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Наведено етапи розробки, формування та забезпечення функціонування Електронної 

бібліотеки вищого навчального закладу на прикладі ЕБ ЗНТУ. Електронна бібліотека 

реалізована у формі сайту, що значно спрощує організацію системи доступу до наукових та 

навчальних матеріалів. 

 
Важливим кроком на шляху України до євроінтеграції є приєднання України до країн 

учасниць Болонського процесу, перехід на кредитно-модульну систему побудови 

навчального процесу та необхідність забезпечення інформаційних потреб сучасних 

користувачів бібліотечних ресурсів. Виходячи з цього, перед бібліотеками вищих 

навчальних закладів (ВНЗ) стає завдання комплектування фондів спеціалізованими 

електронними документами та забезпечення техніко-технологічних умов їхнього 

використання [1]. Тому сьогодні одним із основних напрямів діяльності бібліотек ВНЗ є 

створення Електронних бібліотек (ЕБ) в основу проектування баз даних яких повинні бути 

покладені вимоги користувачів до системи [2].  

Інформаційні ресурси ЕБ ВНЗ, як правило, складаються з декількох частин, з яких 

переважають навчальна і наукова [3]. До першої входять електронні підручники, навчальні 

посібники та навчально-методичні розробки, що спрямовані на опанування студентами 

навчального матеріалу. Основу другої частини ЕБ складають електронні книги, 

автореферати дисертацій і наукові статті [4], які забезпечують розширення можливостей для 

навчального процесу та проведення наукових досліджень. 

На сучасному етапі інформаційні ресурси нового типу виступають основою 

успішного впровадження сучасних освітніх технологій у ВНЗ [5]. Тому створення умов для 

переходу до нового рівня освіти на основі інформаційних технологій є актуальною задачею 

подальшої їх інформатизації [6]. 

Основна мета створення Електронної бібліотеки ЗНТУ – створення інформаційної 

системи, в якій документи зберігаються і можуть використовуватись в "електронній" формі. 

Програмні засоби при цьому забезпечують єдиний інтерфейс доступу до електронних 

документів, які містять тексти та зображення.  
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Інформаційні системи, являють собою складні програмно-апаратні й 

телекомунікаційні комплекси. Вони виступають як самостійні об'єкти досліджень. Питання 

архітектури таких систем і організації керування інформаційним процесом визначають як 

головні напрямки у розглянутій області. Відповідно до загальної теорії систем інформаційну 

систему можна визначити як сукупність інформаційних елементів введення, обробки, 

переробки, зберігання, пошуку, виводу й поширення інформації, що перебувають у 

відносинах і зв'язках між собою та складають певну цілісність [7].  

Попередні дослідження, що проводились в бібліотеці університету, дали позитивний 

результат з питань задоволення потреб у збільшенні обсягів доступу до електронної 

інформації.  Електронна бібліотека складається з різного виду колекцій електронних 

документів. Вона містить зібрання методичних та навчальних посібників, статей та 

авторефератів дисертацій, систематизованих та доступних індивідуально для електронних 

засобів. Доступ до неї забезпечується за допомогою сучасної пошукової системи, яка 

дозволяє  отримати результати пошуку з Web-інтерфейсу користувача. Тематичний склад 

ресурсів ЕБ визначено відповідно до наукового, навчального та виховного процесів 

університету. 

Формування та використання електронної інформації у ЗНТУ наведено на рис.1[8]. 
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Рисунок 1 – Схема формування й використання електронної інформації  

 



Проекти створення електронних колекцій для їх включення до ЕБ подаються 

кафедрами, окремими науковцями, викладачами та спеціалістами університету, колективом 

та адміністрацією бібліотеки і розглядаються на координаційній раді бібліотеки. Також були 

опрацьовані праці викладачів та науковців ЗНТУ за темами наукових робіт і дисциплінами, 

що викладаються у ВНЗ за спеціальностями, з метою підвищення рівня книгозабезпечення 

навчального процесу і підтримки наукової діяльності університету [9]. Для виконання 

сканування додатково залучаються студенти університету під час проходження практики. 

Отримання, перевірка, реєстрація та резервне копіювання електронних видань здійснюється 

відділом інформаційних технологій бібліотеки.  

Електронна бібліотека ЗНТУ сформована як єдина база даних і при її проектуванні ми 

дотримувались усіх прийнятих стандартів у сфері проектування баз даних  

В інфологічний етап проектування БД Електронної бібліотеки ЗНТУ включено аналіз 

предметної області (ПО) й побудову інформаційної структури (концептуальної моделі) ПО. 

