста. Відзначимо, 
співпрацю з Володимир-Волинським фаховим педагогічним 
коледжем. Архівна установа сприяє у проведенні на її базі 
переддипломної практики студентів коледжу. На базі архіву 
студенти пишуть курсові роботи, використовують ретроспективну 
інформацію, щорічно проводять екскурсії місцями зберігання 
документів. 
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Співпрацю архіву зі ЗМІ, а саме: з телебаченням, інтернет-
виданням через проведення тематичних бесід, інтерв‘ю, 
репортажів, прес-конференцій та ін. привертає увагу до архівних 
установ широкі кола громадськості, популяризує архівні 
документи та налагоджує дієві форми соціальної комунікації 
архівів. 

Тісною є співпраця архіву з історико-культурними 
установами, органами місцевого самоврядування та іншими 
інституціями громадянського суспільства.  

Як стверджує С. Шемаєв, в останні роки ці установи 
використовують цифрові технології для підвищення якості 
обслуговування користувачів, а також розширення їх кола. Відтак 
у цифровому просторі зникають межі між цими установами, 
відбувається переплетіння їх основних функцій [6].  

Висновки. Володимир-Волинський державний міський архів є 
невід‘ємним складником соціальної комунікації на регіональному 
рівні. Головні напрями своєї діяльності для задоволення потреб 
користувачів у соціально значущій ретроспективній документній 
інформації архів скеровує на взаємодію з фізичними і 
юридичними особами, обмін інформацією; налагодження 
співпраці з соціокультурними і науковими установами, ЗМІ. 

Архів намагається відповідати вимогам інформаційного 
суспільства, адаптуватися в умовах постійних змін соціального 
середовища, залишаючись при цьому повноцінним та активним 
учасником суспільних відносин. 
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Сьогодні, у добу інформаційного суспільства актуальною 
проблемою музеїв стало прагнення утримати «планку» суспільної 
зацікавленості, актуальності й популярності установи серед 
відвідувачів і, особливо молоді. Подальший розвиток музейної 
педагогіки, необхідність пошуку нових форм і видів роботи з 
дитячою аудиторією – майбутніми відвідувачами, спонукає музей 
до створення інтерактивного музею із спеціальною експозицію для 
різних вікових дитячих груп, з застосуванням ігрових, 
театралізованих заходів, гуртків-студій та комп‘ютерної техніки, 
де можна реалізовувати науково-освітні та культурно-
просвітницькі програми для школярів [1, с. 22]. При розробці 
нових форм, методів та технологій впливу на аудиторію необхідно 
ознайомитися з досвідом своїх попередників. які пройшли 
тривалий еволюційний шлях розвитку.  

Музейна екскурсія протягом багатьох десятиліть, починаючи 
з перших років XX століття, була важливою формою роботи з 
публікою. Про організацію такої форми роботи музейними 
закладами Волинської губернії загалом і, особливо про проведення 
екскурсій для молоді, збереглося небагато відомостей.  

Одним з перших музейних закладів Волині, який полишив по 
собі неоціненний досвід роботи, був музей у селі Городок 
тодішнього Ровенського повіту, заснований у 1896 році в маєтку і 
на кошти місцевого власника барона Ф. Штейнгеля. Його музейна 
експозиція удосконалювалася та постійно поповнювалася і цим 
викликала до себе неослабний інтерес. Серед відвідувачів музею 
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були вчителі та учні шкіл Ровенського повіту. Про це дізнаємося з 
брошури А. Шафранського, яка є своєрідним путівником по музею 
і знайомить з використанням такої форми роботи, як екскурсії. 
Вивчення історії рідного краю, як зазначає автор, не входило в 
програми тогочасних навчальних закладів, а тому, «щоб дати 
нашій молоді ту благородну розвагу і користь, яку отримуєш від 
екскурсій, запрошуємо цим повідомленням учнів у дуже цікавий 
куточок Волині – у с. Городок Ровенського повіту» [3, с. 1]. Цим 
підкреслювалася користь, яку приносив цей науково-культурний 
осередок, залучаючи за допомогою екскурсійної діяльності молодь 
до вивчення історії Волинської землі. 

Більше відомостей залишилося про екскурсійну діяльність 
музейного закладу, який з‘явився 1901 року в місті Житомирі при 
Товаристві дослідників Волині і, на базі якого у 1913 році було 
відкрито Волинський центральний музей. У музейному закладі 
було зібрано та належним чином систематизовано чимало 
пам‘яток волинської старовини. Це дало змогу музеєві з 1909 року 
регулярно щонеділі приймати відвідувачів і проводити для них 
екскурсії. За кожну екскурсію встановлювалася певна оплата (10 
копійок для дорослих і 5 копійок для учнів). На 1 січня 1910 року 
музейний заклад відвідало 249 дорослих та 719 учнів. У 1910 році 
у ньому побувало 87 дорослих і 435 учнів, за вхідну оплату було 
виручено 30 крб.45 коп. [2, с. 160]. Тобто, найбільше екскурсій 
музеєм при Товаристві дослідників Волині проводилося для 
учнівської молоді. 

Також члени товариства організовували різноманітні 
виставки і екскурсійні розповіді по них доповнювалися 
змістовними лекціями, ознайомлюючи населення з історією 
рідного краю. Чи не найбільша з виставок була розгорнута у 
вересні 1909 року за ініціативою історичної секції товариства. 
Вона присвячувалася пам‘яті першодрукаря І. Федорова і 
розповідала про історію книгодрукування [2, с. 161]. Така форма 
роботи вперше була апробована саме музеєм при Товаристві 
дослідників Волині. 

Отже, екскурсійна діяльність була важливою формою роботи 
перших музеїв Волинської губернії. Музейні заклади таким чином 
заявляли про себе та пробуджували інтерес серед різноманітних 
верств населення, особливо молоді, до історії та пам‘яток 
старовини краю. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБIГ ЯК ФОРМА СУЧАСНОГО 

ДIЛОВОДСТВА 
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побудови і функціонування інтегрованої системи електронного 
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Перераховано можливості, які надає автоматизація документообігу.  
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The article briefly describes electronic document management, provides the 
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Основою електронного документообігу є електронний 
документ. Сутність цієї категорії визначається ст. 5 Закону 
України «Про електронні документи та електронний 

документообіг», відповідно до якої електронний документ – це 
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних 
даних, включаючи обов‘язкові реквізити документа [9]. 

Сьогодні електронний документ вважається повноцінною 
формою документа. Окрім того, на законодавчому рівні 
електронний документ, в якому зафіксований зміст правочину, 
прирівняний до його паперової форми. Відповідно до ст. 207 
Цивільного кодексу України, правочин вважається таким, що 
вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в 

http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/muzej_u_suchasnomu_sviti%20_rozrobka_naukovoji_koncepciji/1-1-0-62
http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/muzej_u_suchasnomu_sviti%20_rozrobka_naukovoji_koncepciji/1-1-0-62
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одному або кількох документах (у тому числі електронних), якими 
обмінялися сторони [10]. Таким чином, електронний документ, на 
рівні з паперовим, є доказовим засобом для підтвердження 
здійснення правочину.  

Електронний документ має низку переваг перед паперовим. 
За його допомогою можуть вирішуватися щонайменше три 
важливі проблеми документування операцій, зокрема: 

– скорочення витрат часу та грошей на оформлення 
документів; 

– надійне зберігання i зручний пошук документів; 
– зменшення кількості виїзних перевірок контролюючих 

органів за рахунок перевірок електронної документації [5, с. 131]. 
Головною проблемою електронних документів, що викликає 

до них певну недовіру, є складнощі їх iдентифiкацiї [1, c. 35]. У 
паперовій формі цю функцію виконують рукописні підписи та 
печатка. Засобом iдентифiкацiї автора або підписувала 
електронного документа іншими суб‘єктами електронного 
документообігу та захисту його інформаційного наповнення є 
електронний підпис [10, c. 39]. 

Відповідно до Закону України «Про електронні довiрчi 

послуги», електронний підпис – це електронні дані, які додаються 
пiдписувачем до інших електронних даних або логічно з ними 
пов‘язуються i використовуються ним як підпис [8]. 

Електронний підпис, згідно з вищенаведеним законом, може 
мати три формати: 

– простий електронний підпис та печатка – з низьким рівнем 
довіри; 

– удосконалений електронний підпис та печатка – з середнім 
рівнем довіри; 

– кваліфікований електронний підпис та печатка – з високим 
рівнем довіри. 

Лише підпис із високим рівнем довіри, тобто кваліфікований 
електронний підпис, прирівнюється до власноручного (ст. 18 
Закону України «Про електронні довiрчi послуги») [8]. 

Кваліфікований електронний підпис має не фізичну, а логічну 
природу. Тому під час побудови цифрового підпису замість 
звичайного зв‘язку між печаткою або рукописним підписом та 
аркушем паперу встановлена складна залежність між документом 
в електронному вигляді, секретним i загальнодоступним 
(відкритим) ключами, а також цифровим підписом. Складність 
підробки кваліфікованого електронного підпису забезпечується 
великим обсягом математичних обчислень. 
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Проблемою використання такого підпису є те, що накласти 
його на електронний документ можна лише в спеціальний 
програмі за допомогою електронних ключів, тобто спеціальних 
файлів для криптографічних алгоритмів. Окрім того, необхідне 
спеціальне технічне, організаційне та правове забезпечення для 
розшифрування електронного документа та цифрового підпису, а 
це виводить механізм підпису з-під контролю звичайними 
методами, зокрема й візуальними. 

Запровадження у недавньому минулому обов‘язкового обліку 
деяких податків у електронній формі заставило більшість 
підприємств зареєструвати саме кваліфіковані електронні підписи 
та придбати необхідні програми. Для відносин із контролюючими 
органами на державному рівні було розроблено та впроваджено 
безкоштовне оформлення та видачу кваліфікованих електронних 
підписів, а також створено безкоштовний аналог програми, що 
дає змогу накладати такі підписи та розшифровувати їх [12, c. 71]. 

Усі згенерованi та підписані електронні документи формують 
на підприємстві систему електронного документообігу. Відповідно 
до Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг», електронний документообіг є «сукупністю 
процесів створення, обробки, відправлення, передавання, 
одержання, зберігання, використання та знищення електронних 
документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності 
та у разі необхідності із підтвердженням факту одержання таких 
документів» [9]. 

Порядок такого документообігу визначається 
контролюючими органами, підприємствами, установами та 
організаціями й іншими суб‘єктами електронного документообігу 
за єдиними принципами, такими як: 

– одноразова реєстрація документів; 
– можливість паралельного виконання операцій з метою 

скорочення часу руху документів i підвищення оперативності їх 
виконання; 

– безперервність руху документів; 
– єдина база документарної інформації для зберігання 

документів, що виключає можливість їх дублювання; 
– ефективно організована система пошуку документів [2, 

с. 37]. 
Дотримання усіх вищенаведених принципів під час 

створення, обміну та зберігання інформації, зафіксованої у 
вигляді електронних даних, можливе лише за умови автоматизації 
процесів обробки документів [6, с. 167]. Така автоматизація 
залежить від того, чи обмін документами відбуватиметься 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

135 

 

всередині підприємства, чи із зовнішніми контрагентами, тобто 
від виду електронного документообігу – зовнішнього чи 
внутрішнього. 

Внутрішній документообіг передбачає створення, 
узгодження, підписання, використання документів на 
підприємстві, в організації, а також їх контроль із подальшою 
передачею в архів. Комп‘ютеризація такого документообігу 
здійснюється зазвичай із використанням облікових програмних 
продуктів [3, с. 73].  

Зовнішній електронний документообіг дає змогу здійснювати 
обмін юридично значущими документами (договорами, 
рахунками, накладними, листами, запитами, звітністю) між 
контрагентами та контролюючими органами. Здійснення такого 
документообігу можливе як за допомогою спеціалізованого 
програмного забезпечення, так i з використанням онлайн-
платформ первинного документообігу чи подання звітності. 

Кожен із цих видів електронного документообігу має свій 
функціонал та можливості. 

Серед основних функцій внутрішнього електронного 
документообігу варто виокремити: 

– формування документів самостійно або із застосуванням 
шаблонів, а також завантаження документів будь-яких форматів, 
створених із використанням інших інформаційних систем; 

– створення одного типу документів на підставі інших із 
автоматичним перенесенням даних; 

– перегляд створених чи завантажених документів та їх 
підписання з використанням кваліфікованого електронного 
підпису чи будь-якого іншого внутрішнього ідентифікатора; 

– відправлення документів для ознайомлення чи погодження 
всередині підприємства зі вказанням затвердженої послідовності 
учасників маршруту та їхньої ролі у процесі; 

– контроль процесу погодження та підписання документів із 
використанням індикатору перегляду документів працівниками, 
що дає змогу миттєво отримати інформацію про зміну статусу 
документів після виконання дій працівниками та про завершення 
маршруту погодження; 

– зберігання документів в електронній формі, що дає змогу 
здійснювати їх швидкий пошук, перегляд (самої форми 
документа, виконавців та порядку дій) та використання в 
подальшій роботі; 

– зберігання документів на внутрішніх чи зовнішніх 
серверах, що дає змогу зекономити значну частку ресурсів, що 
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могли б бути використані на друк, а також на залучення й 
обслуговування архівних приміщень; 

– дистанційне створення чи/та використання документів на 
правах віддаленого доступу у режиму 24/7 збудь-якої точки світу 
за допомогою різних технічних пристроїв (комп‘ютерів, 
смартфонів, планшетів) [3, с. 74]. 

Завдяки вищенаведеному функціоналу запровадження 
внутрішнього електронного документообігу дає змогу скоротити 
витрати часу та грошей на оформлення, надійне зберігання i 
зручний пошук документів, визначати технологію (черговість) 
проходження внутрішніх документів на підприємстві (від 
створювача до виконавця), а також, що дуже важливо, 
дистанційно управляти базами даних [13, с. 300]. 

Щодо зовнішнього електронного документування, то 
основною його функцією є можливість дистанційного обміну 
документацією з покупцями, замовниками, постачальними, 
контролюючими органами та іншими контрагентами. Проте 
більшість розробників програмного забезпечення для здійснення 
зовнішнього документообігу прописують у ньому й деякі функції, 
передбачені для внутрішнього документування (створення, 
перевірку та підписання документів) або надають можливість 
завантаження вже готових електронних документів, сформованих 
у внутрішніх інформаційних базах [11, с. 59]. 

Поряд із функцією дистанційного обміну програмне 
забезпечення для здійснення зовнішнього документообігу повинне 
засвідчувати правочинність електронних документів, адже, як 
вже зазначалося, за вітчизняним законодавством електронний 
документ, на рівні з паперовим, є доказовим засобом для 
підтвердження здійснення правочину. Для засвідчення юридичної 
сили паперового документа проставляються рукописні підписи та 
печатки. Для iдентифiкацiї автора або підписувала електронного 
документу іншими суб‘єктами електронного документообігу та 
захисту його інформаційного наповнення використовується 
кваліфікований електронний підпис. Електронний підпис має таку 
ж саму юридичну силу, як i власноручний підпис, та презумпцію 
його відповідності власноручному підпису [7, с. 41]. 

Його використання дає змогу: 
– здійснити iдентифiкацiю осіб, що підписали електронний 

документ; 
– визначити точну дату та час підписання документу, що 

підтверджується акредитованим центром сертифікації ключів; 
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– підтвердити цілісність підписаних електронних документів, 
оскільки вони не підлягають редагуванню після їх засвідчення [11, 
с. 60]. 

Тому основним функціоналом зовнішнього електронного 
документообігу є здійснення обміну документами із зовнішніми 
контрагентами та підтвердження правочинності узгоджених 
(підписаних) електронних документів. 

Отже, електронний документообіг має низку переваг перед 
паперовим, а в період пандемії та повномасштабної війни 
виступає основним способом формування, передачі, 
відправлення, передавання, одержання різного виду документації. 
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забезпечення управлінської діяльності керівництва з метою забезпечення 
якісного надання послуг. 
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Системи електронного документообігу (СЕД) великих та 

середніх підприємств невпинно поширюються в Україні та в світі 
в цілому. Актуальність та корисність електронних документів та 
СЕД підтверджується законами та державними програмами, що 
регулюють цю галузь [3], яка постійно розвиваються та 
оновлюються. 

