
ISSN 1029-7200. Бібліотечний вісник. 2010. № 4 27

фективний пошук інформації майже не
можливий без належним чином організова-
ної довідково-бібліографічної діяльності.

Саме тому фундатори Національної Бібліотеки Ук-
раїнської держави розглядали цей напрям роботи
установи як один з найважливіших. Це питання не
раз порушувалося на засіданнях, воно відображене
у документах Комісії, сформованої при Міністер-
стві народної освіти та мистецтв 1918 р., що займа-
лася розробленням законопроекту про заснування
Академії Наук. 

2 серпня 1918 р. Рада Міністрів ухвалила Закон
про утворення Фонду «Національної Бібліотеки Ук-
раїнської Держави». У документі «Від Тимчасового
Комітету для заснування Національної Бібліотеки
Української Держави в м. Київі» (голова Комітету –
академік В. І. Вернадський, члени: С. О. Єфремов,
Г. П. Житецький, В. О. Кордт, А. Є. Кримський; сек-
ретар – Е. Ю. Перфецький) довідкове обслуговуван-
ня визначається як одна з важливих функцій май-
бутньої Бібліотеки 1.
У Бібліотеці обслуговування читачів розпочало-

ся з серпня 1920 р., коли відкрили перший читаль-
ний зал. Того ж року приступили до активного роз-
роблення принципів організації каталогів і ство-

рення систематичного каталогу 2. Досить швидко
запрацював Довідковий відділ. «Справочний
Відділ (шифр Відділу – І) було організовано ще в
1921 році, коли було одібрано до 2 тисяч всяких
справочних виданнів, енциклопедій, словників, ка-
талогів тощо. До цього відділу поступав весь ана-
логічний матеріял із сортувалень, і таким чином в
ньому мав збіратися весь справочний матеріял без
огляду на те, чи має він хоч якусь справочну вар-
тість і чи придатний і потрібний для справок чи ні.
В такому вигляді Справочний Відділ і функціонує;
при читальні, має окремий картковий каталог,
приступний читачам» 3.
Згодом переглядаються засади організації Довідко-

вого відділу, в основу його роботи було покладено
принцип «життєвости». Більшість фахівців схилялися
до думки, що «в склад його повинні входити не всі
справочні книжки, що їх має В. Б-ка [Всенародна біб-
ліотека], а тільки ті, що мають живий, сучасний інте-
рес, а не історичне тільки значіння; справочні книжки
вузько спеціяльного характеру, запит на які може бути
дуже рідкий, в склад його також не включаються» 4.
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У 1923 р. відділ нараховував вже близько 3 тис.
примірників енциклопедій, словників, юридичних
довідників, збірок законів, декретів та інших доку-
ментів 5.
Систематичне довідково-бібліографічне обслуго-

вування (ДБО) у Бібліотеці спочатку забезпечував
консультаційно-виставковий відділ, який за 1926 р.
виконав 1040, а за 1928-й – 2459 довідок. У 1926 р.
було організовано довідкове обслуговування і при-
йом замовлень по телефону.
У 1931 р. створюється консультаційно-бібліогра-

фічний відділ, який дав змогу помітно покращити
довідково-бібліографічне обслуговування читачів.
У складі відділу функціонувало три сектори: біблі-
ографічний, консультаційний, виставковий, а також
підвідділ – обов’язкового примірника друкованої
продукції УСРР і спеціальна довідкова бібліотека.
Уже в 1933 р. відділ надав 3500 консультацій і дові-
док. У 1935 р. спеціалізований довідково-бібліогра-
фічний фонд нараховував вже 40 тис. примірників.
Крім тематичних списків і довідок тут готувалися
рекомендаційні списки літератури з питань еконо-
міки, науки, освіти тощо. Створений на його базі
відділ бібліографії у 1940 р. надав читачам 4803
консультації і довідки 6.
У подальшому відділ неодноразово змінював свої

назву, функції і структуру: бібліографічний відділ,
відділ наукової інформації та довідково-бібліогра-
фічного обслуговування, відділ науково-бібліогра-
фічної інформації, де крім ДБО читачів та абонентів
здійснювалися науково-інформаційна діяльність,
підготовка поточних бібліографічних покажчиків з
широкого кола питань розвитку народного господар-
ства, науки, культури, літературознавства.
Відділ довідково-бібліографічного обслуговуван-

