
Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного 

університету як  науковий та освітній інформаційно-

комунікаційний простір університету: досвід та перспективи : 

матеріали ХІ науково-практичної конференції, 30 серпня 2017 р. / 

РДГУ; Наук. б-ка; за ред. С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне, 

РДГУ. – 2017. – 84 с. 
  На сторінках збірника представлені матеріали ХІ науково-

практичної конференції «Наукова бібліотека Рівненського державного 

гуманітарного університету як  науковий та освітній інформаційно-

комунікаційний  простір університету: досвід та перспективи». Серед 

розглянутих питань: нові технології оперативного інформування, сучасні 

проблеми каталогізації та систематизації, особливості організації 

обслуговування користувачів та ін. 

 

 

С. Н. ГРИПИЧ 

Наукова бібліотека Рівненського державного 

гуманітарного університету як науковий та освітній 

інформаційно-комунікаційний простір університету: досвід та 

перспективи… С. 3–20. 

Висвітлено основні аспекти діяльності наукової 

бібліотеки РДГУ, її ресурсні інформаційні можливості. 

Z 

Г. П. СЕМЕНЮК 

Розвиток електронних інформаційно-комунікаційних 

наукоємних технологій в науковій бібліотеці Рівненського 

державного гуманітарного університету… С. 21–28. 

Проаналізовано процеси створення і впровадження 

наукоємних технологій у наукову бібліотеку Рівненського 

державного гуманітарного університету. Виокремлено етапи 

трансформаційних змін у бібліотечно-інформаційній 

діяльності – від бібліографування до наукометрії. 

Z 

 

 



2 

 

І. А. Гаврилюк 

Веб-сайт наукової бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету як інструмент управління 

інформаційними потоками… С. 29–35. 

Розглядаються можливості і переваги веб-сайту як 

інструмента управлінського впливу на вирішення завдань 

освітнього, виховного, дослідницького та управлінських процесів, 

висвітлено  формування його контенту. Визначено, що 

актуальною потребою є розроблення та реалізація власних 

управлінських моделей з урахуванням специфіки функціонування 

наукової бібліотеки РДГУ.  

Z 

С. М. Поліщук 

Створення Інституційного репозитарію Рівненського 

державного гуманітарного університету як моделі відкритого 

доступу до видань викладачів університету… С. 36–43. 

Висвітлюється поняття «репозитарій» та розглядається 

питання створення Інституційного репозитарію Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

Z 

О. В. Іванчук 

Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному 

та віртуальному режимах у контексті інформаційно-

комунікаційного сервісу наукової бібліотеки Рівненського 

державного гуманітарного університету…   С. 44–49. 

Розглянуто сучасний стан довідково-бібліографічного 

обслуговування,  форми і технології його виконання в 

електронному та віртуальному режимах на прикладі наукової 

бібліотеки Рівненського державного гуманітарного 

університету. 
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Л. В. Ковальчук 

Інформаційно-аналітична діяльність наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного університету на 

допомогу освітньому та науковому процесам… С. 50–58. 

Розглядаються особливості організації та напрями 

інформаційно-аналітичної діяльності наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Аналізуються види інформаційно-аналітичних продуктів і послуг, 

що створюються та надаються для забезпечення інформаційних 

потреб користувачів на допомогу освітньому процесу та 

науковій діяльності в РДГУ. 

Z 

Н. О. Потежна 

Бібліографічні бази даних книгозабезпечення освітнього 

процесу та аспірантури на допомогу інформаційному 

забезпеченню освітнього і наукового процесів Рівненського 

державного гуманітарного університету… С. 59–71. 

Розглядаються питання формування та використання 

бібліографічних баз даних книгозабезпечення та їх використання 

в інформаційному забезпеченні освітнього та наукового процесів 

РДГУ. 

Z 

Н. Б. Коломієць 

Впровадження Універсальної десяткової класифікації в 

практику роботи наукової бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету… С. 72–77. 

Висвітлено питання впровадження УДК в практику роботи 

наукової бібліотеки РДГУ. 
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Г. П. Мельничук 

Обслуговування користувачів в електронному режимі як 

інноваційний вид обслуговування в науковій бібліотеці 

Рівненського державного гуманітарного університету…       

С. 78–81. 

Висвітлено питання застосування інформаційних 

електронних  технологій при обслуговуванні користувачів у 

читальному залі №1 наукової бібліотеки РДГУ, що дає змогу 

удосконалювати бібліотечні процеси. 