За різними оцінками у світі зараз існує декілька сотень 
програмних продуктів, які можна класифікувати як СЕД. 
Розробкою додатків у галузі електронного документообігу в світі 
займаються сотні компаній, з яких найбільш відомі: Adobe, 
Documentum, FileNet, IBM, Ideal, Keyfile, Lotus Development, 
Microsoft, Novell, OpenText, Oracle, Symantec та iн. Розглянемо 
найбільш відомі програмні продукти на ринку. 

Система «DocsFusion» – це система класу «електронні архіви». 
Вона включає Windows-клiєнт PowerDocs i Web-клiєнт CyberDocs. 
Вони призначені в першу чергу для організацій, які займаються 
інтенсивним створенням документів та їх редагуванням. Для 
зберігання даних системи необхідно використовувати Microsoft 
SQL Server або Oracle. Як сховище для самих документів 
використовується файлова система [7, с. 74–75]. 
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Система «Microsoft SharePoint Portal Server» є електронним 
архівом з розвиненими засобами підтримки спільної роботи. Це, 
мабуть, перший продукт компанії Microsoft, який може 
претендувати на роль корпоративного. Підтримує: спільне 
створення документів, ведення версій документів, вилучення i 
повернення документів до архіву (check-out, check-in). У ньому 
немає Windows-клієнта як такого. Для доступу до архіву 
використовується Web-клiєнт (сторонні розробники можуть 
дописувати для нього свої компоненти) i компонент, інтегрований 
в Windows Explorer, що дозволяє звертатися до архіву як до 
набору файлів. 

У систему вбудовані досить потужні засоби індексації та 
пошуку. Причому пошук може здійснюватися як за внутрішніми 
сховищами інформації (файли, iнтранет-сайти, бази Microsoft 
Exchange, бази Lotus Notes), так i за зовнішніми (Internet). Система 
здатна індексувати i публікувати документи, які знаходяться в 
файловій системі на серверах локальної мережі. В якості 
альтернативи документи можна перемістити в сховище самого 
сервера. Система досить відкрита, до неї можна додавати різні 
компоненти. Опора на Web-технологiї робить таке розширення 
технологічним. 

Продукт найбільш ефективний в якості бази інформаційної 
інфраструктури для компаній, які роблять ставку не на ієрархічне 
управління, а на матричну організацію взаємодії людей i плоску 
структуру управління. Для традиційних фірм вона може стати 
ланкою в iнтранет-iнфраструктурi для «пожвавлення» останньої, 
так як концепції, закладені в цю систему, дозволяють зробити 
процес публікації інформації на порталі частиною щоденної 
роботи з документами, що не вимагає особливо складних 
процедур, ресурсів i організаційних зусиль [6, c. 176]. 

Система «Діло» повною мірою підтримує вітчизняні традиції 
діловодства та повний життєвий цикл документа. Система може 
використовуватись i невеликими організаціями – для 
автоматизації паперового документообігу, i великими 
підприємствами – для організації електронного документообігу. 
Особливою рисою є повноцінна робота з юридично важливими 
електронними документами. Для фінансової звітності існує 
інтеграційне рішення «ДIЛО-1С». Також великим плюсом є 
відкритий API інтерфейс [7, с. 78]. 

Система «Documentum» є платформою для створення системи 
документообігу під конкретні потреби клієнта. У продукті 
передбачено все, що потрібно для великої організації, – це 
інтегрована система, що дозволяє комплексно вирішувати досить 
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широкий спектр завдань. Вона включає необхідну 
функціональність для автоматизації ділових процесів: 
маршрутизацію, твердження, розподіл, повідомлення i контроль 
виконання. «Documentum» досить масштабується, вся інформація, 
яка зберігається в системі, управляється виділеним серверним 
компонентом – сховищем DocBase. «Documentum» містить 
механізми, що дозволяють управляти зберіганням інформації: 
вона підтримує управління версіями, публікацією, доступом, 
місцезнаходженням інформації i дає можливість здійснювати 
архівацію. Система може ефективно працювати в територіально 
роз‘єднаних підрозділах завдяки реалізованим механізмам 
синхронізації інформації, а також централізованого 
адміністрування. «Documentum» поставляється в декількох 
«редакціях», орієнтованих на різні завдання: створення порталів, 
управління знаннями, забезпечення відповідності стандартам / 
управління якістю, організація B2B (business-to-business) 
взаємодії. Важливою особливістю для багатьох галузей є 
можливість повного документування всіх подій i жорсткого 
відстеження виконання певних процедур. Продукт включає в себе 
засоби, що дозволяють створювати додатки в середовищі 
«Documentum», в тому числі Web-додатки. Але для розробки 
додатків для «Documentum»-iнтеграцiї його з іншими додатками 
можна використовувати i зовнішні засоби розробки: продукт 
побудований на сучасних відкритих технологіях. Завдяки такій 
відкритості для його впровадження в існуюче інформаційне 
середовище не буде потрібно істотних витрат на модифікацію 
інфраструктури. «Documentum» відрізняється потужною 
підтримкою форматів i засобами автоматичної генерації файлів 
форматів PDF i HTML з будь-яких даних, що зберігаються. Однією 
з переваг використання цього продукту для промислових 
підприємств є можливість його інтеграції з ERP i CAD / CAM-
системами [2, с. 60–61]. 

«Documentum» включає базу даних, захист даних, хмарні 
обчислення та зберігання даних в хмарах, робота з big data, 
системи безпеки, адміністрування контенту та інфраструктури. 
Платформи з налаштованим середовищем, які підтримуються 
«Documentum»: Vblock, VSPEX, VMware, Microsoft, Oracle, SAP чи 
Mainframe. «Documentum» надає набір програмних послуг, таких 
як управління документами, спільна робота з документами, 
пошук, класифікація контенту, управління отриманням даних, 
управління бізнес-процесами (BPM), управління зв‘язками з 
клієнтами та управління вебконтентом. 
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Безумовно, «Documentum» є одним з найбільш потужних 
продуктів, однак дозволити собі таку систему можуть тільки 
організації, які дуже серйозно ставляться до завдань 
автоматизації документообігу i готові виділити на неї достатні 
фінансові та інтелектуальні ресурси [2, с. 64–64]. 

Система «LanDocs» у першу чергу орієнтована на діловодство 
й архівне зберігання документів. Вона складається з кількох 
компонентів: системи діловодства, сервера документів (архіву), 
підсистеми сканування i візуалізації зображень, підсистеми 
організації віддаленого доступу з використанням Internet-клiєнта, 
поштового сервера. 

Компонент діловодства реалізований в клiєнт-сервернiй 
архітектурі на базі промислової СУБД: Oracle або Microsoft SQL 
Server. Програмне забезпечення для централізованого управління 
зберіганням документів в електронному архіві реалізовано у 
вигляді окремого сервера. В якості окремої опції поставляється 
модуль повнотекстового пошуку документів з урахуванням правил 
української мови. Поштова служба LanDocs зроблена так, що 
співробітники, у яких встановлено спеціальний клієнтський 
компонент LanDocs, можуть отримувати повідомлення-завдання i 
звітувати за ними, використовуючи стандартний поштовий ящик 
Microsoft Exchange або Lotus Notes.  

Продукт відкритий для розробників – є API для вбудовування 
LanDocs в Windows-програми сторонніх розробників. Компонент 
сканування i роботи з зображеннями має досить просунуту 
функціональність: він дозволяє фільтрувати зображення, 
виправляти перекіс, який виник після сканування, розпізнавати 
текст. Система LanDocs не орієнтована на підтримку колективної 
роботи i процесу створення документів [2, с. 66]. 

СЕД Megapolis.DocNet – це універсальне рішення, яке 
дозволяє організувати електронний документообіг для організацій 
різного розміру та типу діяльності. Це система ECM (Enterprise 
Content Management). Програмне рішення підтримує весь 
життєвий цикл управління документами та допомагає 
автоматизувати процеси. 

Основна мета впровадження Megapolis.DocNet – підвищити 
прозорість та ефективність роботи компанії. Система охоплює всі 
етапи життя документів – від підготовки проєктів документів до 
організації зберігання документів (функції захищеного 
електронного архіву та цифрового підпису).  

Функціонал: 
– сканування і розпізнавання документів; 
– друк документів;  
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– перетворення в PDF-формат;  
– нанесення штрих-коду або QR-коду з реєстраційною 

відміткою;  
– автоматичне заповнення атрибутів з довідників;  
– функція Drag‘n‘Drop [5]. 
СЕД «Атлас-Док» – це модульне рішення в галузі організації 

електронного діловодства та документообігу. Система підходить 
для використання як у державних організаціях, так і в 
комерційних структурах будь-якого масштабу. Реалізовані в 
системі функції діловодства відповідають вимогам українського 
законодавства (постанова КМУ № 1153 від 17.03.97). 

«Атлас-Док» призначена для автоматизації процесів 
діловодства та документообігу в організації з метою: 

– поступового переходу до використання електронного 
документообігу в організації; 

– скорочення термінів проходження документів від часу їх 
реєстрації до виконавців; 

– підвищення оперативності опрацювання службових 
документів; 

– удосконалення контролю щодо виконання встановлених 
завдань; 

– підвищення відповідальності посадових осіб за стан 
виконавської дисципліни і якості взаємодії структурних 
підрозділів; 

– автоматизації діловодних процесів, починаючи з 
надходження або створення документів і, закінчуючи їх 
збереженням в справах згідно з номенклатурою справ 
організації. 
«Атлас-Док» забезпечує автоматизацію наступних функцій: 

– реєстрація вхідних, розпорядчих, службових  та вихідних 
документів, що мають місце в організації (як електронних, в 
тому числі що передаються засобами електронної пошти); 

– завантаження електронних копій документів, створених за 
допомогою офісних застосувань або засобами 
сканування/розпізнавання в електронне сховище «Атлас-
Док»; 

– потоковий режим завантаження електронних копій 
документів в електронне сховище «Атлас-Док»; 

– підтримка ведення версій електронних копій документів в 
сховищі «Атлас-Док»; 

– встановлення зв‘язків між зареєстрованими вхідними та 
власними документами; 
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– встановлення контрольних доручень щодо виконання 
документів; 

– доставка об‘єктів документообігу за призначенням; 
– підтримка процесів копіювання  контрольних завдань; 
– підтримка ведення циклічних завдань; 
– створення звітів, які стверджують виконання встановлених 

завдань; 
– контроль виконання встановлених завдань; 
– пошук документів і завдань за заданими критеріями в межах 

прав дозволу користувача; 
– друкування карток контролю і журналів реєстрації; 
– формування аналітичних і статистичних довідок щодо 

документообігу і контролю виконання документів; 
– ведення системи класифікаторів і довідників; 
– встановлення прав доступу користувачів; 
– адміністрування та обслуговування бази даних системи. 

Технологічні переваги «Атлас-Док»: 
– масштабність системи – система може охоплювати сферу 

керування документами як цілком, так і впроваджуватися 
поетапно, починаючи з найбільш критичних ділянок 
діловодства, кількість користувачів системи обмежується 
лише апаратними вимогами до системи; 

– модульність – система складається з окремих інтегрованих 
модулів, якщо коло задач замовника вужче, ніж спектр 
можливостей, розв'язуваних системою, то замовник може 
використовувати лише необхідні йому функції системи; 

– відкритість системи, наявність вбудованих засобів розвитку 
системи, що надає можливості модифікації елементів 
системи та розвитку її функціональності; 

– інтеграція з офісними додатками - будь-які списки системи 
(реєстраційні і контрольні картки, картка електронної копії 
документа, картки внутрішнього і зовнішнього адресата і 
т.п.) можуть бути легко експортовані в інші офісні додатки 
(MS Excel, HTML, txt); 

– трирівнева технологія клієнт-сервер дозволяє підтримувати 
множинний доступ користувачів до інформації в режимі 
реального часу; 

– єдина система розподілу доступу до функцій системи з 
використанням ролей: надання доступу на перегляд та 
модифікацію окремих ресурсів; 

– авторизація доступу в систему, аудит дій користувачів; 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

144 

 

– гнучкий, інтуїтивно зрозумілий типізований інтерфейс, 
можливість самостійної побудови необхідних статистичних 
звітів; 

– забезпечується підтримка автоматизації механізму 
централізованого поширення нових версій чи встановлення 
клієнтського програмного забезпечення [1]. 
Отже, практично всі із зазначених систем підтримують етапи 

життєвого циклу електронного документа. Недоліком деяких з них 
є відсутність системи контролю версій документа, інших – 
відсутність трансакційного підходу в архітектурі системи 
документообігу [4, c. 13]. Майже всі сучасні системи передбачають 
можливість доступу через мережу Internet, використовуючи 
віддалений доступ або web-iнтерфейс. Доволі популярним 
напрямком у розвитку систем документообігу є використання 
хмарних обчислень та хмарних ресурсів для роботи 
документообігу. 
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ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ 
 

У публікації проаналізовано особливості маркетингових комунікацій в 
інтернет-середовищі; вивчено ефективність впливу на споживача за 
допомогою інструментів інтернет-маркетингу. 
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інтернет-технології. 
 
The publication analyzes the features of marketing communications in the 

Internet environment; studied the effectiveness of the impact on the consumer with 
the help of Internet marketing tools. 

Keywords: marketing, communications, Internet, consumer, Internet 
technologies. 

 

Маркетингові комунікації постають одними із 
найважливіших інструментів не лише сучасного маркетингу, а й 
багатьох сфер професійної діяльності. Інтегровані маркетингові 
комунікації як інші види комунікацій – це соціальний, 
інтерактивний, цілеспрямований та непереривний процес, суть 
якого в передачі інформації цільовій аудиторії. 

Дослідники стверджують, що маркетингові комунікації вже 
вийшли далеко за межі традиційного рекламного процесу і 
будуються на таких принципах, як: інтегрованість, індивідуальний 
підхід до клієнта, персоналізація та партнерство, зосередження на 
довготривалих відносинах із клієнтом, заміна рекламного 
монологу, прямим діалогом зі споживачем [1]. Втілити 
запропоновані принципи дозволяють сучасні інтернет-технології, 
що значно змінили комунікативний процес інформаційного 
суспільства. 

Комунікаційний вплив на споживача в середовищі Інтернет 
має свою специфіку, відповідно до особливостей гіпермедійного 
середовища. З одного боку на індивіда впливає інформація, що 
утворюється та курсує в мережі, з іншого, – людина в середовищі 
Інтернет вступає у взаємодію з іншими користувачами. Тобто 
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людина в процесі взаємодії з іншими може ставати членом тієї чи 
іншої групи, організації чи мережі. 

 В умовах інформаційного суспільства Інтернет стає 
середовищем перебування та взаємодії користувачів у вигляді 
утворень співтовариств, де формується власний інформаційний 
простір, що впливає на поведінку споживачів [2, с. 50]. Таким 
чином створюються віртуальні співтовариства, які підтримують 
відкрите обговорення тривалий час і здійснюють потужний вплив 
на споживача. 

Зміна комунікативного процесу призвела до зміни об‘єкта 
маркетингових комунікацій: з конкретного споживача в цілі 
групи, віртуальні спільноти споживачів, які взаємодіють один з 
одним у середині кожної спільноти. Дослідники відзначають, що 
змінюється модель процесу комунікацій в Інтернет: з традиційної 
«Один до багатьох (One-to-many communication model)» до «Багато 
до багатьох (Many-to-many communication model) [2, с. 51]. 

Враховуючи особливості моделі інтернет-комунікації, сучасні 
підприємства впроваджують крауд-технології, що базуються на 
взаємодії компанії з різними сегментами широкої аудиторії, з 
метою використання ресурсів широкого загалу. Таким чином 
набула розвитку нова сфера маркетингу – крауд-маркетинг. За 
визначенням О. В. Зозульова та К. А. Полторака: «Крауд-
маркетинг – це процес маркетингового управління на основі 
закономірностей функціонування мережевих співтовариств, що 
спрямоване на залучення ефекту від взаємодії учасників 
співтовариств для досягнення маркетингових цілей компанії з 
використанням принципу оптимального управління» [3, с. 424]. 