ня (ВДБО) як самостійний підрозділ функціонує у
Бібліотеці з квітня 1979 р. Він виник у результаті
реорганізації відділу науково-бібліографічної ін-
формації. Спочатку у структурі відділу було два
сектори: сектор комплектування довідково-інфор-
маційного фонду та сектор довідково-бібліографіч-
ного обслуговування і бібліотечно-бібліографічної
орієнтації читачів. 
За цей час значно зріс обсяг довідково-бібліогра-

фічного фонду, удосконалено його структуру,
сформовано сучасний довідково-пошуковий апа-
рат, розширено сферу та перелік послуг, що нада-
ються читачам. Щороку користувачі Бібліотеки от-

римували тисячі усних та письмових бібліографіч-
них довідок.
У режимі «запит – відповідь» здійснюється опера-

тивне задоволення різних інформаційних потреб за-
конодавчих та виконавчих органів, наукових уста-
нов, вищих навчальних закладів, підприємств, музе-
їв, архівів, редакцій газет і журналів, видавництв.
З грудня 1979-го по квітень 1986 р. відділ очолюва-

ла відомий бібліограф Зофія Олександрівна Врублев-
ська (1929–2006). Уся її трудова діяльність була
пов’язана з Національною бібліотекою України імені
В. І. Вернадського. З. О. Врублевська з 1949-го по
1991 р. обіймала різні посади: бібліотекаря, головно-
го бібліографа науково-бібліографічного відділу; в.о.
завідувачки науково-бібліографічного відділу; голов-
ного бібліографа науково-бібліографічного відділу;
в.о. заступника директора Бібліотеки з наукової робо-
ти (1975 р.); головного бібліографа відділу наукової
бібліографії; завідувачки відділу довідково-бібліог-
рафічного обслуговування. Після виходу на пенсію
працювала за трудовими угодами у відділах система-
тизації та основних фондів (1986–1991).
Очолюючи ВДБО, Зофія Олександрівна активно

долучалася до розроблення проблем довідково-біб-
ліографічного обслуговування читачів, питань роз-
витку ретроспективної бібліографії, до підготовки
бібліографічних тематичних покажчиків. Вона була
автором численних методичних рекомендацій з ук-
ладання бібліографічних покажчиків, проведення
оглядів, створення бібліографічних картотек. Під її
керівництвом здійснювалася значна робота з фор-
мування довідково-бібліографічного апарату Бібліо-
теки, популяризації та поширення бібліотечно-біб-
ліографічних знань серед читачів.
У 1980-ті рр. бібліографічна та науково-інформа-

ційна діяльність Бібліотеки, бібліотек системи Ака-
демії наук України спрямовувалася на надання діє-
вої допомоги керівним кадрам, вченим і спеціаліс-
там різних галузей народного господарства. Важ-
ливою складовою інформаційного обслуговування
стає забезпечення фундаментальних і прикладних
наукових досліджень, цільових комплексних прог-
рам і програм, спрямованих на прискорення науко-
во-технічного прогресу.
З набуттям ВДБО статусу самостійного підрозділу

тут набирає сили науково-методична діяльність. У
цей період фахівцями відділу систематично прово-
дилися семінари-практикуми для працівників біблі-
отек НДУ АН УРСР, здійснювалася велика робота з
координації ДБО. Широко практикувалося вивчен-
ня стану довідково-бібліографічної роботи у бібліо-
теках мережі, питань формування довідково-біблі-
ографічного апарату (ДБА) шляхом планових пере-

5 Постернак, С. Всенародна бібліотека України (До 
5-річного ювілею) // Бібл. вісті. – 1923. – Ч. 3. – С. 17.

6 История Центральной научной библиотеки Академии
наук Украинской ССР. – С. 77.
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вірок їхньої діяльності та надання консультативної,
науково-методичної допомоги.
Велика увага приділялася координації довідково-

бібліографічного обслуговування в системі АН Ук-
раїни, була відпрацьована технологія надання ус-
них та письмових бібліографічних довідок, розроб-
лені нормативно-методичні документи. Співробіт-
никами Бібліотеки не лише надавалися рекоменда-
ції щодо покращення організації ДБО, а й готували-
ся різноманітні інструктивні матеріали. 
З метою уніфікації обліку довідок, упровадження

