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РОЛЬ СУЧАСНОЇ  БІБЛІОТЕКИ В АГРАРНІЙ ОСВІТІ  

         Сучасна бібліотека як інформаційна система в аграрному університеті є не 

лише  місцем концентрації  інформаційних ресурсів,  а й потужним засобом 

формування комунікаційних систем студент-бібліотека-викладач (викладач-

бібліотека-викладач), місцем розроблення й упровадження методів пошуку. 

         На сучасні бібліотеки у системі аграрних університетів покладаються різні 

завдання: інформування користувачів, активізація залучення до бібліотеки 

широкого кола студентів та науковців. Вони є науковими, навчальними, 

інформаційними та культурно-просвітницькими підрозділами  університету. 

        Основними напрямками роботи бібліотеки є підтримка навчального процесу і 

науково-дослідницької роботи науково-педагогічних працівників університету, а 

також студентів, магістрів та аспірантів; своєчасне надання інформації усім 

категоріям користувачів, впровадження нових комп’ютерних та інтернет-

технологій; активізація наукових комунікаційних середовищ, які сприяють 

формуванню віртуальних інтернет-спільнот. Універсальний за складом 

інформаційний ресурс наукової бібліотеки поєднує бібліотечний та електронний 

фонди, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів. Можна 

стверджувати, що науково-дослідна робота в бібліотечному секторі аграрного 

університету  є важливим елементом  навчального процесу. 

       Головними цінностями інформаційної епохи, на думку Е.Тоффлера, є 

інформація, творчість та інтелектуальні технології [2].   Комунікаційні функції 

бібліотеки на початку ХХІ століття пов’язані з технічними та технологічними 

інноваціями. Новою комунікативною функцією бібліотеки, є на нашу думку, 

презентація результатів наукової діяльності співробітників університету. Так, 

І.О.Давидовою визначено достатній  потенціал бібліотек задля визначення як 

активних учасників інформаційного виробництва та навігаторів в інформаційному 

просторі [1].    



          Ще одним  напрямом в роботі наукової бібліотеки є інформаційне 

забезпечення навчального процесу  в університеті. Цьому сприяє якісно 

сформований інформаційний фонд ВНЗ, який складається з традиційного та 

електронного каталогів, картотеки наукових праць викладачів університету. 

Завдяки впровадженню новітніх інформаційних технологій розширився 

інформаційний потенціал сучасної наукової бази, тому викладачам  може 

надаватись доступ до інших освітніх ресурсів; електронних варіантів підручників, 

навчальних посібників та повнотекстових електронних видань навчально-

методичної літератури.  

       Наукова університетська спільнота оцінила важливу роль бібліотеки у 

навчальному процесі. Образ сучасної наукової бібліотеки в умовах глобалізації 

змінився, і в результаті трансформації мережево-інформаційних ресурсів, сучасна 

бібліотека аграрного університету може бути представлена не тільки у 

національній соціальній мережі, а й у таких популярних соціальних медіа як 

Facebook, Google+, LinkedIn  тощо. 

           Невід’ємною складовою діяльності наукової бібліотеки аграрного ВНЗ є 

можливість обслуговувати віддалених користувачів, наприклад, студентів та 

магістрів заочної форми  навчання, які можуть відвідувати  віртуальні виставки, 

віртуальну довідкову службу. У користувачів є можливість здійснювати пошук 

необхідних видань за розподіленим електронним каталогом, де представлені 

електронні каталоги бібліотеки,  організований авторизований доступ до 

повнотекстових баз дисертацій тощо.         

      Важлива місія бібліотеки – її функціонування як культурного та 

просвітницького центру, мета  якого спрямована на  формування у студентів 

національної самосвідомості, патріотизму, правової, економічної та екологічної 

грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості. 

Просвітницька робота наукової бібліотеки реалізується через діяльність 

читацьких об’єднань студентів та викладачів  і   поступово стає центром 

змістовного і цікавого дозвілля та комунікації університетської спільноти. 

 



       Отже, в контексті вимог суспільства до випускника аграрного університету, 

активне впровадження новітніх інформаційних технологій у бібліотечній системі 

сприяє не тільки покращенню обслуговуванню читачів, а й призводить до 

інтелектуалізації студентського середовища.  Завданням сучасної наукової 

бібліотеки є не тільки впровадження інформаційних технологій та просвітницька 

робота серед студентства, а також й інформаційний супровід педагогічного 

процесу. 
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