Цифрові мультимедіа дозволяють швидко зв‘язатися зі 
споживачем, використовуючи чати, електронну пошту, дискусійні 
форуми, блоги та мікроблоги, вебсайти, соціальні мережі, 
відеохостинг тощо. За допомогою таких інструментів 
розвиваються та набувають популярності сучасні методики 
маркетингу: контент-маркетинг, вірусний маркетинг, маркетинг в 
соціальних мережах. Механізми таргетингу та ретаргетингу 
дозволяють забезпечити персоніфікацію комунікацій, спрямувати 
рекламне повідомлення саме на зацікавленого споживача, чий 
локальний чи поведінковий профіль говорить про готовність до 
здійснення покупки. 

 Проте високий рівень обізнаності сучасного споживача та 
стабільно зростаючі ринкові очікування вимагають від компаній 
постійного моніторингу нових медіа, застосування інноваційних і 
нетрадиційних методів комунікації з цільовою аудиторією, 
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найбільший потенціал серед яких, мають методи з використанням 
соціальних мереж. 

Тобто, функціональність процесу комунікації в Інтернеті 
трансформується з традиційної функції обміну інформацією в 
багатовекторний процес, що включає не тільки рекламування 
товару, а й збут. Маркетингові комунікації завдяки соціальним 
мережам набувають характеру багатофункціональності через 
мультиканальність мережі Інтернет, при цьому досягається 
бажаний ефект взаємовпливу між комунікатором та споживачем. 
Тому підхід до вивчення маркетингових комунікацій в інтернет-
просторі повинен ґрунтуватися на принципах багатовекторності 
інформаційно-комунікаційного впливу, неоднорідності 
комунікативного простору з урахуванням взаємовпливу учасників 
співтовариств. 

Важливий ефект від застосування Інтернету як носія 
маркетингових комунікацій полягає у поєднанні переваг 
іміджевого та інформативного контенту, де широкий діапазон 
інструментів і засобів просування набуває як кількісних, так і 
якісних показників. Завдяки нижчій вартості, високій швидкості 
та ширшому спектру опцій, що здійснюються на основі інтернет-
технологій, нині мережеві комунікації поступово витісняють інші 
засоби поширення інформації.  

 Проте використання Інтернету як носія маркетингових 
комунікацій не гарантує ефективного спілкування між 
учасниками комунікаційного процесу. Для підприємств 
використання засобів маркетингових комунікацій на основі ІТ це 
або нещодавно засвоєний, або взагалі новий досвід. В основі 
ефективного застосування Інтернету як середовища для 
планування та реалізації маркетингових комунікацій фірми 
лежить необхідність використання системного підходу: від 
формулювання цілей комунікації, визначення інструментів та 
засобів просування до способів оцінювання ефективності, аналізу 
результатів та вироблення рекомендацій для проведення 
майбутніх кампаній. 
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Надання якісної сучасної освіти, не можливе без постійного 

професійного розвитку педагогічних працівників та їх відповідності 
нагальним потребам суспільства в процесі формування компетентнісного, 
усебічно розвиненого та конкурентоспроможного фахівця. Тому важливим 
фактором відповідності є самоосвіта. 

Метою статті є визначення найважливіших характеристик онлайн-
платформ для вдосконалення навичок і саморозвитку майбутнього вчителя. 

Ключові слова: вдосконалення, самоосвіта, розвиток, онлайн-ресурси, 

навчання педагогів. 
 
The provision of high-quality modern education is not possible without the 

continuous professional development of teaching staff and their compliance with 

the urgent needs of society in the process of forming a competent, comprehensively 

developed and competitive specialist. Therefore, self-education is an important 

factor in compliance. 

Keywords: improvement, self-education, development, online resources, 
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1.  https://prometheus.org.ua/ - відео-лекції кращих 
викладачів провідних університетів України, курси провідних 
університетів світу українською мовою, форум для обговорення, 
тести для перевірки та сертифікати за всі виконані завдання. 
Чимало курсів створені чи перекладені саме для освітян. 

Обладнання: комп᾿ютер, планшет, телефон 

Вартість: безплатно 
Предмети: дуже різні напрямки як для освітян, так і для 

представників інших професій  
Мова: українська 
2. nus-english.com.ua – онлайн-платформа для підвищення 

кваліфікації вчителів англійської мови. Дистанційний курс буде 
відкритим до 1 січня 2019 року. Розробники навчальної програми 
обіцяють вчителям матеріали для професійного зростання, 
підвищення результативності, найновіші знання і методи 
викладання, можливості для того, щоб зробити уроки цікавішими 
для дітей і більш продуктивними. 

Обладнання: комп᾿ютер 

https://prometheus.org.ua/
https://nus-english.com.ua/
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Вартість: безплатно 
Предмети: англійська мова 
Мова: сайт українською, навчальні матеріали англійською 
3.  https://www.ed-era.com/ – Сайт з онлайн-курсами, 

підручниками та спецпроєктами, також тут є «ЗНО платформа» – 
безплатний сервіс для самостійної підготовки майбутніх 
абітурієнтів.  

На EdEra є онлайн-книги з інтегрованими відео та тестами, 
блог з матеріалами про освітні тенденції, корисні прийоми та 
техніки навчання. 

Наповнення: матеріали для удосконалення професійних та 
особистісних якостей педагога 

Обладнання: комп᾿ютер 

Вартість: безплатно 
Предмети: курси зі шкільних предметів та особистісного і 

професійного розвитку 
Мова: українська, російська 
Матеріали, які пропонують на курсах, в статтях чи книжках, 

— свіжі, на основі досліджень та досвіду лекторів, які дозволять 
вчителям повчитися у професіоналів у себе вдома чи на робочому 
місці. 

4.  https://naurok.com.ua/webinar – Сайт із вебінарами, 
конференціями, конкурсами та журналом для освітян, 
всеукраїнською олімпіадою, матеріалами для позакласної роботи 
та проведення уроків. За проходження курсів чи конкурсів учні та 
вчителі отримують свідоцтва і відзнаки. У пошуці можна знайти 
потрібний матеріал за підручником, предметом чи класом. 

Наповнення: методичні матеріали для вчителя, статті, 
онлайн-навчання, конкурси 

Обладнання: комп᾿ютер 
Вартість: безплатно 
Предмети: шкільна програма, дошкільна та позашкільна 

освіта 
Мова: українська 
5.  https://edpro.ua/webinars - Лекції розширеного курсу в 

постійному доступі на сайті. Раз на 2 місяці проходить безплатний 
Вебінар, де вчителі можуть до кожного відео виконувати домашнє 
завдання та отримати Сертифікат. Навчання підходить як 
учителям, які активно користуються програмою, так і тим, хто ще 
не працював з нею. Різні рівні курсу дозволять обом категоріям 
взяти для себе максимум користі. 

Наповнення: навчальний курс з відеолекціями, домашніми 
завданнями та сертифікатами 

https://www.ed-era.com/
https://naurok.com.ua/webinar
https://edpro.ua/webinars
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6. http://ostriv.in.ua – Комплексна інформація про навчання і 
дозвілля. Чинні навчальні програми, методичні документи. Деякі 
окремі аспекти навчання. Плани роботи шкіл, атестація. Сценарії 
проведення свят, вікторин. Зарубіжний досвід. Обмін 
педагогічним досвідом, обговорення, поради, точки зору. Про 
історію освіти, навчання та видатних педагогів. Питання 
ліцензування освітньої діяльності в Україні. Критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів. Огляди українських педагогічних 
видань, дайджести, публікації. 

7. www.coursera.org  
На цій онлайн-платформі розміщено більше 2 тис. курсів із 

понад 180 спеціалізацій на 4 освітніх рівнях, зареєстровано 
близько 25 млн. слухачів – тут можна навчатися та отримувати 
кредити 149 провідних університетів світу, які є партнерами 
Coursera. У разі успішного закінчення курсу користувач отримує 
сертифікат. Протягом навчання студент повинен переглядати 
лекції, які надсилаються йому щотижня, читати рекомендовані 
статті та виконувати домашні завдання. Деякі курси мають 
українські субтитри.  

8. online.stanford.edu  
Stanford Open Edx – платформа, що пропонує різноманітний 

доступ до професійного освітнього контенту від численних шкіл і 
університетських кафедр, а також можливість безкоштовно брати 
участь у онлайн-курсах, які організовують викладачі 
Стенфордського факультету.  

9. vumonline.ua 
ВУМ (Відкритий Університет Майдану) – дистанційна 

платформа громадянської освіти.  
Онлайн-проєкт пропонує понад 30 тем для безоплатного 

навчання. Курси сформовані з відеолекцій, практичних завдань і 
контрольних запитань. Наявність форуму надає можливість 
спілкуватися з іншими студентами та викладачами. Лекції 
читають провідні викладачі бізнес-шкіл, громадянського сектору, 
практики бізнесу та соціальної сфери. Курси пов‘язані з такими 
напрямами: персональний розвиток, реалізація потенціалу, 
підприємництво, формування відкритого суспільства в Україні. За 
умови успішного проходження обраного курсу, ви можете 
завантажити сертифікат. 

Отже, завдяки досконалій організації самоосвітньої діяльності 
постійно удосконалюється професійна майстерність вчителя і, як 
наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків, 
колег. В цьому педагогам можуть допомогти вище наведені 
онлайн-ресурси. 

http://ostriv.in.ua/
https://www.coursera.org/
http://online.stanford.edu/
http://online.stanford.edu/
https://vumonline.ua/
https://vumonline.ua/
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ДІЯЛЬНОСТІ 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 
У публікації вивчено механізми використання соцмереж у діяльності 

громадських організацій. Здійснено аналіз фейсбук-сторінок відомих 
громадських організацій.  

Ключові слова: соціальні мережі, громадська організація, громадянська 

активність, контент. 
 
The publication examines the mechanisms of using social networks in the 

activities of public organizations. An analysis of Facebook pages of well-known 
public organizations was carried out. 

Keywords: social networks, public organization, civic activity, content. 
 

Розвиток системи соціальних мереж на основі становлення е-
технологій створив широкі можливості для вдосконалення 
соціальної структури суспільства, прояву індивідуальних і 
групових інтересів, зокрема через формування й підтримку 
функціонування громадських організацій різноманітного 
спрямування. Інструментарій е-соцмереж дає змогу їх учасникам 
об‘єднуватись за інтересами за межами фізичних контактів в 
інформаційному просторі, ділитись інформацією, що становить 
для них спільний інтерес, розвивати спільну інформаційну основу 
розвитку цих інтересів і активізувати свою соціальну активність у 
руслі їх практичної реалізації. Реалізації індивідуальних і групових 
інтересів сприяє формування громадської думки, позиції стосовно 
актуальних подій суспільного життя. Вільний обмін думками в 
умовах певної анонімності учасників обговорень в середовищі 
сприяє виробленню спільних оцінок, узагальненню думок і вимог 
стосовно певних подій та явищ суспільного буття [1, с. 122]. 

https://naurok.com.ua/profesiyniy-samorozvitok-pedagoga-yak-osnovno-skladovo-pedagogichno-maysternosti-280942.html
https://naurok.com.ua/profesiyniy-samorozvitok-pedagoga-yak-osnovno-skladovo-pedagogichno-maysternosti-280942.html
https://naurok.com.ua/profesiyniy-samorozvitok-pedagoga-yak-osnovno-skladovo-pedagogichno-maysternosti-280942.html
https://edpro.ua/blog/ukrajinski-platformy-ta-resursy-dlja-samoosvity-vchyteliv
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Цінним є те, що для функціонування громадської організації 
в  соцмережі не потребує прямої підтримки і, відповідно, повного 
контролю з боку владних структур, тобто відбувається самостійно, 
що створює умови для вироблення позицій, незалежних. від 
позиції влади, і стає передумовою для громадського контролю над 
державою та тиску на політичну сферу. 

Згідно з результатами дослідження «Практика використання 
інструментів електронної демократії громадськими організаціями 
в Україні», яке було проведене у 2016 р. громадською організацією 
«Подільська агенція регіонального розвитку», Асоціацією органів 
місцевого самоврядування «Міста електронного врядування 
України» та Громадянською мережею «ОПОРА», соціальні мережі 
займають перше місце серед електронних інструментів, які 
використовують у своїй діяльності ОГС. Так, «90,8 % опитаних 
використовують соціальні мережі як засіб комунікації з 
громадянами, 88,6 % – для взаємодії між собою (на першому місці 
– електронна пошта – 90,5 %)» [5]. 

Згідно з результатами опитування, яке проводилося 
громадською організацією «Лабораторія досліджень ТЦК», 81% 
ОГС використовують у своїй діяльності соціальні мережі. При 
цьому в тих організаціях, які користуються соціальними 
мережами, Facebook є найбільш популярним (99% організацій 
використовує цю мережу) [2, с. 23]. Наступним йде Instagram (16 
% опитаних) та Twitter (14 % респондентів). Через соцмережі 
громадські організації поширюють інформацію про свою 
діяльність, досягнення, фінансові звіти, а також заохочують 
громадськість підтримати організацію через внески, підписи 
петиції чи придбання важливих речей. 

Довідник для організацій громадянського суспільства, 
розробленого за підтримки Агентства з міжнародного розвитку, 
передбачає такі переваги використання соціальних мереж: 

 створює прозорість, управління і підзвітність організацій 
– надають інформацію про витрачені кошти (письмові акти, 
фотозвіти); 

 допомагає організаціям безпосередньо взаємодіяти з 
аудиторіями за допомогою простого і рентабельного середовища 
(PR, інформування про організацію, її місію, досягнення, 
поширення важливої інформації); 

 допомагає швидко поширювати своєчасну інформацію 
(актуальні анонси, збір коштів); 

 створює прозоре місце для публічного обговорення 
(вирішення локальних проблем (забудови, прибирання), 
пропагування ідеї; 
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 допомагає організувати громадянське суспільство, що 
реагує на проблеми; 

 допомагає організаціям залучити сегменти населення, 
яких важко досягти за допомогою традиційних засобів масової 
інформації (організація масових акцій: протести, мітинги) [7].   

Наприклад, громадська організація «Інститут солідарності 
громад» проводять конкурси мікрогрантів, індивідуальних грантів 
для бюджетних та комунальних установ, громадських організацій 
та ініціативних груп.  

За даними Міністерства юстиції в Україні зареєстровано 96 
871 громадських організацій та 1729 громадських спілок різного 
профілю. У  2015 р. їх в Україні було 70 тис., у той час як у 2012 р. 
нараховувалося 3 943 об‘єднань громадян [4, с. 89]. Такий 
стрімкий приріст самоорганізації громадян розпочався після 
Євромайдану 2014 року.   

К. Семчук стверджує, що «Та велика громада людей, які 
активно протестували і добровільно займалися громадською 
діяльністю протягом кількох інтенсивних місяців, саме тоді 
знайшла місце реалізації свого потенціалу. Людьми керувало 
бажання змін через безчинство держави та недієвість певних 
державних механізмів. Однак, той винятковий стан мусив 
закінчитися і, треба сказати, що тодішній потенціал не згас і не 
був втрачений, а знайшов нову форму існування – громадські 
організації» [6]. 

Інший чинник, що сприяє появі різних громадських 
організацій, – це наплив іноземних донорських коштів в Україну 
після 2014. «У зв‘язку з революцією та війною міжнародні 
організації, що займаються просуванням демократії та 
підтримкою будови сильного громадянського суспільства почали 
збільшувати свої грантові пропозиції в Україні, оскільки побачили 
тут потенціал. Можна сказати, що українці повністю скористалися 
цими можливостями. створено багато організацій, що 
допомагають розвивати Україну у всіх аспектах – від політичного 
до охорони тварин» [6]. 

Одна з перших і найпотужніших громадських організацій, що 
розгорнула свою діяльність у Facebook була ГО «Право на захист». 