На даному етапі було проаналізовано запити користувачів, вибрано інформаційні об'єкти та 

їхні характеристики, а на основі проведеного аналізу була структурована предметна область. 

Аналіз ПО є загальним етапом, що є інваріантним до програмного та технічного середовищ, 

в яких буде реалізовуватися БД [10].  

Вимоги користувачів до БД, яка розроблена, являють собою список запитів із 

вказівкою їхньої інтенсивності та обсягів даних. Ці відомості розробники БД одержали за 

допомогою бібліотечних працівників, у контакті з її потенційними користувачами. Схема 

бази даних Електронної бібліотеки Запорізького національного технічного університету 

наведена на рис.2. 



 
 

Рисунок 2 - Схема бази даних 

 

Додатково до загальних таблиць створені таблиця зв'язків id_документу з 

дисципліною, таблиця для представлення статистичних даних з роботи користувачів та 

таблиця зв'язків електронної версії документу з його бібліографічним описом. 

Електронна бібліотека реалізована у формі сайту, що значно спрощує організацію 

системи доступу до нього ззовні, та робить його незалежним від якоїсь конкретної 

операційної системи. Але в той самий час такий формат проекту вимагає наявності Web-

сервера, який обслуговував би цей сайт. Найбільш поширеним в наші дні Web-сервером є 

Apache. Як і MySQL  його можна знайти серед пакетів. Існує багато різних версій Apache, що 

досить сильно відрізняються одна від одної, але в рамках цього проекту ці відмінності не є 

суттєвими [11]. 

В якості серверної операційної системи, під управлінням якої працює Електронна 

бібліотека ЗНТУ, застосовано ОС FreeBSD. До основних переваг цієї системи відносяться: 

досить велика швидкодія та ступінь захищеності від зовнішніх нападів, відносно невеликий 

об'єм та простота налаштування. Слід також зазначити, що FreeBSD є системою з відкритим 



кодом. Вона може вільно використовуватись без жодних жорстких обмежень, що 

накладаються розробниками комерційних продуктів. 

Сам проект електронної бібліотеки створено за допомогою мови програмування PHP. 

Ця мова за типом є інтерпретатором. Це означає, що програма, написана на ній, не 

компілюється з можливістю подальшого самостійного виконання у будь-якій системі, а 

обробляється інтерпретатором кожен раз при спробі запуску, що в свою чергу вимагає 

наявності PHP на машині, де планується використання програми. Мова PHP, окрім ядра, має 

безліч різноманітних бібліотек та розширень. Як правило лише обмежена їх кількість 

включається у стандартні пакети. Саме через це замість того, щоб ставити PHP з пакету, 

доцільно буде скомпілювати його власноруч, та підключити усі необхідні розширення [11]. 

У якості СУБД для роботи з базами даних проекту використовували MySQL (5 версія) 

яка складається з двох основних пакетів: mysql5-server та mysql5-client. 

Застосування визначених програмних продуктів обумовлено основними критеріями: 

універсальність використання базової платформи, безкоштовний доступ до програмних 

ресурсів. 

Програмні коди основних модулів Web-сайту Електронної бібліотеки ЗНТУ: 

– documents_public.php. Сторінка з формою контекстного пошуку і посиланням на 

сторінку розширенного пошуку; 

– documents_search_vars.php. Пошук документів по назві (DOCUMENTS 

_SEARCH_TITLES), по бібліографічному опису (DOCUMENTS_LANGS), по виду 

документа ['doctypes'], по кафедрі ['departments'], по дисципліні ['subjects'], по джерелу 

['sources']; 

– documents_fullsearch.php. Розширений пошук документів; 

– documents.php. Пошук документів; 

– subjects.php. Блок з формою пошуку по дисципліні. 

Загальний вигляд Web-сайту Електронної бібліотеки ЗНТУ представлено на рис.3. 



 
Рисунок 3 – Web-сайт Електронної бібліотеки ЗНТУ  

 

Для виключення можливості несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів 

Електронної бібліотеки ЗНТУ вхід, реєстрація та умови роботи з електронною інформацією 

представлено у вигляді реєстраційної сторінки (рис.4). 