єдиних організаційно-технологічних засад довідко-
во-бібліографічної діяльності було підготовлено ре-
комендаційні посібники «Организация, ведение и
использование фонда письменных библиографичес-
ких справок (списков), выполненных ЦНБ и библи-
отеками системы АН УССР : метод. рекомендации
(сост. М. А. Маева. – К., 1979), «Составление пись-
менной библиографической справки в библиотеке
научного учреждения АН УССР : рекомендации
(сост. : А. Л. Панова, Н. М. Погребецкая. – К., 1983),
«Выполнение устной библиографической справки в
ЦНБ АН УССР : рекомендации (сост. : М. А. Маева,
А. Л. Панова. – К., 1985), «Организация устного биб-
лиографического обзора в библиотеке научного уч-
реждения АН УССР: рекомендации (сост.: З. А. Вруб-
левская, Н. М. Исаева. – К., 1985), «Пропаганда биб-
лиотечно-библиографических знаний в библиотеке
научного учреждения АН УССР : рекомендации
(сост. : Н. М. Исаева, А. Л. Панова, З. Н. Силаева ;
ред. З. А. Врублевская. – К., 1985).
Протягом багатьох років завдяки зусиллям 

З. О. Врублевської видавався щорічник «Информа-
ционный указатель библиографических работ, вы-
полненных библиотеками и научными учреждения-
ми системы АН УССР в … году», який сприяв поліп-
шенню координації науково-інформаційної роботи
бібліотек. На початку 80-х років XX ст. налагоджу-
ється чітке системне функціонування ДБО, яке поля-
гало у взаємодії підрозділів Бібліотеки, що здійсню-
ють обслуговування читачів, координації з бібліоте-
ками системи АН УРСР, а також з універсальними і
галузевими науковими бібліотеками Києва.
З травня 1986-го по квітень 1994 р. ВДБО очолюва-

ла Галина Олексіївна Ритова. Під її керівництвом ко-
лектив посилює увагу до науково-організаційних за-
сад формування ДБА, упорядкування довідково-біб-
ліографічного фонду (ДБФ). Поглиблюється науко-
во-методична робота, що дає змогу підготувати по-
сібник: «Организация библиографических картотек в
библиотеках НИУ АН УССР : рекомендации (сост. :
М. С. Печорина, Г. А. Рытова. – К., 1986), Результати
аналізу стану бібліографічних картотек склали зміст

звіту «Система библиографических картотек ЦНБ АН
УССР. Анализ состояния. Пути совершенствования :
отчет» (сост. : Г. А. Рытова, М. А. Чиж, Е. А. Ульяно-
ва, И. Б. Вишневецкая. – К., 1987).
У 1989 р. фонди відділу було перевезено до нової

будівлі Бібліотеки, де й нині розміщується підроз-
діл. Територіально книгосховище відділу і читаль-
ний зал знаходяться поруч. Це дало змогу більш
зручно розмістити фонд, створити для читачів ком-
фортніші робочі місця. Хоча на даний час відділ
потребує додаткових площ, адже існує проблема з
розміщенням нових надходжень.
За керівництва Г. А. Ритової розробляються орга-

нізаційні засади системи інформаційного забезпе-
чення органів державної влади, проблеми надання
платних бібліографічних послуг. Було підготовлено
концепцію впровадження у відділі автоматизова-
них засобів інформації. З метою оперативного за-
безпечення інформаційних запитів з реформування
економіки, кількість яких помітно зросла, упро-
довж 1992–1995 рр. відділ працював над створен-
ням проблемно-орієнтованої бібліографічної бази
даних з питань ринкової економіки «ECON», де ві-
дображалися нові надходження книг, авторефератів
дисертацій, розкривався зміст періодичних видань,
збірників українською, російською та основними
європейськими мовами. Це сприяло оперативному
задоволенню запитів користувачів відповідної те-
мики. 
З липня 1994 р. ВДБО очолює ст. наук. співробіт-

ник, канд. іст. наук Тетяна Василівна Добко. Більш
чітко окреслюються основні напрями діяльності
відділу, а саме: організація сучасного довідково-
бібліографічного апарату; формування довідково-
бібліографічного фонду на різних носіях; довідко-
во-бібліографічне обслуговування у традиційному
та автоматизованому режимах; пріоритетне обслу-
говування інформаційних запитів органів держав-
ної влади; бібліотечно-інформаційне обслуговуван-
ня документами довідково-бібліографічного фонду
ВДБО; навігація у світових бібліотечно-бібліогра-
фічних ресурсах; сприяння ефективному викорис-
танню фондів бібліотеки, новітніх інформаційних
ресурсів; науково-дослідна і науково-методична ро-
бота у галузі ДБО.
З середини 90-х років XX ст. розпочалося форму-