Ця організація надавала правову допомогу і захист 
переміщеним особам в Україні, коли держава не могла впоратися 
із захистом українських громадян з Луганської та Донецької 
областей, що тікали на неконфліктну територію, коли потрібно 
було відновлювати пенсійні виплати,  ГО «Право на захист» 
проводить моніторинг порушення прав внутрішньо переміщених 
осіб та інших груп населення, які постраждали внаслідок 
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конфлікту. Вона працює над посиленням потенціалу державних 
органів та громадянського сектора, а також зміцнення 
законодавчої і нормативної бази. На сторінці цієї організації 
зареєструвалося понад 8 тисяч підписників. 

Громадська організація «Teenergizer» стала унікальним 
явищем у допомозі молодим людям, хворим на ВІЛ. Її засновницею 
є дівчинка-підліток Яна Панфілова з позитивним діагнозом ВІЛ. 
Організація займається просвітницькою діяльністю, організовує 
тренінги у школах, де пояснює, що таке ВІЛ, шляхи його передачі, 
а також розповідає про можливість тестування.  

Потужна організація у сфері медичної допомоги «Таблеточки», 
спрямовує свою діяльність на допомогу онкохворим діткам по всій 
Україні.  

За даними самого фонду, «на сьогодні вони змогли допомогти 
2000 дітям на суму понад 118 млн. гривень. Збирання грошей для 
«Таблеточок» проводять відомі люди України» 
[https://www.facebook.com/tabletochki/]. За допомогою соціальної 
мережі Facebook ГО «Таблеточки» організовують благодійні акції, 
беруть участь у марафонах, на своїй сторінці звітуються про 
діяльність, ведуть збір коштів, спілкуються з підписниками.  

Прикладом громадянської активності у сфері політики та 
контролю влади постає громадська організація «Центр протидії 

корупції». На їхній сторінці у Facebook чітко визначена місія такої 
неурядової організації: «Центр Протидії Корупції – громадська 
організація, яка об‘єднує експертів з юридичного, медійного та 
громадсько-політичного секторів, які коренем ключових проблем 
розвитку України вважають корупцію» 
(https://www.facebook.com/antac.ua/.). Фейсбук-сторінка цієї 
організації об‘єднує понад 280 тис. людей. Найпоширеніший 
контент – це публіцистичні тексти з фотографіями, факти 
злочинів, зловживань з боку влади. Аудиторія цієї сторінки досить 
активно реагує на дописи і веде діалог з учасниками. Так за 
допомогою соціальних мереж громадськість обговорює важливі 
проблеми політики, державотворення. 

Громадська організація «Ізоляція» діє у галузі української 
сучасної культури, заснована ще у 2010 р. в Донецьку, але влітку 
2014 р. на її території розпочалась війна. Відтоді «Ізоляція» 
розгорнула свою діяльність у Києві і широко використовує 
інтернет-технології, зокрема соціальні мережі. Учасники цієї 
спільноти зробили великий внесок у сфері мистецтва, освітніх 
програмах і проєктах, пов‘язаних з активізацією Української 
креативної спільноти, висвітленням теми Донбасу, презентації 
сучасної української культури за кордоном тощо. 
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Вчені звернули увагу на «спільність деяких функціональних 
характеристик громадянського суспільства та соціальних мереж. 
Так, функціонування соціальних мереж сприяє горизонтальній 
структуризації суспільних відносин, що є однією з передумов 
формування й розвитку громадянського суспільства. І 
громадянське суспільство, і соціальні мережі передбачають новий 
тип взаємодії вільних індивідів у межах добровільних асоціацій 
для розв‘язання суспільних проблем [3]. 

Помічено, що соціальні мережі часто сприяють створенню 
віртуальних співтовариств, угрупувань, які в реальному житті 
формуються в організації громадського суспільства. 
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У статті розглянуто вебсайт як обов’язковий компонент 
інформаційного менеджменту сучасного підприємства. Вивчено типи 
вебресурсів, з огляду на інформативну наповненість; окреслено основні 
характеристики сучасних вебсайтів. 

Ключові слова: вебсайт, вебресурс, сторінка сайту, контент, 

інформаційний менеджмент. 
 
The article considers a website as a mandatory component of information 

management of a modern enterprise. 
The types of web resources were studied, taking into account their informative 

content; the main characteristics of modern websites are outlined. 
Keywords: website, web resource, site page, content, information 

management. 

 
На сьогоднішній день практично кожна організація прагне 

якісного представництва в інтернет-просторі за посередництвом 
власного вебсайта. «В час розвитку інформаційних технологій – це 
є необхідним заходом для розширення рекламної діяльності, 
поширення різної інформації що стосується тої чи іншої 
організації. Починаючи від сайтів великих компаній, які 
оповідають про успіхи компанії і її провали, до сайтів маленьких 
фірм, які закликають відвідати їх офіси в межах одного міста» [1, 
с. 47].  

Вебсайт – це сукупність інформаційних файлів (сторінок з 
текстом і картинками), присвячених одній тематиці, об‘єднаних 
гіпертекстовими посиланнями і одним доменним ім‘ям [4]. 
Створення сайтів включає:  

• розробку попереднього технічного плану підготовки сайту; 
 • планування структурної моделі сайту – розстановка 

розділів, змісту і навігації; 
 • вебдизайн – формування графічних елементів макету 

сайту, стилів і елементів навігації; 
 • створення модулів, програмних кодів та інших елементів 

сайту необхідних в проекті; 
 • перевірка  й розміщення сайту в мережі Інтернет [3]. 
Сторінки сайтів – «це набір письмових файлів, розставлених 

гіпертекстовою розміткою HTML. Ці письмові файли, які були 
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завантажені відвідувачем на комп‘ютер, розуміються і 
переробляються програмою, а також виходять на засіб 
відображення (монітор, принтер чи синтезатор). Гіпертекстова 
розмітка HTML дозволяє комплектувати текст, розрізняти в тексті 
функціональні аспекти, утворювати (гіперпосилання) та вводити у 
відображувану сторінку малюнок, звукозаписи та інші 
мультимедійні деталі. Відображення сторінки дозволяється 
змінити добавлянням стилів на мові CSS, яка дозволяє 
централізувати в конкретному файлі всі аспекти параметрів 
(розмір і колір букв 2–го рівня, розмір і вид блоку вставки та інше) 
а також сценаріїв на мові JavaScript, які дають можливість 
передивлятися сторінки з подіями чи діями» [4]. 

Д. В. Бородаєв виділяє такі головні задачі при створенні 
модернізованого вебсайту, як простота та зручність у 
використанні. «Схема навігації має бути такою що дозволяє 
віднайти ту інформацію, яка потрібна. Це пояснюється тим, що 
споживач ніколи не буде користуватися сайтом, якщо він не 
сформований відповідно до його потреб» [2, с. 12]. З усього робимо 
висновок, що у сфері формування вебресурсів сучасні тенденції 
дизайну втілились у таких принципах, як загальнодоступність 
вебсайтів, застосування типових мово програмування, 
масштабованість, мобільність, лаконічність, адаптивність та 
екологічність. 

 Ідею загальнодоступності вебресурсів західні дослідники 
порівнюють з біологічними системами, які є різноманітними та 
результативними протягом довгого часу. На такі ж категорії вони 
радять орієнтуватися і при створенні новітніх вебсайтів. Основна 
ідея – «формування таких вебсайтів, які б підпорядковувалися 
своїй меті довгий час без суттєвої негативної дії на його власника 
чи споживачів. Вони мають бути доступні та корисні для всіх, 
незалежно від типу операційної системи комп‘ютера споживача, 
технічного потенціалу монітора та типу підключення до мережі 
Інтернет» [3, с. 66]. Ці ідеї одержали втілення в таких тенденціях, 
як, ступеневий перехід від Flash-технологій до більш новітніх 
CSS3 та HTML5. Вони гарантують більшу гнучкість потенціалу 
розробників та спорідненої  єдності даних, малюнків, відео та 
аудіо, які відображаються на швидкості формування ескізів при 
створенні вебсайтів. 

На сьогоднішній день фахівці, які працюють з естетикою 
сайту і його функціональністю, навчилися знаходити спільну мову. 
Це призводить до того, що розробники сайтів можуть створювати 
красиві елементи, які будуть зручні і практичні. «Якщо сьогодні у 
відвідувача виникає питання або ускладнення в знаходженні 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

158 

 

потрібної йому інформації, то це, швидше за все, помилка 
дизайнера. На вебдизайнера покладається відповідальне 
завдання, від якості реалізації якого залежить подальший успіх 
ресурсу та його відвідуваність» [5]. 

Завдання, які вирішують Web-сайти, досить різноманітні – 
організація внутрішніх або зовнішніх комунікацій компанії 
(корпоративні ресурси) і інтернет-торгівлі (інтернет-магазини), 
самопрезентація (мережеві щоденники) та об‘єднання людей за 
інтересами (соцмережеві ресурси).  

Основна мета сайту – надавати відвідувачам інформацію про 
компанію, бренд та асортимент продукції, тобто про все, що може 
знадобитися потенційному клієнту при здійсненні вибору. Хоча 
зрозуміло, що сайт може виконувати роль не тільки рекламної 
брошури, але і служити інструментом зворотного зв‘язку з 
існуючими й потенційними клієнтами, підтримки клієнтів і навіть 
бути безпосередньо торгівельним майданчиком виробника. 

За способом надання інформації, її об‘ємом і категорією 
вирішуваних задач виділяють наступні типи вебресурсів: 

 Інтернет-портал – багатокомпонентна розгалужена 
структура, скомпонована з функціонально самодостатніх сайтів 
самостійних організацій чи підрозділів корпоративної будови; 

 Тематичний сайт – ресурс, який надає специфічну 
вузько тематичну інформацію; 

 Тематичний портал – це надто великий вебресурс, що 
надає всю інформацію з певної тематики. Портали схожі на 
тематичні сайти, але крім того містять методи взаємодії з 
користувачами і надають можливість користувачам спілкуватися 
в рамках порталу; 

 Сайт-візитівка – містить загальні дані про власника 
сайту (організація чи індивідуальний підприємець): вид діяльності, 
історія, прайс-лист, контактні дані, реквізити, схему проїзду; 

 Представницький сайт – так іноді звуть сайт-візитку з 
розгалуженою функціональністю: точний опис послуг, портфоліо, 
відгуки, форма зворотнього зв‘язку тощо; 

 Корпоративний сайт – «містить детальну інформацію про 
компанію власника, сервіси, продукції, події в житті компанії. 
Відрізняється від сайту візитки і представницького сайту 
детальним представленням інформації, часто містить різні 
функціональні інструменти для роботи з контентом (пошук і 
фільтри, календарі подій, фотогалереї, корпоративні блоги, 
форуми). Буває інтегрований з внутрішніми інформаційними 
системами компанії власника (КІС, CRM, бухгалтерськими 
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системами). Вміщує закриті розділи для тих чи інших категорій 
користувачів співробітників, дилерів, контрагентів» [6]; 

 Інтернет-магазин – сайт з каталогом продукції, з якого 
клієнт може робити замовлення на потрібні йому товари. 
Застосовуються різні способи розрахунків: від пересилання 
товарів після оплати або автоматичним пересиланням квитанції 
факсом до розрахунків за допомогою пластикових карток;  

 Промо-сайт –  сайт про якусь торгівельну марку чи 
продукт. На таких сайтах розміщується вся інформація про бренд, 
різні рекламні акції (конкурси, вікторини, ігри);  

 Сайт-квест – інтернет-ресурс, на якому організовано 
змагання з відгадування загадок, які між собою взаємопов‘язані.  

 Вебсервіс –  це сайт, сформований для того, щоб 
виконувати будь-які задачі або надавати послуги у рамках мережі 
WWW. 

 Дошка оголошень являє собою ресурс, який надає 
можливість розміщення публічного оголошення про продаж чи 
купівлю товарів і послуг, залишаючи при цьому яку-небудь 
інформацію короткого змісту; 

 Каталог сайтів – це ресурс, на котрому розміщуються 
сайти і блоги, такі як, Open Directory Project.  

Важливою складовою забезпечення ефективної 
використовності сайту є наповнення його якісним контентом. 
Адже, саме за цільовою інформацією відвідувачі звертаються до 
підприємства шляхом відвідування сайту. Якість контенту має 
бути на високому рівні і відповідати оптимізаційним вимогам 
управління компанією. Щоб домогтися позитивних результатів, 
тексти сторінок сайту необхідно структурувати, використовувати 
цікаві для відвідувача заголовки, подавати інформацію зрозуміло, 
ємко і за визначеною тематикою. Важливо також перевіряти 
публікації на помилки і в достатніх кількостях використовувати 
графічні матеріали. 

Забезпечення управлінської мети функціонуванням сайту 
може бути досягнуто шляхом створення для споживача 
позитивного враження від організації. Саме забезпечення 
персоніфікованої комунікації з потенційним споживачем надасть 
можливість залучити його до складу клієнтів компанії.  

З цією метою при створенні та просуванні сайту доцільно 
наповнити web-сайт додатковою інформацією щодо історії 
підприємства, її досягнень, адрес офісу, магазинів, представництв 
чи інших способів забезпечення безпосереднього спілкування з 
клієнтами. Позитивного результату також надасть розміщення на 
сайті блогів менеджерів для додаткового інформування про зміни 
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в асортименті чи маркетингових діях, чатів з представниками 
компанії для персонального консультування користувачів, 
посилань для замовлення зворотного зв‘язку з кол-центром. 

 Для відвідувачів, що є існуючими партнерами підприємства, 
важливим є персональне отримання необхідної інформації. Для 
забезпечення цього, адміністратору доцільно додатково розмістити 
документальне підтвердження якості продукту, сертифікатів, 
висновків експертиз, відгуків споживачів. 

Отже, для якісного функціонування інформаційної 
складового управлінської діяльності підприємства, одним із 
пріоритетних завдань менеджменту компанії повинно бути 
забезпечення належної використовності, зручності та 
інформаційної доступності вебсайту. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ІНФОГРАФІКИ 
 

Зростання обсягу інформації, що вивчається і засвоюється учнями та 
студентами, вимагає пошуку і впровадження в освіту ефективних 
інструментів для відображення навчального матеріалу у більш зручній, 
стислій та зрозумілій формі. Це набуває широкого значення у сучасних 
системах навчання, адже сучасне покоління все частіше надає перевагу 
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візуальному представленню інформації у процесі її сприйняття та 
засвоєння. Одним із сучасних інструментів, спрямованих на ефективну 
візуальну презентацію інформації є, так звана, інфографіка. 

Ключові слова: інфографіка, онлайновий сервіс, сайт. 

 
The increase in the volume of information that is studied and assimilated 

pupils and students, requires the search and implementation of effective tools in 
education to display educational material in a more convenient, concise and 
understandable form. It becomes widely important in modern education systems, 
because the modern generation is everything more often gives preference to the 
visual presentation of information in the process of its perception and assimilation. 
One of the modern tools aimed at effective visual presentation of information is the 
so-called infographic. 

Keywords: infographics, online service, site. 

 

Інфографіка – це спосіб представлення інформації у 
візуальному вигляді для швидкого її сприйняття та розуміння 
людиною. Фахівці різних галузей стикаються з проблемою 
боротьби за контент, який був би якісним, привабливим та 
ефектвним. [3] 

Метою статті є проведення порівняльного аналізу та 
визначення найважливіших характеристик онлайн-платформ для 
створення інфографіки, щоб полегшити проблему вибору 
найоптимальнішого ресурсу для подання інформації у візуальному 
вигляді.  

Інфографіка допомагає привернути увагу аудиторії та 
зосередитися саме на найважливіших аспектах інформації. Наразі 
існує значна кількість додатків, призначених для створення 
інфографіки. Вони характеризуються різним функціоналом та 
можливостями. 

Easel.ly – простий редактор для швидкого створення 
інфографіки без використання сторонніх інструментів для 
обробки зображень. 

