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РЕФЕРАТ

В  магистерской  работе  сформулированы  цели,  задачи,  социально-

коммуникационные  функции  библиотеки  в  современной  информационной

среде;  обобщены  правовые  аспекты  деятельности  библиотек  в  Украине;

определена  роль  библиотеки  как  информационного  центра  высших  учебных

заведений I-II уровней аккредитации; охарактеризованы современные средства

обслуживания  пользователей;  выяснены  факторы  влияния  на  формирование

профессиональных информационных потребностей субъектов образовательного

информационно-коммуникационного  процесса,  на  структуру  и  содержание

информационных потребностей; раскрыты методы изучения профессиональных

информационных  потребностей  читателей  библиотек  учебных  заведений  I-II

уровней  аккредитации;  проанализировано  влияние  образовательной

деятельности  на  функциональный  уклад  библиотек;  определены  функции  и

ресурсы развития библиотеки колледжа в условиях информатизации общества;

раскрыты процессы формирования и использования информационных ресурсов

библиотеки  колледжа,  описан  справочно-библиографический  аппарат

библиотеки;  определены  стратегические  направления  реализации

инновационной  политики  библиотеки  Кременчугского  педагогического

колледжа имени А. С. Макаренко.

Ключевые слова: информатизация общества, информационно-

образовательное пространство, библиотека учебного заведения,

библиотечно-информационные ресурсы, стратегические ориентиры,

образовательная деятельность, информационные потребности

пользователей.In the master’s work the goals, tasks, social and communication

functions of a library in the modern information space are formulated; the legal

aspects of library activity in Ukraine are generalized; the role of a library as an

information centre of higher education institutions of the І-ІІ accreditation level

is determined; the modern means of serving users are characterized; the factors

of influence on the forming the professional information needs of the subjects of

educational information and communication process, on a structure and a



content of information needs are characterized; the methods of studying the

professional information needs of readers of libraries of І-ІІ accreditation level

educational institutions are described; the educational activity influence on the

functional structure of libraries is analysed; the functions and resources of the

college library development in the society’s informatization conditions are

defined; the processes of formation and use of information resources of the

college library are disclosed; the reference and bibliographic apparatus of the

library is described; certain strategic directions of implementing the innovation

policy of the library of the Kremenchuk pedagogical college named after A.S.

Makarenko are defined.

Key words: informatization of society, informational and educational space, a library

of an educational institution, library and information resources, strategic guidelines,

educational activity, information needs of users.