вання українського сегмента в глобальній
комп’ютерній мережі Інтернет. У Національній біб-
ліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) ак-
тивізуються процеси створення електронних ката-
логів, електронних бібліотек, реферативних, проб-
лемно-орієнтованих баз даних.
Бібліотека починає дотримуватися стратегії ак-
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тивної організації доступу до електронних інфор-
маційних ресурсів провідних світових виробників.
За підтримки міжнародного фонду «Відродження»
та Міжнародного наукового фонду у 1996–2000 рр.
були реалізовані проекти (керівник – Т. В. Добко) з
організації доступу користувачів до електронних
інформаційних ресурсів на компакт-дисках, нала-
годжено обслуговування користувачів електронни-
ми інформаційними ресурсами засобами локальної
комп’ютерної мережі, придбано необхідні бази да-
них для забезпечення інформаційних запитів нау-
ковців, фахівців з природничих та технічних наук.
Проводилася значна робота з наукової організації
довідково-бібліографічного фонду, реорганізації
довідково-пошукового апарату.
Великого значення набуло орієнтування, знання

репертуару та змісту основних електронних довід-
ково-інформаційних ресурсів, структури фондів
бібліотек, можливостей використання їхнього до-
відково-пошукового апарату. Фахівці ВДБО готува-
ли методичні матеріали, пам’ятки, інструкції для
користувачів базами даних, проводили навчальні
семінари-практикуми для фахівців бібліотек НДУ
НАН України та інших відомств. 
З метою популяризації використання інформацій-

них ресурсів на компакт-дисках, що надійшли до
фонду, було підготовлено анотований каталог «Бази
даних служби довідково-бібліографічного обслуго-
вування» (уклад. Т. В. Добко. – К., 1996), методичні
посібники з питань використання електронних ін-
формаційних ресурсів: «Пошукова система Win-
SPIRS : інстр. Користувача» (В. А. Шкаріна. – К.,
2000), «Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM :
система пошуку» (В. А. Шкаріна. – К., 2001), також
з’явилася низка статей у фаховій періодиці. 
Зі створенням у Бібліотеці Служби інформаційно-

аналітичного забезпечення органів державної влади
(СІАЗ) ВДБО функціонує у структурі СІАЗ. У цей
час удосконалюється система довідково-бібліогра-
фічного обслуговування абонентів усіх рівнів опера-
тивною, достовірною, об’єктивною інформацією,
урізноманітнюються види інформаційних продуктів.
Велася активна робота з розкриття фонду, тривала
систематична підготовка оглядової, бібліографічної
інформації за запитами владних структур та в упе-
реджувальному режимі, реферативних інформацій-
но-бібліографічних матеріалів за надходженнями
довідково-бібліографічних видань. 
З 2002 р. наукова робота ВДБО здійснюється від-

повідно до загальних тем СІАЗу. Зокрема, протягом
2002–2006 рр. розроблялася тема: «Інформаційно-
аналітичне забезпечення управління процесами ре-
формування українського суспільства» (науковий ке-

рівник – канд. філос. наук В. М. Горовий). Відділ
працював над розділами: «Вивчення характеру запи-
тів владних структур, інших суспільних інститутів
стосовно аналізу процесів реформування українсько-
го суспільства»; «З’ясування ставлення громадсь-
кості до перебігу реформ в Україні шляхом аналізу
запитів користувачів відділу довідково-бібліогра-
фічного обслуговування». У 2004 р. наукова робота
велася за темою: «Досвід ДБО бібліотек зарубіжних
країн в інформаційному забезпеченні управлінських
рішень». Були опрацьовані вторинні інформаційні
ресурси, здійснювався пошук інформації по темі,
зібрано бібліографію за 1985–2004 рр. Результати
дослідження оприлюднювалися на наукових конфе-
ренціях, висвітлювалися у численних публікаціях. 
У 2005 р. наукові співробітники відділу працю-

вали над науковою темою: «Вивчення інформацій-
ного потенціалу бібліотек, можливостей сучас-
ного довідково-пошукового апарату щодо опера-
тивного і якісного забезпечення запитів користу-
вачів, налагодження постійного зворотного зв’яз-
ку», а у 2006 р. – «Формування баз інформаційно-
бібліографічних матеріалів за надходженнями до-
відково-бібліографічних видань та їх оперативне
використання за рахунок застосування інновацій-
них технологій пошуку, обробки, зберігання та
доставки інформації» (керівник – канд. іст. наук 
Т. В. Добко). За результатами наукових дослі-
джень відділ ДБО значно удосконалив зміст та
розширив різновиди інформаційних продуктів для
користувачів усіх рівнів. 
Упродовж 2007–2009 рр. наукова робота здійсню-