Переваги: всі діаграми можна заповнювати в режимі онлайн; 
готовий макет можна миттєво безкоштовно завантажити на 
власний сайт, в соцмережу або на комп'ютер ( доступні формати - 
.jpg і pdf ); легко редагувати, дуже зручно для створення 
різноманітних інфографіків. 

Недоліки: для використання додаткових можливостей 
ресурсу потрібно заплатити всього $ 3 на місяць; редактор 
англійською мовою. 

https://infogr.am - це онлайновий сервіс, що дозволяє 
створювати інтерактивну інфографіку на основі готових 
шаблонів, а також довільного тексту, зображень, відео та навіть 
масштабованих карт. 
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Переваги: перевага сервісу полягає в його простоті;  не 
вимагає глибоких знань в області дизайну та програмування; 
можливість завантажити фото й відео. 

Недоліки: завантажити готовий шаблон на комп'ютер не 
можна - можна опублікувати його на цьому ж ресурсі, відразу ж 
розмістити на своєму сайті або «поширити» в соцмережах; єдиний 
варіант скачування створеної інфографіки на комп'ютер - 
використання платної версії за $ 15 в місяць; ресурс доступний на 
6 мовах, але україномовної версії поки немає.[4] 

http://piktochart.com - це сайт, який дозволяє 
користувачам створювати інфографіку, використовуючи 
тематичні шаблони.  

Недоліки: немає можливості завантажувати відео; немає 
анімованих графіків; готову інфографіку можна скачати на 
комп'ютер тільки в форматах .png і .zip . 

Переваги: дуже легко використовувати; має функцію 
автоматичного налаштування інфографіки; пропонує відмінний 
набір тем для дизайну; сервісом можна користуватися 
безкоштовно.  

Canva є досить популярним сервісом з наявним 
конструктором діаграм, який допоможе вам внести всі точні дані 
та вдало оформити вашу інфографіку. 

Canva містить усі необхідні зображення, які допоможуть вам 
перетворити сухі факти на приголомшливу графіку. Бібліотека 
даного сервісу містить понад 2 мільйони фотографій, значків та 
ілюстрацій – тисячі безкоштовних зображень, а також преміум-
зображення, які доступні лише за 1$. Також користувачі сервісу 
мають можливість завантажити свою власну графіку, додавши її 
до інфографіки. У конструкторі Canva можна створювати 
інфографіку для будь-яких цілей: для презентації, рекламних 
матеріалів чи шкільного завдання [1]. 

Vizualize.me — це додаток, який допоможе зробити ваше 
резюме цікавим та креативним, перетворивши його на 
інфографіку, у якій буде виділено ключові цифри і факти, які 
стосуються кар‘єри. Даний сервіс бере інформацію з LinkedIn і 
перетворює ваше резюме у персоналізовану інфографіку, 
пропонуючи обрати шаблон який буде вам до вподоби. 

Таким чином, існує значна кількість різноманітних платформ 
для створення інфографіки як для професіоналів, так і для 
початківців. Можна обрати зручний сервіс, спираючись на 
потреби та бажання. Розглянуті сервіси є справжніми 
помічниками для розробників, які бажають створювати корисний 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

163 

 

та інформативний контент та є ефективним способом об‘єднання 
великої кількості тексту та зображень у єдине ціле. [2] 
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У публікації розглядається поняття дезінформації та форми 
розповсюдження цього явища засобами масової інформації. Окреслено 
наслідки деструктивного впливу на суспільство, через розповсюдження 
фейків; закцентовано увагу на необхідності розробки ефективної методики 
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The publication examines the concept of disinformation and forms of 

dissemination of this phenomenon through mass media. The consequences of the 
destructive impact on society due to the spread of fakes are outlined; attention is 
focused on the need to develop an effective method of combating disinformation. 

Keywords: information, disinformation, mass media, fake. 

 

Науковцями давно помічено, що якість інформаційного 
простору певного суспільства відіграє важливу роль у підтримці 
демократичних цінностей держави та безпеки громадян. Особливо 
в умовах нестабільності суспільства, різноманітних конфліктів і 
військових дій проблема поширення дезінформації стає особливо 
гострою та значущою. Значна частина інформації, яка пов‘язана з 
безпекою за своєю природою, носить негативний характер, має 
сильний емоційний вплив і може дезорієнтувати людину. Саме 
тому важливо ретельно відноситися до змісту інформації а, 
головне виключити можливість попадання в ЗМІ дезінформації, 
неперевірених фактів, фейків, неправдивих статистичних 
матеріалів та іншого. У глобальному плані дезінформація сама по 
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собі стає джерелом небезпек, які в суспільстві в багатьох випадках 
бувають тяжкими. 

Кембриджський словник визначає дезінформацію як 

―неправдиву інформацію, яка поширюється з метою введення в 
оману людей‖ [7].  В українських наукових джерелах знаходимо 
ширше визначення: «Дезінформація (обман)  –  це спосіб 
психологічного впливу на людину, в основі якого є надання такої 
інформації, яка вводить її в оману відносно правдивого стану 
справ. Заходи з дезінформування здійснюються за єдиним 
задумом: з ретельним узгодженням пропорцій правди і брехні (при 
максимальному використанні правдоподібної інформації) з 
обов‘язковим викривленням істинних намірів, цілей і завдань» [1, 
с. 174]. 

Фахівці зазначають, що ключовою ознакою дезінформації, яка 
відрізняє це явище від звичайної недостовірної інформації, є 
умисел на її створення. Тобто дезінформація – це неправдива, 
оманлива, маніпулятивна інформація, створена навмисне заради 
економічних, політичних або інших вигод [4]. 

Експерти з питань інформації К. Вардл, Х. Дерахшан 
виділяють у аспекті безпеки три види інформації: 

1) недостовірна інформація – неправдива інформація, яку сам 
поширювач вважає правдивою; 

2) дезінформація – завідомо неправдива інформація, яку 
поширюють навмисне з метою надання шкоди. 

3) шкідлива інформація – правдива інформація, яка може 
завдати шкоди своїм змістом [6].  

Усі ці види інформації транслюються сучасними ЗМІ, що стали 
головним інструментом для розповсюдження повідомлень, які 

впливають на суспільну свідомість. 
Засоби масової комунікації, особливо офіційні канали, 

фактично контролюють суспільну культуру, пропустивши її через 
свої фільтри, виділяють необхідні елементи із загальної маси 
культурних явищ і надають їм особисту вагомість, підвищують 
цінність однієї ідеї, знецінюючи іншу, монополізуючи таким чином 
культурний інформаційний простір. Отже, сучасна людина не 
може оминути впливу ЗМІ. 

Кожен фейк, що потрапляє в ефір телебачення чи радіо, в 
Інтернет чи на сторінки газети – розрахований на певну 
аудиторію: на людей, поділених територіально чи то за 
політичними поглядами. У кожної аудиторії – свої очікування, що 
потрібно підсилити певними фактами чи коментарями. Серед 
форм поширення дезінформації виділяють текстову, відеоконтент, 
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аудіальний контент – усі вони легко розповсюджуються засобами  
інтернету та стають інструментами дії інформаційних вірусів. 

Інтернет став найпопулярнішим місцем отримання інформації 
в Україні 2021 року. За даними опитування USAID-Internews 

«Інтернет-сайти новин та соціальні мережі є більш популярними 
серед українців у віці 18-35 років, тоді як українці віком від 46 
років – телевізійна аудиторія. Також використання джерел 
інформації для отримання новин залежить від часу доби та дня 
тижня: вдень та у будні новини споживаються «на ходу» через 
інтернет, а у вечірній час та у вихідні – вдома за допомогою 
телеканалів. Споживачі віддають перевагу інтернет-службам та 
сервісам новин – Google, ukr.net. «1+1» є як найпопулярнішим 
телеканалом (66%), так і найпопулярнішим вебсайтом (24%) після 
інтернетслужб та сервісів. Facebook залишається найбільш 
популярною платформою для новин. Але у 2021 році споживачі 
рідше використовували Facebook, YouTube та Viber як для 
спілкування, так і для споживання новин» [5].  

Однією з найсучасніших форм дезінформації є так звані 
 діпфейки. Це підроблені аудіовізуальні записи, створені за 
допомогою штучного інтелекту, в яких заміна візуального і 
звукового контенту може створити ілюзію реальності. Таким 
чином за допомогою діпфейків можна дискредитувати відомих 
осіб, вчиняти шантаж, приписувати людям не їхні слова тощо [4]. 
Ще в січні 2020 року Facebook заявив, що починає блокування 
відеозаписів із політичними діпфейками, бо розглядає такий 
контент як дезінформацію. 

Експерти з медіа грамотності радять «аби вберегти себе від 
неправдивої інформації, читачеві треба добре вміти розпізнавати 
фейкові новини, а журналістам, своєю чергою, треба не 
розповсюджувати їх» [6]. Виявлені загальновідомі видання, які вже 
неодноразово підривали довіру до себе, публікуючи фейкові 
новини. Дослідниками створений, так званий, чорний список: 
Сегодня; Подробности; NovostiMira; Вести.ua; NovostiUA.net; From-
UA.com; ВсеКомментарии; Vlasti.net; TheKievTimes.ua; 
GlobalScience.ru; UAPort; Газета.uа; Економические Известия; 
Бизнес.uа; Голос.uа; Ура-Інформ; Свідомо [3]. 

Особливо гострою постає проблема дезінформації під час 
війни, оскільки фейки в соцмережах поширюються неймовірно 
швидко аби викликати в людей сильні емоції, потрібні ворогу. 
Користувачі соцмереж зазвичай несвідомо коментують, репостять 
фейкову інформацію, що додає фейковому допису активності й 
популярності, створює інформаційний вірус. 
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Численні дослідження довели, що спростування фейків, на 
жаль, не так швидко розповсюджуються, як фейки, а й часто 
взагалі  не потрапляють у поле зору людей, які найбільше схильні 
піддаватися маніпуляціям. 

Фахівці переконані, що основним захистом від дезінформації 
(фейкових фактів) – це критичне мислення та рівень 
медіаграмотності суспільства. 

Відомий науковець  Сандер ван дер Лінден, директор 
Лабораторії соціальних рішень Кембриджського університету 
запропонував  теорію інокуляції, згідно з якою боротися з 
дезінформацією треба на випередження. Методом для 
ефективного захисту від дезінформації є, на його думку, так 
званий «pre-bunking», тобто попереднє спростування. «Замість 
того, щоб чекати, поки неправдива інформація пошириться, а 
потім ретельно перевіряти факти й розвінчувати її, варто завдати 
превентивний удар. Тобто пояснити суспільству, де, як і в яких 
контекстах можуть відбуватися маніпуляції. Таким чином, 
вивчаючи ці техніки й методи, люди вибудовуватимуть 

поведінкову резистентність до майбутніх спроб дезінформаторів 
увести їх в оману» [2]. 

Такий метод результативно використовував і український 
уряд, коли на початку війни попереджав, що ворог готує хакерські 
атаки на медіа та діпфейки з президентом. 

Загалом працювати над резистентністю суспільства до фейків 
не можна локально та одноразово. Потрібно підвищувати загальну 
медіаграмотність суспільства, і займатися швидким реагуванням 
застосування дезінформації в медіа. Медіаграмотність є важливою 
складовою протидії дезінформації. На це вказує і міжнародна 
спільнота, і громадськість в Україні. Споживач інформації 
повинен мати знання і вміння із перевірки інформації, виявлення 
сумнівної або очевидно фейкової інформації, ретельно ставитися 
до надання доступу до персональних даних тощо. 

Сьогодні позитивний приклад показує Міністерство цифрової 
трансформації, яке втілило курс цифрової трансформації, а також 
освітні серіали з цифрової грамотності. З 2021 року Міністерство 
культури та інформаційної політики заснувало національний 
проєкт із медіаграмотності «Фільтр», метою якого є об‘єднання 
зусиль медіа, громадських організацій, уряду та міжнародних 
партнерів для того, щоб розвивати медіаграмотність українського 
суспільства. 

Отже, дезінформація небезпечна як для окремої особи, так і 
для суспільства в цілому, вона завдає значної шкоди для 
функціонування нормальних державних або суспільних процесів у 
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різноманітних галузях. Проте вже розроблені ефективні методи 
боротьби з дезінформацією, які потрібно активно втілювати та 
популяризувати серед українського суспільства. 
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The article highlights scientific approaches to understanding the importance 
of the functioning of relations with the public, their interaction with state 
authorities. It is noted that an important factor in improving the mechanism of 
public administration is the regulation of public information and the provision of 
constant communication between the authorities and citizens. 

Keywords: public relations, state authorities, information, functions, 
interaction. 

 

Зв᾿язки з громадськістю виступають однією з важливих 

засад ефективного функціонування демократичної системи в 
сучасному суспільстві. Тому стратегія державної політики щодо 
управління зв‘язками з громадськістю має будуватися на 
принципах відкритості та прозорості з метою своєчасного 
забезпечення суспільства важливою інформацією про діяльність 
органів державної влади. 

Така потреба викликала до життя новий феномен 
організації суспільної взаємодії – зв‘язки з громадськістю (від англ. 
public relations – паблік рілейшинз): «установлення двостороннього 
спілкування для виявлення загальних уявлень або загальних 
інтересів в досягненні взаєморозуміння, заснованого на правді, 
знаннях і повній інформованості» [3, c. 84]. Американський 
дослідник Ф. Сайтел термін «зв‘язки з громадськістю» (далі – ЗГ) 
вважає не зовсім коректним, стверджуючи, що більш доцільно 
було б вживати «зв‘язки з групами громадськості», оскільки 
фахівці мають справу не з усією громадськістю відразу, а з 
різними цільовими аудиторіями, що мають різні потреби [5, 
с. 317]. 

Сучасний науковий дискурс з питань зв᾿язків з 

громадськістю представлений різними науковими школами, які 
мають власні традиції щодо вживання назви цього феномену. Так, 
у Болгарії використовується термін «суспільна комунікація», у 
Молдові – «громадські зв‘язки», в Україні – власне «зв‘язки з 
громадськістю». Незважаючи на різні термінологічні визначення, 
суть зв᾿язків з громадськістю не змінюється і полягає у виконанні 

ними своєї стратегічної ролі – управлінні іміджем. Зокрема, автори 
«Маніфесту зв᾿язків з громадськістю» (1986 р.) стверджують, що 

перед фахівцями зі зв‘язках з громадськістю стоїть завдання 
проєктування «інституціонального іміджу» організації з метою 
позиціювання її діяльності, організації відповідності її діяльності 
очікуванням партнерів, встановлення взаємної довіри [6, с. 107]. 

В умовах демократії державні органи не могли ефективно 
здійснювати свої функціональні обов‘язки, не взаємодіючи із 
суспільством, а також громадянами, не заручившись їх 
підтримкою при вирішенні важливих завдань. Це обумовило 
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створення в органах державної влади спеціальних структур, які б 
забезпечували постійний діалог з населенням і об‘єднаннями 
громадян [8, с. 401]. Такими структурами стали зв‘язки з 
громадськістю як ефективний механізм залучення громадськості 
на підтримку діяльності органів державної влади. Розуміння 
важливості інституту ЗГ у процесі формування громадської думки 
викликало потребу в науковій розробці означеної проблематики. В 
Університеті Нью-Йорка було створено першу навчальну кафедру 
ЗГ, яку очолив Е. Бернейз – автор першої теоретичної праці із 
зазначеної проблематики, що вийшла друком у 1913 р. і мала 
назву «Кристалізація громадської думки» [1, с. 349]. Відтак, можна 
стверджувати, що почалося формування науки і діяльності 
«зв‘язки з громадськістю». На початок 30-х pp. XX ст. ЗГ 
утверджуються як окрема галузь професійної діяльності, відтак, 
при органах влади з‘являється посада радника ЗГ. 

