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РЕФЕРАТ

         У магістерській роботі схарактеризовано нормативно-правові аспекти

функціонування бібліотечної системи України і визначено роль бібліотеки в

системі наукових комунікацій. Також проаналізовано роль і значення

інформаційно-бібліографічної діяльності в забезпеченні навчально-виховного

процесу, з’ясовано специфіку бібліотечного сервісу в аспекті допомоги

науковій діяльності закладу вищої освіти, проаналізовано особливості

культурно-просвітницької діяльності університетської бібліотеки. Приділено

увагу й інноваційним формам роботи в бібліотеках ЗВО, з’ясуванню ролі

електронних ресурсів вітчизняних університетських бібліотек у сучасному

інформаційно-освітньому та науковому просторі та визначенню промоційної

політики бібліотеки ЗВО як умови її успіху.

        Ключові слова: система наукових комунікацій, заклад вищої освіти,

бібліотека,навчально-виховний процес,бібліографічна діяльність, культурно-

просвітницька діяльність, інновації, промоційна політика.

        The master's work describes the legal aspects of the functioning of theThe 

master's work describes the legal aspects of the functioning of the

library system of Ukraine and defines the role of the library in the system of

scientific communications. The role and importance of information and

bibliographic activity in providing the educational process was also analyzed, the

specifics of the library service in the aspect of assistance to the scientific activities

of higher education institutions were clarified, and the features of the cultural and

educational activities of the university library were analyzed. Attention is also paidto 

innovative forms of work in SVR libraries, to clarifying the role of electronic

resources of domestic university libraries in the modern informational, educational

and scientific space and to determining the promotional policy of the SVR library

as a condition for its success.

Keywords: scientific communications system, institution of higher

education, library, educational process, bibliographic activity, cultural and

educational activities, innovations, advertising policy.