валася відповідно до загальної теми СІАЗу 1.4.07-09
«Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності
бібліотек у процесі демократичних перетворень
українського суспільства» (керівник – д-р іст. наук
В. М. Горовий). Співробітники відділу працювали
над розділами: «Відображення питань демокра-
тичних перетворень у державних бібліографічних
покажчиках і електронних ресурсах»; «Досліджен-
ня та формування довідково-бібліографічного фон-
ду, підготовка інформаційно-аналітичних продук-
тів, які розкривають його сучасні складові»; «Вдос-
коналення організації забезпечення інформаційних
запитів користувачів довідково-бібліографічними
ресурсами» (керівник – канд. іст. наук Т. В. Добко).
З метою оперативного забезпечення інформацій-

них запитів користувачів вивчалося інформаційне
середовище Інтернету, здійснювався пошук сайтів,
які містять змістовну інформацію, об’єктивно вис-
вітлюють проблеми сучасної економіки, права, по-
літології, розвитку науки тощо. Виявлені довідкові
матеріали, бібліографічні покажчики, як правило,
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архівувалися та встановлювалися в мережі відділу
та Інтранет-середовищі Бібліотеки.
Для задоволення поточних запитів користувачів

готувалися бібліографічні покажчики, тематичні
списки літератури, формувалися проблемно-орієн-
товані БД, тобто мала місце певна інтеграція довід-
ково-бібліографічного обслуговування та інформа-
ційно-бібліографічної діяльності. Серед підготовле-
них фахівцями ВДБО списків в упереджувальному
режимі – «Національна безпека України», «Україн-
ська національна ідея», «Національні інтереси»,
«Патріотизм. Патріотичне виховання», «Захист сус-
пільної моралі», «Захист конституційних прав та
свобод громадянина в Україні», «Конституційно-
правовий статус коаліції депутатських фракцій Вер-
ховної Ради України та парламентів зарубіжних кра-
їн», «Питання вступу України до Світової організа-
ції торгівлі», «Агропромисловий комплекс України і
СОТ у бібліографії», «Розвиток промисловості Укра-
їни та СОТ», «Імідж політичного та державного дія-
ча», «Імідж органів державної влади» та ін. Всі вони
знайшли широке практичне застосування. Важливо,
що, вказані у тематичних бібліографічних посібни-
ках, списках літератури, документи супроводжують-
ся шифрами зберігання у фондах НБУВ. Це сприяє
розкриттю інформаційного потенціалу Бібліотеки і
удосконаленню обслуговування користувачів. 
Вагомою частиною довідково-бібліографічного

фонду (ДБФ) є система універсальних поточних і рет-
роспективних бібліографічних покажчиків, які забез-
печують різнобічний та багатоаспектний тематичний,
фактографічний і концептографічний пошуки. ДБФ
включає також універсальні енциклопедії, спеціальні,
галузеві, тематичні довідкові видання.
Фахівцями підрозділу ведеться постійна робота з

наукової організації ДБФ, його упорядкування, наб-
лиження до користувача найновіших та найакту-
альніших видань. У читальному залі відділу предс-
тавлено: офіційні законодавчі та урядові докумен-
ти; вітчизняні та зарубіжні універсальні, галузеві та
тематичні енциклопедії і довідники; словники всіх
типів (біографічні, краєзнавчі, лінгвістичні, тлу-
мачні тощо); довідники зарубіжних країн і міжна-
родних організацій; державні бібліографічні по-
кажчики, видання головних науково-інформацій-
них центрів. Тут також надається доступ до світо-
вих електронних ресурсів. Налагоджено системний
аналіз репертуару та змісту нових довідково-біблі-
ографічних видань, спрямований на формування та
удосконалення довідково-бібліографічного фонду.
Щороку до фондів відділу надходить понад 4 тисяч
довідково-енциклопедичних видань та бібліогра-
фічної періодики. Нині ДБФ відділу довідково-біб-

ліографічного обслуговування нараховує понад 175
тис. документів. На його базі здійснюється довідко-
во-інформаційне обслуговування реальних, дистан-
тних користувачів з України та зарубіжних країн. 
З 2004 р. у ВДБО формується електронний ката-