Ґенеза становлення ЗГ та особливості їх розвитку в XX ст. 
свідчить про актуалізацію дослідження означеного феномена 
серед теоретиків і практиків, що обумовило виникнення близько 
500 дефініцій сутності ЗГ. Узагальнивши їх, автори монографії 
«Ефективні зав‘язки з громадськістю» запропонували визначати 
зв‘язки з громадськістю як функцію управління, метою якої є 
налагодження комунікативних зв᾿язків між організацією та 

громадськістю. Такої ж думки дотримується американський 
учений Р. Харлоу, стверджуючи, що як особлива функція 
управління ЗГ покликані: 

– налагоджувати та підтримувати взаємозв‘язки, 
взаєморозуміння та співпрацю між організацією та 
громадськістю; 

– сприяти вирішенню спірних питань і розв‘язанню 
проблем між владою та окремими групами громадськості; 

– досліджувати громадську думку та адекватно реагувати 
на неї; 

– визначати та окреслювати межі відповідальності 
керівництва перед громадськістю; 

– забезпечувати своєчасні ефективні зміни керівної ланки 
управління; 

– передбачати тенденції суспільного розвитку з метою 
завчасного попередження тих, що носять негативний характер 
[11, с. 234]. 

Тобто, сутністю діяльності служб ЗГ є здійснення впливу на 
процес формування громадської думки. У цьому контексті 
громадська думка – це консенсус індивідуальних точок зору з 
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конкретних питань, який має сильний вплив на певну групу 
людей.  

Використовуючи служби ЗГ для здійснення адресного 
управління громадською думкою, органи державної влади 
прагнуть до формування позитивного іміджу власних інституцій з 
метою створення сприятливого суспільного клімату для своєї 
діяльності. Враховуючи цей факт, Перша Всесвітня Асамблея 
асоціацій зв‘язкiв з громадськістю, що відбулася в серпні 1978 р. 
визначила діяльність ЗГ як «мистецтво і суспільну науку аналізу 
тенденцій, передбачення їх наслідків, консультування керівників 
організації й впровадження програм дій, які служать як 
організації, так і суспільним інтересам» [7, с. 31]. Результатом їх 
діяльності повинна стати відповідна поведінка організації та 
розуміння громадськістю цієї поведінки. 

Загалом ЗГ у системі державної влади реалізують 
специфічну функцію управління іміджем, яка покликана сприяти 
налагодженню, підтримці взаєморозуміння і співробітництва між 
органами державної влади та громадськістю. У межах реалізації 
зазначеної функції суб‘єктом цих відносин виступають державні 
органи та органи місцевого самоврядування, а об‘єктом 
управління ЗГ буде громадськість в особі громадян, виборців, 
партій, громадських організацій, корпорацій, на які направлений 
інформаційний вплив і з якими встановлюються комунікаційні 
зв‘язки. 

Під впливом глобалізаційних процесів відбуваються суттєві 
перетворення в системі державного управління, розширюються та 
удосконалюються функції державного апарату, який повинен 
розробити стратегію і тактику діяльності держави в сучасних 
умовах. Тому до основних функціональних завдань зв‘язкiв з 
громадськістю в системі державного управління можна віднести: 

– участь у демократизації державного управління; 
– сприяння становленню громадянського суспільства. 
Ці напрямки взаємообумовлені причинно-наслідковими 

зв‘язками, оскільки однієї мети неможливо досягнути без іншої, 
так як для формування громадянського суспільства необхідна 
демократизація державного управління, яка, у свою чергу, 
неможлива без відповідних запитів суспільства. Американський 
дослідник С. Блек переконаний, що ефективна діяльність 
демократії, яка визначається, як уряд народу, обраний народом й 
існуючий для народу, неможлива без якісних ЗГ [4, с. 188]. 
Виборці повинні знати, як працює державний апарат, як 
визначається механізм прийняття управлінських рішень, і чи 
враховується при цьому думка верховного носія влади – народу. 
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Тому перед ЗГ стоїть завдання надання професійних консультацій 
громадянам щодо їх прав і свобод незалежно від того, 
представники якої політичної сили знаходяться при владі. 

Основним принципом демократії є участь громадян у 
прийнятті найважливіших рішень, яка може бути забезпечена 
доступом до повної достовірної інформації. Тому саме зв‘язки з 
громадськістю і реалізують необхідність забезпечення відкритості 
політичного процесу для включення в нього громадськості, 
створюючи механізм, за допомогою якого демократична влада 
підтримує міцні відносини з виборцями на основі 
взаєморозуміння та обміну інформацією. 

Підкреслюючи важливість служб ЗГ у системі державного 
управління, В. Моісеєв характеризує їх діяльність як «сприяння 
державі у вирішенні об‘єктивних протиріч між плюралізмом 
політичної сфери суспільства і цілісністю державної влади» [9, 
с. 91]. Таким чином, ЗГ є важливим інструментом формування 
позитивного іміджу органів державної влади, який покликаний 
забезпечувати різні форми взаємодії між державою та 
громадськістю на основі узгодження спільних потреб, інтересів, 
позицій і співпраці. 

Налагодження партнерських відносин між державними 
інституціями і громадськістю відбувається посередництвом 
спілкування. Недостатнє спілкування породжує непорозуміння, 
деконструктивізм, тому перед ЗГ стоїть завдання удосконалення 
каналів спілкування, розробка нових засобів створення 
двостороннього потоку інформації і порозуміння. Використовуючи 
традиційний підхід до комунікацій ЗГ, можна визначити зовнішні 
і внутрішні аудиторії органів державної влади, де зовнішніми 
цільовими аудиторіями виступають різні цільові групи, ЗМІ, 
органи державної влади інших країн, партнери по політичних 
блоках, союзах, конкуренти, а внутрішніми – державні службовці. 

Ефективний взаємозв‘язок між зазначеними аудиторіями 
неможливий без конструктивного діалогу, що ґрунтується на 
відповідному рівні довіри до органів державної влади. 
Американський фахівець у галузі ЗГ Ч. Бюргер, аналізуючи в 1998 
р. у своїй статті «Зауваження до інституту зв‘язків з 
громадськістю» процес формування громадської думки службами 
урядових ЗГ, стверджував, що «навіть найкраща у світі PR-
кампанія не здатна переконати людей повірити в щось, якщо 
реальність руйнує цю віру, тому що реальність обмежує те, що 
може бути зроблено фахівцями із ЗГ. Сьогоднішні події не тільки 
приносять шкоду президенту, Конгресу і законності, але і 
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невідворотно руйнують дух довіри і цілісності, що так необхідний 
для формування демократичного суспільства» [10, с. 69]. 

Тому встановлення партнерських відносин із кожним 
індивідуумом є головною метою ЗГ, а також «створення 
моральних, психологічних та інтелектуальних умов для 
конструктивного діалогу, визнання права кожної зі сторін на свою 
позицію і висловлення власної точки зору». Недотримання таких 
умов може призвести до руйнації діалогу, байдужості або ж навіть 
агресивності з боку громадськості до державних органів. Існує 
декілька базових причин, що породжують недовіру громадян до 
органів державної влади, а саме: 

– технічні причини відсутність в органах державної влади 
служб ЗГ і фахівців із зазначеного профілю, що провокує 
нездатність адекватно реагувати на вимоги часу; 

– культурно-історичні – визначаються особливостями 
політичної культури, які проявляються в українців, наприклад, у 
традиційно невисокому рівні довіри громадян до діяльності 
державного апарату; 

– організаційні причини – низький рівень компетенції 
державних службовців, що проявляється у неспроможності 
налагодити ефективну роботу служб ЗГ, що обумовлюється, у свою 
чергу, небажанням змінювати розповсюджений стиль роботи, 
який характеризується закритістю, відсутністю гласності тощо; 

– соціальні причини – обумовлені тим, що державна служба 
працює на задоволення власних інтересів і потреб, ігноруючи 
реальні потреби суспільства і впроваджуючи політичні рішення, 
які не відповідають інтересам громадян [2, c. 390]. 

Аналіз діяльності вітчизняних органів влади дозволив 
виділити ще одну, п‘яту причину, що провокує відсутність 
конструктивного виконання своїх функціональних обов‘язків 
служб ЗГ у системі органів державної влади – це відсутність 
належних ресурсів: недостатнє фінансування і матеріально-
технічна база. 

На думку деяких дослідників, найважливішим аспектом ЗГ є 
персональний контакт державного службовця з громадянином. 
Саме особистий контакт залишає найбільш яскраві враження і 
впливає на характер сприйняття іміджу державних інституцій, і 
навпаки, якщо відношення до громадянина з боку чиновника є 
упередженим, неввічливим, то неприємні враження після такого 
спілкування не знівелюються ніякими наступними позитивними 
повідомленнями, репортажами в ЗМІ. 

Виконуючи свої функціональні обов‘язки, ЗГ розробляють 
певні технології взаємодії з громадськістю, до яких відносяться: 
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створення іміджу; технологія вивчення громадської думки; 
технології роботи з інформацією; технології відносин зі ЗМІ; 
реклама; переговорні технології (концепція принципових 
переговорів); лобізм; технології роботи з персоналом. Зв‘язок служб 
ЗГ з громадськістю забезпечується посередництвом різних 
комунікаційних каналів, до яких відносяться ЗМІ, групове і 
міжособистісне спілкування, виступи, спеціальні заходи, керовані 
чутки тощо, характер використання комунікативних каналів: 
цілеспрямовані контакти з пресою, вплив на журналістів, 
створення новин, подій, що здатні викликати інтерес ЗМІ. 

Ефективна робота служб по ЗГ може бути забезпечена 
шляхом дотримання низки методологічних принципів, до яких 
В. Моісеєв відносить: 

– системність – передбачає, що діяльність служб ЗГ не 
зводиться до набору механічно пов‘язаних один з одним прийомів, 
методів і процедур взаємодії із громадськістю, а виступає саме 
системою, в якій присутні збалансованість цілей і засобів, 
співпадіння економічних, правових, політичних, моральних і 
технологічних регуляторів ЗГ, що дозволяє досягати необхідних 
результатів.;  

– адекватність – відповідність структури служби ЗГ предмету 
і технологій її діяльності заявленій меті. Особливо важливою є 
здатність служби до прогнозування, вироблення випереджувальної 
моделі дій і вміння адекватно реагувати на суспільні зміни; 

– принципи «гнучкої технології» – гнучкість кадрів, 
матеріально-технічної бази, фінансів, виробничих ресурсів 
відповідно до вимог часу [9, с. 273]. 

Оскільки при управлінській моделі ЗГ громадськість 
контактує з органами державної влади як клієнт, що отримує 
послуги, то основними вимогами до принципів практичної 
діяльності органів державної влади будуть – простота структур, 
професіоналізм, відкритість, доступність. 

Враховуючи той факт, що без належного розвитку 
комунікацій фактично неможливо досягти необхідного рівня 
стабілізації суспільних відносин та суспільного розвитку, перед 
управлінськими ЗГ стоїть завдання регулювання відносин між 
органами державної влади та суспільством, економікою і 
політикою, політикою і культурою. Виконання такого завдання 
неможливе без позитивного іміджу органів державної влади, 
формування якого покладено на управлінські зв‘язки з 
громадськістю. З цією метою діяльність служб ЗГ передбачає: 
вироблення зовнішньої та внутрішньої інформаційно-
комунікативної політики державних органів; позитивні дії, що 
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забезпечують контакти між громадськістю і державними 
органами; заходи, направлені на виявлення і управління 
кризовими ситуаціями, боротьбу з чутками або іншими джерелами 
нерозуміння; заходи, направлені на розширення сфери впливу 
державного апарату засобами, що адекватні поставленій цілі та не 
суперечать соціальній етиці і відповідальності перед суспільством. 
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ПРАКТИКИ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВЕБСАЙТУ ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО») 

 

У статті проаналізовано діяльність вебсайту ПРаТ «Волиньобленерго» 
як своєрідної інформаційної системи, яка не лише забезпечує постійне 
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накопичення довідкового фонду як ресурсу інформації, але й вдосконалює 
залучення культурного обігу суспільно важливої інформації. Зроблено 
висновок, що вебсайт ПрАТ «Волиньобленерго» є потужним електронним 
довідником і в міру наявних можливостей намагається забезпечити всім 
клієнтам умови рівного доступу до документальної інформації. 

Ключові слова: вебсайт ПрАТ «Волиньобленерго», інформація, 
структура, соціальні мережі. 

 
The article analyzes the activity of the website of PRaT «Volynoblenergo» as a 

kind of information system, which not only ensures the constant accumulation of a 
reference fund as an information resource, but also improves the involvement of the 
cultural circulation of socially important information. It was concluded that the 
website of PrAT «Volynoblenergo» is a powerful electronic directory and, as far as 
possible, tries to provide all clients with conditions of equal access to documentary 

information. 
Key words: the website of PrAT «Volynoblenergo», information, structure, 

social networks. 
 

З розвитком інформаційних технологій сформувався новий 
комунікативний простір, у якому відбувається створення і 
зберігання інформаційних ресурсів, розвиток вебсервісів, 
поширення та обмін інформацією. Змінюється інструментарій 
системи комунікацій, яка визначається дослідниками як 
електронна, що обумовлює інтерес до вивчення її основних 
складових. 

Вимогою сьогодення є не лише забезпечення користувачам 
доступу до електронних документів через інформаційні бази, а й 
надання якомога повної та об‘єктивної інформації про склад та 
зміст документних фондів через глобальну мережу Інтернет. Тому, 
в сучасних умовах усе більшого поширення набуває електронна 
комунікація, яка передбачає використання електронних каналів 
зв‘язку: комп‘ютерної техніки, пристроїв для мобільного зв‘язку. 

Базові поняття документної інформації та документної 
системи мають певну історію і набувають нового змісту в науках 
та галузях знань. Сьогодні відбувається подальша еволюція цих 
понять. У сфері електронних інформаційних технологій поряд із 
поняттями електронної інформації та електронного документа, 
електронної документально-інформаційної системи дедалі частіше 
застосовуються споріднені терміни вебсайт, вебресурс та 
вебдокумент. 

Вебсайт є своєрідною документально-інформаційною 
системою, що існує у вигляді організованої сукупності документів 
та зв‘язків між ними. 
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Вебсайт характеризується: наявністю масивів документів; 
засобами інформаційного пошуку; технологічними засобами 
фіксування, зберігання та представлення інформації. 

Електронні ресурси відіграють важливу роль у здійсненні 
інформаційно-комунікаційної функції установи і мають деякі 
переваги порівняно з традиційними засобами комунікації, а саме: 

− формування позитивного образу установи (інформація про 
її історію, сучасний стан, організаційно-функціональні 
можливості, науково-технічний потенціал, участь у реалізації 
різноманітних проектів та ін.); 

− цілодобова доступність інформації для користувачам з 
усього світу; 

− оперативне оновлення інформації; 
− урахуванням запитів та пропозицій користувачів; 
− надання великого обсягу інформації; 
− можливість отримання мультимедійної інформації; 
− персоналізація інформації, призначеної для певної цільової 

аудиторії; 
− багатоаспектний та швидкий пошук необхідних даних у 

великих масивах інформації; 
− отримання даних про відвідуваність вебсайту, тобто про 

його результативність як засобу комунікації [1, с. 259–260]. 
Говорячи про ПрАТ «Волиньобленерго», варто наголосити, що 

це підприємство надає послуги з розподілу електричної енергії, що 
підтверджено ліцензією на такий вид діяльності Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП №1535 від 27.11.2018 
року).  

ПрАТ «Волиньобленерго» має власний сайт (energy.volyn.ua). 
Для зручної навігації рубрики сайту розміщені у верхньому лівому 
меню. 

Верхнє меню вебсайту ПрАТ «Волиньобленерго» містить 5 
розділів: 

 
- Головна;  
- Клієнтам; 
-  Інформація; 
-  Про нас; 
-  Контакти. 

При натисканні на назву, розгортається меню розділу, в 
якому користувач шукає потрібну йому інформацію. 