Користувачі при цьому мають інформацію, що всі матеріали, які містяться в 

Електронній бібліотеці ЗНТУ, представлені виключно для підтримки навчально-виховної та 

наукової роботи, вони не призначені для використання з комерційною метою. І що після 

ознайомлення з документами, вони повинні їх негайно видалити. Зберігаючи надані 

матеріали користувачі несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. До 

уваги користувачів доведено, що всі авторські права належать їх шановним власникам та 

якщо вони є власниками документа і його розповсюдження порушує їх авторські права, або 

якщо вони хочуть внести корективи в якійсь документ, то вони можуть зв'язатись з нами по 

e-mail:library@zntu.edu.ua або зателефонувати. 
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Рисунок 4 – Вхід та реєстрація користувачів  

 

Всі варіанти реєстрації та доступу до ресурсів розроблено з використанням мови 

програмування PHP При аутендифікації встановлюються права на перегляд каталогу або 

доступ до електронної версії документа для користувачів Електронної бібліотеки, та доступ 

до редагування записів і інформації о користувачах для працівників бібліотеки та 

адміністратора БД ЕБ ЗНТУ. 

Реєстрація необхідна для отримання права користування електронною бібліотекою, 

насамперед - для доступу до повнотекстових документів.  

Реєстрація безкоштовна і не займає багато часу. При реєстрації користувач вказує 

достовірну інформацію, вибирає унікальне реєстраційне ім'я (логін) та пароль доступу до 

ресурсу. Подальша ідентифікація користувача здійснюється на основі логіну. 

Конфіденційність інформації, що надається користувачем - гарантується. 

Основна сторінка, що забезпечує доступ до видалення та редагування інформації про 

користувача представлена на рис 5. 



 
Рисунок 5 – Видалення та редагування інформації про користувача 

 

Адміністратор може видалити або редагувати інформацію про користувача. 

Користувач, за бажанням, може змінити  свої особисті дані, введені при реєстрації. Для 

цього треба скористуватися посиланням "Особисті дані". Знаходячись на цій сторінці, 

користувач може замінити особисту інформацію - "Пароль", "Ім'я", "Прізвище", "E-mail". 

Система запам'ятає всі зміни після натискання на кнопку "Зберегти". 

Крім редагування читачів в системі є можливість видалення та редагування 

електронних документів. Доступ до видалення та редагування електронних документів 

працівники бібліотеки мають з наступної сторінки (рис.6). 



 
Рисунок 6 – Видалення та редагування інформації про електронний документ 

 

Працівник бібліотеки має змогу виконати корегування полів документу, як внесенням 

(корегуванням) інформації так і її зміною автоматично керуючись набором вже існуючих 

записів кафедр, дисциплін, видів документів, наукових напрямків, мови та джерел. Вибір 

запису в автоматичному режимі дозволяє запобігти випадкових помилок при занесенні 

даних про електронний документ. Загальна форма редагування електронного документу 

наведена на рис.7. 



Рисунок 7 – Форма редагування документу 

 

Пошук інформації в Електронній бібліотеці можна здійснювати за кількома 

критеріями: 

- за автором; 

- за назвою; 

- за дисципліною та видом документу; 

- за ключовим словом; 

- за анотацією. 



Запити, які використовуються в системі автоматично генеруються при роботі з 

пошуковими критеріями на пошукових сторінках загального та розширеного пошуку. 

Запропонована модель інформаційного забезпечення, що являє собою Електронна 

бібліотека ЗНТУ, як елемент в основі освітнього простору створює передумови для 

одержання ефективного співробітництва між різними учасниками освітнього процесу та 

створення єдиного інформаційно-освітнього середовища ВНЗ регіону. 

Електронна бібліотека ЗНТУ, доповнює традиційні форми та є ефективним засобом 

наукової комунікації, що сприяє реалізації як індивідуального творчого потенціалу, так і 

наукової колективної співпраці.  

Основними функціями, що реалізовані ЕБ ЗНТУ є: розкриття власних фондів; 

поповнення фондів ЕД шляхом отримання повнотекстових документів; пошук у світовому 

документному інформаційному потоці та розширення структури її фонду, можливість 

реалізації паралельного опрацювання ЕР мережі Інтернет шляхом створення метаданих у 

вигляді довідника.  

Основою ЕБ стало ліцензійне програмне забезпечення УФД\Бібліотека, що 

використовується у локальній мережі бібліотеки, розраховано на систематизацію 

друкованого фонду бібліотеки і має у електронному вигляді основні систематичні каталоги 

УДК, ББК та більш розширені можливості бібліографічного опису. 
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