лог на ДБФ на програмному забезпеченні ІРБІС-64
(адміністратор ЕК – В. А. Шкаріна). На його основі
готуються анотовані каталоги, путівники та інфор-
маційні матеріали, що розкривають зміст фонду.
Так, вже підготовлено анотовані каталоги «Історія
Києва у довідково-бібліографічних виданнях Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-
го» (уклад. В. А. Шкаріна – К. , 2006); «Держава і
право» (уклад.: В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна ;
вступ ст. та наук. ред. Т. В. Добко. – К., 2010).
Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань

шляхом проведення лекцій, екскурсій, семінарів, ін-
дивідуального інформування і консультування – ще
один важливий напрям діяльності ВДБО. Щороку
фахівці відділу беруть участь у традиційних Днях
аспіранта, проводять семінари-практикуми «Довід-
ково-бібліографічний апарат Бібліотеки. Методика
бібліографічного пошуку та складання списку до-
кументів за чинними стандартами» (для аспірантів
першого року навчання) та «Методичні рекоменда-
ції з оформлення бібліографічного апарату дисерта-
ційної роботи» для аспірантів третього року нав-
чання (С. М. Горбань, Н. І. Моісеєнко).
З метою популяризації і розкриття фондів з кінця

2003 р. фахівці ВДБО систематично інформують чи-
тачів інформаційно-аналітичного журналу «Україна:
події, факти, коментарі», який видається в друкованій
і електронній формах (http://nbuv.gov.ua/siaz.html),
про нові надходження до фонду НБУВ довідкових,
енциклопедичних видань, бібліографічних покажчи-
ків. У рубриці «До уваги держслужбовця» цього жур-
налу вже опубліковано понад 100 реферативних огля-
дів довідково-бібліографічних видань. 
За останнє десятиліття функції відділу значно роз-

ширилися. Відділу не вдалося відійти від створення
бібліографічних покажчиків, хоча у НБУВ – це пре-
рогатива відділу національної бібліографії. Справа у
тому , що інколи складність, пов’язана з підготовкою
досить обсягових бібліографічних довідок за запита-
ми окремих осіб чи установ, суспільна значущість
порушеної тематики об’єктивно вимагають створен-
ня на їхній основі бібліографічних покажчиків. Так,
бібліографічна довідка «Родина Тулубів. Зінаїда Ту-
луб» переросла у підготовку бібліографічного по-
кажчика «Зінаїда Тулуб», який планується видати до
120-річчя від дня народження видатної письменниці.
Деякі бібліографічні праці відділ готує у співпра-

ці з фахівцями інших установ. Спільно з відпові-
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дальним за україніку у Бібліотеці Конгресу США 
п. Богданом Ясінським підготовлено бібліографіч-
ний покажчик «Вістник : Місячник літератури, мис-
тецтва, науки й громадського життя. 1933–1939» 
(Т. В. Добко, Б. Д. Ясінський. – К.: Вашингтон ; Нью-
Йорк, 2002), який отримав високу оцінку фахівців. 
Спільно з Національним університетом «Києво-Мо-

гилянська академія» видано бібліографічний покажчик
«Петро Могила (1596–1647)» (уклад.: Н. І. Моісеєнко,
П. В. Голобуцький, З. І. Хижняк. – К., 2003). 
У співпраці в відомим сербським літературознав-

цем, професором Київського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка Деяном Айдачичем
створено покажчик «Сербські фольклор і літерату-
ра в українських перекладах та дослідженнях» (ук-
лад.: Д. Айдачич, Н. Дацькова, Т. Добко, Н. Моісе-
єнко та ін. – К., 2005).
Разом з викладачами Київського національного уні-

верситету ім. Тараса Шевченка підготовлено бібліог-
рафічний покажчик «Китай. Корея. Японія» (упоряд.:
І. П. Бондаренко, Т. В. Добко та ін. – К., 2007).
Щойно побачив світ бібліографічний покажчик

«Українсько-бельгійські літературні зв’язки», підго-
товлений спільно з зав. кафедри світової літератури
Львівського національного університету ім. Івана
Франка, професором Яремою Івановичем Кравцем.
Відділ співпрацює з українськими та зарубіжними