Праве меню вебсайту представлене розділами: 
-  Особистий кабінет; 

https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
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-  Кол-центр. 
Нижнє меню вебсайту ПрАТ «Волиньобленерго» вміщує 4 

піктограми з адресною стрічкою, при натисканні на яку 
з‘являється відповідна інформація для користувачів: 

 

 
   

Одразу після цього розміщено меню із заголовком 
«Приєднання». Воно вміщує 4 робочі вікна з відповідною 
інформацією для клієнтів: 

 
 
Меню «Оголошення та новини» структурно відповідає 

загальному задуму створення сайту і вміщує 4 інформаційні вікна 
з актуальною інформацією:  

 

 
 

Для прийому повідомлень ПрАТ «Волиньобленерго» створило 
єдину електронну скриньку – support@energy.volyn.ua.  

Специфіка вебсайту установи вимагає створення онлайн-
сервісів, що допоможуть клієнтові. У розділі «Клієнтам» вміщено 
підкатегорію «Порядок подання та розгляду скарг та претензій», у 
якій створено документи з активними посиланнями, натиснувши 
на які клієнт може одразу заповнити електронний зразок 
документів:  

– Інструкція про порядок подання звернень/скарг/претензій;  
– Процедура розгляду звернень/скарг/претензій;  
– Форма звернення щодо відшкодування збитків внаслідок 

недотримання показників якості електропостачання;  
– Форма подання звернення/скарги/претензії.  

mailto:support@energy.volyn.ua
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Заповнені зразки документів відвідувачі сайту надсилають 

на електронну пошту: kanc@energy.volyn.ua; ikc@energy.volyn.ua; 
support@energy.volyn.ua. Також електронні форми документів 
клієнти можуть надсилати за допомогою мобільного додатка 
«Енергетика Онлайн» (попередньо цей додаток потрібно 
завантажити у Play Мarket). 

Досить вдалими є онлайн-сервіси особистих кабінетів для 
споживачів. На сайті таких кабінетів є чотири:  

– Особистий кабінет побутового споживача;  
– Особистий кабінет споживача – юридичної особи;  
– Особистий кабінет приєднання до електричних мереж;  
– Геоінформаційна система. 

ПрАТ «Волиньобленерго» має власні сторінки в соціальних 
мережах для активного спілкування зі споживачами, 
представниками громадськості та інститутами громадянського 
суспільства, засобами масової інформації 
(https://www.facebook.com/volynoblenergo/ – сторінка у Фейсбуці 
(11 тисяч користувачів); офіційний канал ПрАТ «Волиньобленерго» 
– канал YouTube, який було створено 28 серпня 2013 року. 

https://www.youtube.com/channel/UCT1yJnXCXKRJCb7YvIP_7_g 

(на сьогодні 13 299 переглядів); «Волиньобленерго. Луцьк» – група у 
вайбері, «Волиньобленерго» – група у Telegram-каналі). 

Важливим показником реактивності та актуальності ПрАТ 
«Волиньобленерго» є оперативне оновлення інформації на 
власному сайті. За даними нашого аналізу досліджувана установа 
має дати оновлення рубрик. 

В умовах воєнного стану багато державних сервісів 
призупинили роботу або працюють з обмеженнями як через 
загрозу національній безпеці, так і через відсутність реальної 
можливості належного функціонування. Варто наголосити, що в 
реаліях сьогодення підприємство ПрАТ «Волиньобленерго» 
належить до стратегічних об‘єктів Волинського краю, тому 
керівництвом установи прийнято рішення оприлюднювати лише 
ту інформацію, яка є найбільш важливою для користувачів 
(графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії, перерви у 
електропостачанні, особистий кабінет побутових споживачів 
Волиньобленерго тощо). 

Отже, в сучасному інформаційному суспільстві важливими 
аспектами є відкритість суспільства і вільний доступ до 
інформації. Наявність у ПрАТ «Волиньобленерго» офіційного 
вебсайту є невід‘ємною складовою його інформаційно-
комунікаційної діяльності.  

 

mailto:kanc@energy.volyn.ua
mailto:ikc@energy.volyn.ua
mailto:support@energy.volyn.ua
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.energyonline
https://energo.volyn.ua/home/
https://energo.volyn.ua/company/
https://www.energosoftcom.lviv.ua/?TypeLoad=VOE
https://www.energosoftcom.lviv.ua/GeoSystem?TypeLoad=VOE
https://www.facebook.com/volynoblenergo/
https://www.youtube.com/channel/UCT1yJnXCXKRJCb7YvIP_7_g
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ЕЛЕКТРОННІ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК ФОРМА 
КОМУНІКАЦІЇ З  ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Наукова публікація присвячена вивченню ефективності роботи зі 
зверненнями громадян в органах державної влади за допомогою комп’ютерних 
технологій. Розглянуто функціональні можливості роботи електронних 
звернень і електронної приймальні. 

Ключові слова: електронне звернення, органи державної влади, 
комунікація, доступ до інформації. 

 

The scientific publication is devoted to the study of the effectiveness of work 
with citizens' appeals in public authorities with the help of computer technology. 
The functional capabilities of electronic applications and electronic reception are 
considered. 

Key words: electronic appeal, public authorities, communication, access to 
information. 

 
Забезпечення розгляду звернень громадян, оперативне 

вирішення порушених проблем, задоволення законних прав та 
інтересів громадян на сучасному етапі є одним із пріоритетних 
завдань органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Поява та функціонування електронних 
приймалень, електронних пропозицій, заяв, скарг в роботі зі 
зверненнями громадян зумовлена інформатизацією органів 
державної влади та місцевого самоврядування, спрямованою на 
поліпшення умов для комунікації, співпраці, реалізації 
громадянами конституційних прав на участь в управлінні 
державними справами й на вільний доступ до інформації про 
діяльність цих органів влади, а також забезпечення гласності та 
відкритості їх діяльності. 

Тому саме завдяки мережі Інтернет, роботі офіційного 
вебсайта та електронної приймальні зворотній зв‘язок між 
державою та суспільством, місцевою владою та громадою має 
стати більш ефективним, відкритим, а також забезпечити 
громадянам можливість впливати на процеси державотворення. 
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25 грудня 2013 року Кабінет Міністрів України прийняв 

постанову «Про затвердження Положення про Державну 
інформаційну систему електронних звернень громадян» [1]. Ця 
система включає програмно-технічні комплекси та інші технічні 
засоби, що забезпечують формування, надсилання, одержання 
звернень громадян у формі електронних документів, опрацювання 
і зберігання звернень, контроль за їх розглядом та систему захисту 
інформації. За створення умов для функціонування системи 
відповідає Державне агентство з питань електронного урядування 
України. Для роботи з Державною системою е-звернень 
побудовано єдиний інформаційний вебресурс звернень громадян 
до органів державної влади та місцевого самоврядування 
(http://z.gov.ua), що знаходиться у вільному доступі для громадян 
України та осіб, які законно перебувають на території країни. 
Завдяки цьому вебресурсу є можливість подавати до органів 
державної влади та управління в електронній формі звернення, 
пропозиції, а також стежити за станом їх виконання.  

Запровадження таких технологій є достатньо позитивним, як 
для населення, так і для країни в цілому, бо вони розширюють 
перелік способів реалізації права на звернення. Звернення до 
органів державної влади та місцевого самоврядування через 
Державну систему електронних звернень здійснюється за 
етапами. «По-перше, заявнику необхідно зареєструватись. Для 
цього пропонуються два способи: з використанням електронного 
цифрового підпису та без нього. Якщо обрано перший спосіб, то 
звернення стає обов‘язковим для розгляду та виконання, а отже, є 
повноправним з традиційним аналогом. Після реєстрації заявник 
потрапляє до особистого кабінету, де він може формувати, 
зберігати, відправляти електронні звернення та інформаційні 
запити, а також слідкувати за станом їх розгляду» [1]. 

 За структурою електронне звернення складається з двох 
частин. В першій частині надається інформація про звернення 
(вказується область, район, населений пункт, установа, вид 
звернення, додаткові матеріали з можливістю прикріплення їх до 
звернення), а в другій частині фіксується суть звернення. Статус 
відправленого звернення, наприклад, «надіслано» або 
«зареєстровано», можна з‘ясувати в посиланні «Мої 
звернення/запити». 

 Поняття «електронне звернення громадян» можна 
охарактеризувати, як звернення заявника, яке надійшло на 
адресу електронної пошти організації або розміщене на 
офіційному вебсайті організації в глобальній комп‘ютерній мережі 
Інтернет.  
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Новою формою комунікації держави з її населенням є 
електронна приймальня, яка у віртуальному режимі, виконує 
стандартний набір функцій, властивий роботі з письмовими або 
усними зверненнями громадян, зокрема:  

 прийняття звернень; 

 консультація громадян; 

 надання доступу до важливої інформації; 

 аналіз звернень, виявлення важливих та гострих 
суспільних питань, що впливають на життєдіяльність 
громади та потребують негайного, вирішення. 

 Електронна приймальня може містити такі структурні 
елементи: 

 довідкову інформацію, тобто відображати зміст традиційної 
роботи зі зверненнями; 

 графік роботи особистого прийому, 

 список необхідних документів та поштову адресу 
місцезнаходження тієї чи іншої організації; 

 правила створення, заповнення звернення в електронній формі, 
зразки документів; 

 перелік гіперпосилань на основні нормативно-правові акти, які 
відносяться до конкретної галузі; 

 власне форму звернення, яка складається з постійної інформації 
та пустих рядків для вводу даних про заявника і безпосередньо 
тексту звернення. 

На наш погляд, варіант електронного звернення, 
запропонований Державною системою електронних звернень, 
може стати формуляром, але тільки після внесення змін в Закон 

України «Про звернення громадян» про статус електронного 
звернення, що дозволить: 

 стандартизувати, уніфікувати інформацію про організацію 
роботи зі зверненнями громадян, зокрема електронними, графіки 
роботи, контактні дані, адреси електронної пошти державних 
службовців, список гіперпосилань на нормативну базу, аналітичні 
довідки про результати роботи зі зверненням громадян тощо;  

 вдосконалити взаємодію Державної системи електронних 
звернень з офіційними веб-сайтами органів державної влади та 
місцевого самоврядування; 

 підвищити рівень інформаційної культури співробітників 
органів державної влади та місцевого самоврядування, які 
працюють з електронними зверненнями громадян. 

 
Список використаних джерел: 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

182 

 

1. Про затвердження Положення про Державну інформаційну систему 
електронних звернень громадян. Постанова Кабінету Міністрів України від 

25 грудня 2013 р. № 958. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /958-
2013-%D0%BF (дата звернення: 12.11.2021). 

2. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-
ВР. Відомості Верховної Ради України.  1996.  № 47. Ст. 256. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата 

звернення: 12.11.2021). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show%20/958-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show%20/958-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text


Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 10 

183 

 

РОЗДІЛ IV. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

УДК 616-071.2 

Максим Бондаренко, Віктор Гордійчук, 
Луцький інститут розвитку людини  

Університету «Україна» 

 
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ 

 

Порушення постави в сагітальній площині зі збільшенням і 
зменшенням фізіологічних вигинів хребетного стовпа, сколіотична постава, 
порушення опорно-ресорних властивостей стопи – одна з найбільш 
злободенних проблем сучасного суспільства. 

Ключові слова: постава, здоров’я, хребці. 
 

Disturbance of posture in the sagittal plane with increase and decrease of 
physiological curves of the vertebral column, scoliotic posture, violation of the support-
spring properties of the foot is one of the most urgent problems of modern society. 

Key words: posture, health, vertebrae. 

 
Метод функціональних проб зазвичай використовують за 

підозри порушення постави. При цьому потрібно встановити, 
функціональне це порушення чи фіксоване. Обстежуваний виконує 
вис або нахил уперед із положення основної стійки, руки вгору. Якщо 
відхилення в поставі не змінюється, то воно фіксоване, відповідно, 
якщо змінюється – порушення функціональне [1; 2]. 

Визначення ромба Мошкова. Для визначення ромба Мошкова 
вимірюють відстань від шийного хребця (С7) до нижнього кута лівої 
лопатки й від шийного хребця (С7) до нижнього кута правої лопатки, 
а також відстань від поперекового хребця (С5) до нижніх кутів 
лопаток. Оцінювання – при нормальній поставі відстань між шийним 
хребцем (С7) і нижніми кутами лопаток має бути однакова. Те саме 
стосується відстані між поперековим хребцем (С5) і нижніми кутами 
лопаток. Якщо ці відстані неоднакові, а більші на 0,5 см одна від 
одної, то це свідчить про сколіотичне порушення постави [1; 2]. 

Рентгенографія – це своєрідний негатив зображення тіней, 
отриманий за допомогою опромінення організму променями. 
Оцінювання – там, де випромінювання спокійно проходить через 
тканини, утвориться темна пляма, а там, де частина променів 
затримується через підвищену щільність тканин, пляма на плівці стає 
більш світлою. Ренгенографія досить шкідлива для здоров‘я [1; 2]. 

Кісткове сканування. Для діагностики вводять у кров 
нешкідливу радіоактивну речовину. Через кілька годин ця речовина 
проникає у кісткову систему, її випромінювання сприймається 
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пристроєм, що нагадує лічильник Гейгера, а результат відбивається 
на екрані, або записується у вигляді картинки. Оцінювання – якщо в 
певному місці відзначається посилений обмін речовин, то 
підвищуються кількість контрольної речовини й рівень 
радіоактивності, що відбивається на зображенні у вигляді чорної 
плями [1]. 

Термографія дає змогу виявити патологічні зміни кровообігу. 
Запальний процес супроводжується його локальним посиленням, під 
час якого на шкірі утворюється теплова пляма. Особливий датчик 
сприймає теплове випромінювання та малює на екрані комп‘ютера 
картинку, на якій яскравим кольором будуть виділені ділянки хребта 
з найбільш напруженими м‘язами. Отримані результати 
уможливлюють дуже точне визначення тих ділянок м‘язів, які 
потрібно активізувати або розслабити, що підвищує ефективність 
підбору вправ для коригувальної гімнастики [1; 2]. 

Ультразвукове дослідження. Методика цього дослідження дає 
можливість зібрати максимум інформації про хребет без 
травмування  організму й використання іонізуючих випромінювань. 
Певний прилад випромінює нешкідливі високочастотні звукові хвилі, 
які відбиваються від тканин тіла, що мають різну щільність. 
Взаємодія відбитих звукових хвиль створює  малюнок хребта, який 
діагностується [2]. 

Томографія. Методика томографії хребта передбачає виконання 
серії рентгенограм за рахунок спеціальних методів зйомки, що дає 
змогу одержати знімки на різній глибині тіла обстежуваного. 
Вивчення всієї серії зображень  уможливлює більш достовірний 
діагноз [1]. 

Комп’ютерна томографія. Інтенсивність випромінювання 
знижена до мінімуму; сприйняття сигналів, які засвічують плівку, 
забезпечується спеціальними датчиками, з‘єднаними з 
обчислювальною машиною. За  допомогою складних обчислень 
машина вибудовує «картину» тіла із середини. Комп‘ютер вираховує 
зрізи, які діагностується, із кроком 3–5 мм. Головна перевага 
комп‘ютерного томографа полягає в тому, що він дає можливість 
виявити такі розходження, які не здатне побачити людське око. Ця 
методика уможливлює відтворення тривимірного зображення хребта 
[1; 2]. 

Метод ядерного магнітного резонансу полягає в тому, що тіло 
розміщене в магнітному полі визначеної інтенсивності. Якщо ж поле 
різко змінить свою спрямованість, то кожна молекула води 
повернеться й при цьому виділить деякий енергетичний заряд. Його 
фіксує томограф. Комп‘ютер, наведений на частоту водню, записує 
кожен такий розряд, відзначаючи його інтенсивність та місце 
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розташування, а потім, на основі аналізу розрядів, синтезує 
зображення. У результаті математичних обчислень з‘являється 
картинка нашого тіла, намальована воднем, що міститься в  ньому. 
Метод ядерного магнітного резонансу може продемонструвати 
картину всього тіла в цілому, а точніше – його частин, що містять 
воду [1]. 

Комп’ютерно-оптична діагностика – найбільш сучасний метод. 
Перетворення інформації про форму поверхні спини в зображення 
інтерферограми з фазовим кодуванням вимірювальної інформації в 
топографії здійснюється методом проекції смуг із перехресними 
оптичними осями камери й проектора, який є графічним описом 
рельєфу поверхні спини пацієнта у вигляді ізоліній. На отриманій 
картинці видно всі осі: тіла: вісь самого тулуба, лінію хребців, вісь 
плечового пояса й таза. Крім усього цього, машина відтворює також 
бічну проекцію хребта, уможливлюючи з точністю до міліметра 
визначити глибину фізіологічних вигинів, їх довжину та взаємне 
розташування. Одна з головних переваг цієї методики – можливість 
охопити не лише спину, а й весь ОРА (ноги, руки, таз, спину, шию й 
голову) одночасно, одним знімком. Комп‘ютерно-оптична діагностика 
показує не тільки стан осей нашого тіла, але й силу роботи 
навколохребцевих м‘язів, а також зміну всіх параметрів відразу після 
корекції. При цьому фізична робота перед дослідженням ніяк не 
впливає на його результати, відображає картину розподілу м‘язового 
тонусу [1; 2].  
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КОМПЛЕКС ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 
 

У статті охарактеризовано державну законодавчу базу, яка регулює та 
захищає права дітей з інвалідністю, їх батьків чи опікунів, особливо в період 
воєнного стану в Україні. Конституції України гарантує особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю право на матеріальне 
забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України. Дана 
категорія дітей має право на пріоритет перед іншими особами, а також 
вимагає посиленої уваги з боку держави. соціальних служб. 

Ключові слова: статус особи, позачергове обслуговування, соціальна 
допомога, перелік документів, соціальні виплати. 

 

The article generally describes the state legislative framework that regulates 
and protects the rights of children with disabilities, their parents or guardians, 
especially during the period of martial law in Ukraine. The Constitution of Ukraine 
guarantees persons with disabilities from childhood and children with disabilities 
the right to material support at the expense of the State Budget of Ukraine. This 
category of children has the right to priority over other persons, and also requires 
increased attention from the state. social services. 

Key words: status of a person, out-of-hours service, social assistance, list of 

documents, social benefits. 

 
З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закон України «Про 

правовий режим воєнного стану» в Україні введено режим 
воєнного стану. Людей з інвалідністю першої групи та дітей з 
інвалідністю на кордонах пропускають позачергово [6]. 

Для позачергового перетину кордону особою з інвалідністю 
першої групи або дитиною з інвалідністю разом з 
супроводжуючими необхідна наявність посвідчення або довідки, 
зазначених у статті 4 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні», що підтверджують 
статус особи з інвалідністю першої групи або дитини з 
інвалідністю, які потребують супроводження. Інших вимог щодо 
документального підтвердження особи супроводжуючого 
законодавчо не встановлено [4]. 

У пунктах пропуску через державний кордон України для 
автомобільного сполучення пріоритет зазначеним особам 
надається, якщо вони перетинають кордон пішки або на 
легковому автомобілі, у якому відсутні інші особи. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та 
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дітей з інвалідністю» підписаний Президентом України 15 липня 
2021 року за №1664-ІХ, звертає особливу та посилену увагу на 
дітей з інвалідністю. Так, ст. 38 частина 7 Закону України «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 
викладена в редакції: «Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та 
особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або 
дітей з інвалідністю… мають право на позачергове обслуговування 
в будь-яких касах, а також на підприємствах, в установах та 
організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають 
будь-які послуги населенню» [2]. 

Особливо піддаються піклуванню діти з інвалідністю, які в 
період військового стану в Україні, мають право на пріоритет 
перед іншими особами на проходження контролю в пунктах 
пропуску через державний кордон України (ст. 38, ч. 7). 

Внесені доповнення у частину 2 статті 23 Закону України «Про 
прикордонний контроль» [7], новим абзацом такого змісту: «У 
пунктах пропуску через державний кордон України для 
автомобільного сполучення пріоритет може надаватися при 
слідуванні в пішому порядку або на легковому автомобілі, за 
умови відсутності в транспортному засобі, в якому прямують 
зазначені особи, інших (крім визначених цією статтею) осіб» [2]. 

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», назва Закону із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017 
р., відповідно до Конституції України гарантує особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю право на 
матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету 
України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення 
державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму 
[3]. 

Статті Закону визначають: хто має право на державну 
соціальну допомогу, розміри державної соціальної допомоги, 
надбавка на догляд, період, на який призначається державна 
соціальна допомога, строк виплати державної соціальної допомоги 
у разі зміни групи інвалідності, умови поновлення виплати 
державної соціальної допомоги, порядок звернення за 
призначенням державної соціальної допомоги тощо [3]. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок 
затвердження переліку медичних показань, що дають право на 
одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком 
до 16 років» від 26.07.2001 № 889, визначає захворювання та 
патологічні стани, що дають можливість отримувати допомогу на 
різні строки. 
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Зокрема, розділ I. «Хвороби нервової системи» виділяє: 
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на 

одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки.  
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на 

одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років. 
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на 

одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років; 
розділ II. «Хвороби ендокринної системи, розладу харчування 

та порушення обміну речовин»: 
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на 

держання державної соціальної допомоги строком до 16 років; 
розділ III. «Хвороба, що зумовлена вірусом імунодефіциту 

людини. Безсимптомне вірусоносійство ВІЛ»: 
1. Захворювання  та патологічні стани, що дають право на 

одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки. 
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на 

одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років; 
розділ IV. «Хвороби органів травлення»: 
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на 

одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки. 
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на 

одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років. 
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на 

одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років та 
інші медичні покази [5]. 

Питання щодо надання державної соціальної допомоги, 
переліку необхідних документів, строків призначення та виплати 
допомоги регулюються Законом України «Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю» [3] та Постановою Кабінету Міністрів України від 03 
лютого 2021 року № 79 «Деякі питання призначення і виплати 
державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю» [1]. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 
2021 року за № 79 наголошується на порядку призначення і 
виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю, визначаються умови 
призначення і виплати, перелік документів, необхідних для 
призначення. Постанова зосереджує увагу на виконані та 
дотриманні вимог Законів України «Про електронні документи та 
електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», 
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах». 
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Пунктом 30 Постанови Кабінету Міністрів України, 
визначається відповідальність за не виконання вимог, «рішення 
органу соціального захисту населення про призначення (про 
відмову у призначенні) державної соціальної допомоги особі з 
інвалідністю з дитинства, дитині з інвалідністю віком до 18 років 
чи надбавки на догляд за ними може бути оскаржене у 
відповідних органах виконавчої влади або в судовому порядку» [1]. 

Отже, держава послідовно спрямовує свою соціальну політику 
на створення комплексу правових, економічних, психологічних, 

освітніх, медичних, реабілітаційних заходів, основна мета яких  
поліпшення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до 
повноцінного життя дітей з інвалідністю. 
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Дитячий церебральний параліч – це група непрогресуючих захворювань 
головного мозку, які виникають у результаті недорозвинення чи ушкодження 
мозку в антенатальному, інтранатальному та ранньому постнатальному 
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періодах, і характеризуються руховими розладами, порушеннями пози, мови, 
психічного розвитку. 

Ключові слова: реабілітація, фізіотерапія, ДЦП. 
 

Cerebral palsy is a group of non-progressive brain diseases that occur as a 
result of underdevelopment or damage to the brain in the antenatal, intranatal and 
early postnatal periods, and are characterized by movement disorders, disorders of 
posture, speech, and mental development. 

Keywords: rehabilitation, physiotherapy, cerebral palsy. 
 

До найпоширеніших методів медичної реабілітації дітей з 
органічною поразкою нервової системи належать авторські 
комплексні інтегральні методи, медикаментозне лікування, 
кінезіотерапія, фізіотерапія, акупунктурна терапія, 
нейроортопедична й нейрохірургічна корекція, санаторно-
курортна реабілітація та інші. 

Використання медикаментів (поліпрагмазія) у 
реабілітаційному процесі обмежене, з позицій доказової медицини, 
при цьому не підлягає дискусії значення медикаментозних 
препаратів у ранньому відбудовному періоді захворювання на 
ДЦП. При наявності показань використаються антиепілептичні 
препарати, дегідратація, міорелаксанти. Інші групи медикаментів 
призначаються при наявності відповідного рівня доказовості 
рекомендацій [1]. 

З метою подальшого поліпшення неврологічної допомоги 
дітям, як однієї з найважливіших ланок профілактики дитячої 
інвалідності, у системі лікувально-профілактичних установ МОЗ 
України впроваджена Концепція вдосконалення неврологічної 
допомоги дітям і профілактики інвалідності, а також модель 
медико-соціальної реабілітації дітей з поразкою нервової системи 
«Тандем-партнерство», «дитина-родина-фахівець» [2]. 

У державній Концепції ранньої реабілітації дітей-інвалідів 
відзначено, що серед основних принципів соціальної адаптації 
інвалідів повинен бути «системний» (не ізольований від інших 
форм реабілітації) підхід до ранньої соціальної реабілітації дітей-
інвалідів, що забезпечить їм реалізацію можливостей, 
гарантованих кожному громадянинові Конституцією України. У 
системі соціально-педагогічної реабілітації вважають 
обгрунтованим використання наступних методів: соціально-
педагогічна корекція, соціальна терапія, Монтессорі-терапія, 
кондуктивна педагогіка по Петьо, логопедична й сенсорна 
корекція [3]. Про дискутабельність результатів медико-соціальної 
реабілітації дітей з обмеженими можливостями говорять багато 
авторів. Так Х.Фосс відзначив: «Навіть відносно оперативних 
методів лікування до сьогодення відсутні дослідження, які якісно 
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їх би оцінювали й затверджували, і в першу чергу 
результативність підходів відносно пацієнта, які піддавали б 
перевірці віддалені результати операції» [4]. Тому тільки 
комплексний підхід, що оцінює вагу стану дитини, особливості 
проявів патологічного процесу, системна оцінка тенденцій 
основних параметрів функціонування органів і систем організму 
можуть змінити на краще стан пацієнта. 

Одночасно слід визначити, що в комплексної медичної 
реабілітації відсутній єдиний погляд на питання переваги 
консервативного та хірургічного методів лікування [5]. Відомо, що 
до 60% хворих ДЦП уже через рік після консервативного 
лікування контрактур і деформацій мають потребу в повторній 
корекції [6]. 

До ефективних авторських комплексних інтегральних методів 
реабілітації традиційно віднесені: система інтенсивної 
нейрофізиологичної реабілітації [7], методика оптимізованого 
рухового режиму [10], комплекси структурної корекції системи 
рухів [4], Бобат-терапія [13; 62], Войт-терапія [53], методи 
функціонального біоуправління [4; 9; 11], корекція м'язового 
тонусу й відновлення рухових навичок методом „стрейч 
гімнастики‖ [19; 25]. У 1997 р Е.Г. Сологубов і К.О. Семенова 
запропонували метод динамічної пропріоцептивної корекції для 
відновлення вільних рухів у хворих ДЦП за рахунок 
диференційованої стимуляції коркових нейронів посиленням 
пропріоцептивної аферентації за допомогою антигравітаційних 
костюмів «Аделі», «Гравітон» [6]. 

Вважають, що фізіотерапія, включаючи кінезотерапию (ЛФК), 
- це основна ланка медичної реабілітації, яка передбачає 
підвищення рівня здоров'я хворих і зміцнення його у здорових 
людей [8]. Значним резервом в удосконаленні й розвитку медичної 
реабілітації, етапності й наступності є організація й проведення її 
з використанням фізичних факторів і кабінетів вдома. За даними 
ВОЗ, медичну реабілітацію потребують 20-25% від загальної 
кількості пацієнтів, які лікувалися в стаціонарі й 40-45% 
амбулаторних хворих.  

Таким чином, сучасні рекомендації науковців щодо підходів 
в реабілітації хворих на ДЦП диктують, що системність, цілісність 
і комплексність повинні бути основою побудови методологічних 
принципів реабілітології і включати соціальну реабілітацію, 
психологічну педагогічну і медичну реабілітацію.  
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Розробка проблем соціальної реабілітації та інтеграції неповно 
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The development of problems of social rehabilitation and integration of 

disabled persons, their interaction with the healthy part of the population in 
economically developed countries are among the priority areas of scientific 
research. 
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Заняття фізичною культурою і спортом проводяться під 
впливом певних стимулів, спонукань, які є рушійними силами 
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навчальної діяльності підлітків. Такими спонукальними силами є 
потреби, інтереси, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації. Вони 
утворюють мотиваційну сферу навчальної діяльності. 

Найчастіше у школярів із затримкою психічного розвитку 
(ЗПР), відсутня зацікавленість у заняттях оздоровчого характеру 
[1]. 

Вирішення цих питань сприятиме вдосконаленню 
організаційно-методичної основи фізичного виховання школярів і 
перетворить учня з об‘єкта педагогічного процесу в суб‘єкт, 
підвищить його активність і зацікавленість у досягненні високого 
рівня власного фізичного здоров‘я. Інтерес і мотивація пов‘язані 
між собою і впливають одне на одного. 

Чим старший школяр, тим більшу роль у мотиваційній сфері 
відіграють соціально значимі мотиви: бути здоровим, готовим до 
життя, праці, військової служби. Навчально-пізнавальні, 
результативні, процесуальні, оціночно-залікові мотиви, мотиви 
благополуччя й уникнення неприємностей мають різну силу на 
окремих вікових етапах розвитку особистості учня і залежать від 
особливостей виховних впливів та соціально-економічних умов, 
які змінюються протягом останніх десятиріч. 

Навчальна і фізкультурно-оздоровча діяльність спонукається 
комплексом мотивів, що і визначають зміст занять для підлітків 
[2]. 

Формування мотивів починається з виникнення мети. Одна й 
та ж потреба може бути задоволена досягненням різних цілей 
(заробити гроші, добре вчитися, досягти високого спортивного 
результату тощо). З другого боку, одна й та ж ціль може 
задовольнити різні потреби, наприклад: учень старається добре 
вчитися, щоб мати широкі знання, підвищити інтелектуальний 
рівень, або щоб виділитися серед товаришів, або щоб не покарали 
батьки. У мотиві знаходиться розуміння того, чому і для чого 
людина має проявляти зовнішню активність. Розуміння ―чому‖ 
пов‘язане з потребою, а ―для чого‖ − з метою [3]. 

Ставлення підлітків до фізичного виховання може бути 
негативним, нейтральним, свідомим, позитивним і творчим, 
активним, ініціативним. Воно залежить від мотивів занять 
фізичною культурою, мети занять, характеру виконання 
навчальної діяльності [1]. Мотивація школярів до фізичного 
самовдосконалення вважається важливим початковим етапом у 
процесі організації їхніх самостійних занять фізичними вправами. 

Отже, інтерес і мотивація пов‘язані між собою і впливають 
одне на одного. Теоретичний аналіз відомих досліджень з питань 
інтересів і мотивів підлітків щодо занять фізичними вправами 
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засвідчив наявність проблеми їх формування. На нашу думку, 
існуюча система фізичного виховання школярів не викликає 
належного інтересу і таким чином не формує стійкої мотивації до 
занять. Виявлення у школярів із затримкою психічного розвитку 
особливостей інтересів і мотивів, пошук нових шляхів їх 
підвищення становить практичний інтерес та вказує на 
важливість проведення додаткових досліджень. 

Отже, на формування фізичного стану школярів із 
затримкою психічного розвитку впливає низка факторів: 
зовнішнє середовище, інформаційний, сімейне та шкільне 
виховання, матеріально-технічний cтан. Вченими досліджено 
специфіку та структуру більшості з них. Однак особливості їх 
врахування у процесі залучення школярів із затримкою психічного 
розвитку до занять фізичними вправами вивчені недостатньо. 
Тому виникає необхідність в подальшому вивченні впливу 
зовнішніх факторів на мотиваційну сферу підлітків шкіл для дітей 
із затримкою психічного розвитку і на основі цього внесення 
відповідних змін в освітній процес. 
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Випуск уміщує матеріали з актуальних проблем розвитку інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи, документознавства, маркетингових технологій 

у світлі новітніх потреб інформаційного суспільства. 
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