бібліотеками, редакціями енциклопедій, видавницт-
вами, засобами масової інформації. Важливий парт-
нер відділу – Інститут енциклопедичних досліджень
НАН України. Співробітники ВДБО Т. В. Добко, 
Н. І. Моісеєнко, С. М. Горбань, А. Л. Колесніченко,
Ю. С. Левченко, В. Ю. Радченко та інші беруть актив-
ну участь у підготовці статей та редагуванні пристатей-
ної бібліографії до «Енциклопедії Сучасної України».
На правах науково-методичного центру у галузі

ДБО відділ підготував практичний посібник «Біблі-
ографічна довідка у системі довідково-бібліогра-
фічного обслуговування» (Т. В. Добко, М. А. Чиж,
О. М. Василенко ; наук. ред. : В. М. Горовий. – К.,
2004), де описано особливості підготовки бібліо-
графічних довідок різних типів, звернено увагу на
специфіку обслуговування користувачів у режимі
«запит – відповідь» в електронному середовищі,
розглянуто питання надання платних бібліографіч-
них послуг, їх обліку тощо.
Щороку за запитами користувачів відділ готує

майже 150 письмових бібліографічних довідок. Во-
ни торкаються широкого кола питань: державотво-
рення та права, науки, культури, освіти, економіки,
історії, глобальних проблем сучасності. Значна до-
відково-бібліографічна робота орієнтова на інфор-
маційне забезпечення владних структур: Адмініс-

трації Президента України, Верховної Ради, Кабі-
нету Міністрів України, Президії НАН України, ус-
танов та організацій. Запити стосуються актуаль-
них питань міжнародного співробітництва, законо-
давчого забезпечення, правового та економічного
реформування, розвитку підприємництва, вирішен-
ня гуманітарних проблем тощо. 
Підготовлені в режимі «запит – відповідь» нео-

публіковані бібліографічні довідки, тематичні
списки літератури відзначаються ґрунтовністю, фа-
ховістю. Вони зберігаються в архіві фонду викона-
них довідок, який з 1995 р. паралельно ведеться в
електронній формі, що дає змогу їх оперативно ак-
туалізувати, доповнюючи новою інформацією при
повторному запитуванні. 
Підсумовуючи, зауважимо, що не дивлячись на

складнощі соціально-економічного характеру, які поз-
начаються на матеріальному забезпеченні галузі та
якості життя людей, нечисельним колективом відділу
за останні десятиліття зроблено дуже багато у царині
формування ДБА, удосконалення ДБФ, впроваджен-
ня нових технологій пошуку та обробки документів,
задоволення інформаційних запитів, організації обс-
луговування віддалених користувачів. 
Відповідаючи на виклики часу, НБУВ усвідомлює

свою роль в інформаційному забезпеченні науково-
дослідних робіт, виробничих та освітніх потреб і
спрямовує зусилля на організацію найширшого дос-
тупу до довідково-інформаційних ресурсів, докуме-
нтно-ресурсної бази наукових досліджень, створен-
ня та покращання сервісних умов, виховання інфор-
маційної культури читачів. 
Сьогодні пріоритетним завданням ВДБО є оциф-

рування цінних, рідкісних і найбільш запитуваних
довідково-бібліографічних видань, архівування на-
уково-інформаційних ресурсів глобальних
комп’ютерних мереж. Все це, по-перше, сприяє
збереженню фондів, по-друге, забезпечує користу-
вачам відкритий доступ (у т. ч. і дистантний) до ре-
сурсів, навіть тих, якими не володіє Бібліотека. 
Таким чином, з вищевикладеного можна зробити

висновок, що ВДБО – один з провідних відділів
НБУВ, який динамічно розвивається як сучасний на-
уково-інформаційний довідковий центр, інтегруючи
знання, формуючи документну базу на різних носіях
у співпраці з іншими підрозділами Бібліотеки в умо-
вах відкритого доступу до наукової інформації, впро-
ваджуючи нові технології та форми обслуговування,
створюючи сучасні інформаційні продукти і надаючи
широкий спектр послуг користувачам.
Відділ завжди славився своїми висококваліфіко-

ваними кадрами, бібліографами-ерудитами. Ваго-
мий внесок у розвиток системи ДБО, формування
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ДБА у 80–90-ті роки XX ст. зробили Наталя Ми-
хайлівна Ісаєва, Інна Костянтинівна Коновалова,
Алла Логвинівна Панова, Марія Степанівна Пе-
чоріна, керівники відділу Зофія Олександрівна
Врублевська, Галина Олексіївна Ритова. З лю-
бов’ю до читачів та своєї справи працювали Іри-
на Борисівна Вишневецька, Майя Аронівна
Маєва, Надія Михайлівна Погребецька, Ірина
Миколаївна Архіпова, Наталія Степанівна Даць-
кова, Надія Янівна Зайченко, Олена Василівна
Карплюк та ін. Багато років очолювала сектор
обслуговування Марія Андріївна Чиж. Саме зав-
дяки її зусиллям було впроваджено науково-орга-
нізаційні засади надання бібліографічних послуг,
зокрема й платних. 
Співробітники відділу наполегливо працюють над

створенням позитивного іміджу Бібліотеки, беруть
активну участь у всеукраїнських та міжнародних
науково-практичних конференціях, семінарах, ши-
роко висвілюють досвід роботи та проблемні питан-
ня у численних статтях фахових видань.
Слід наголосити, що відсутність на ринку праці фа-

хівців бібліотечно-інформаційної сфери обмежує
можливості поповнення підрозділу молодими квалі-
фікованими кадрами. Університети культури готують
їх невелику кількість, а низька заробітна плата робить
професію бібліографа непрестижною. До речі, у про-
відних бібліотеках світу робота бібліотекарів довідко-
вих служб вважається найскладнішою і оплачується
краще порівняно з іншими підрозділами.
Незважаючи на всі негаразди у ВДБО і сьогодні нат-

хненно працюють професіонали бібліотечно-інфор-
маційної галузі, віддані своїй справі доброзичливі і
комунікабельні люди. Сектор довідково-бібліографіч-
ного обслуговування очолює С. М. Горбань, сектор
довідково-бібліографічного апарату – Л. П. Мацке-
вич. Визнаними фахівцями бібліографічно-інфор-
маційної галузі є Н. І. Моісеєнко, В. Ю. Радченко, 
В. А. Шкаріна. Справжніми майстрами бібліотечної
справи стали С. В. Блиндарук, А. М. Колесніченко,
Ю. С. Левченко, Н. А. Мартиненко, Л. А. Петрієва.
Вони щедро діляться своїми знаннями і досвідом з
молодими колегами. 
Щороку читальний зал відділу відвідує понад 

15 тис. читачів, їм надається понад 5 тис. бібліогра-
фічних довідок і консультацій, понад 200 тис. при-
мірників різних довідково-бібліографічних видань.
Про необхідність функціонування довідкових
служб, взагалі, і ВДБО, зокрема, свідчить постійне
зростання довідково-бібліографічних послуг, що
надаються користувачам, запити на розширення
електронного ДБО, а також численні позитивні від-
гуки користувачів і слова подяки, які є найбільшою

нагородою за складну, але таку важливу суспіль-
нокорисну працю.
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Вступ
цінка документних інформаційних потоків
дає змогу визначити пріоритетні напрями
розвитку науки та прослідкувати основні її

тенденції, з’ясувати внесок окремих науковців, орга-
нізацій, видань, встановити найпопулярніші публіка-
ції. На сьогодні велику популярність мають науковий
індекс цитування (SCI – Science Citation Index) та
звітне цитування журналів (JCR – Journal Citation Re-
ports), що випускаються Інститутом наукової інфор-

мації (ISI – Institute for Scientific Information), США 1.
ISI забезпечує якісне опрацювання даних, але не
встигає за швидким зростанням інформаційних по-
токів, тому дуже мала кількість українських видань
аналізується цією організацією. Така ситуація
зумовленна й іншими причинами: мовний бар’єр,
низька якість рецензування і оформлення публікацій,
недостатній розвиток української науки в цілому,
грошова оплата та ін. З цією проблемою стикнулися
багато європейських держав, країни СНД, Китай 2. 
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У статті проаналізовано основні показники формування рейтингів наукових публікацій та окремих науковців, запропонова-
но методи розрахунку рейтингів українських публікацій, науковців, організацій та видавництв. Наведено інфологічну модель
та бізнес-правила бази даних наукових публікацій. 
К л ю ч о в і  с л о в а: рейтинг, наукові публікації, цитування, Інтернет-голосування, імпакт-фактор, h-індекс, РП-фактор.

In this paper the famous database of scientific publications and rating of scientific publication, individual scientists are analyzed. The
computing method of rating of Ukrainian publications, scientists, journals and organizations is proposed. The infological model and bu-
siness rules of scientific publications database was projected. 

K e y w o r d s: rating, scientific publications, citing, Internet-voting, impact factor, h-index, РП-factor.
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