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Сьогоднi Укра'iна переживае своерiдний «бум» 

запiкавления iсторичним минулим, витоками держав

ностi та етнiчною самобутнiстю нашого народу. Це все 
е рисами вiдроджения напiонально'i самоiдентифiкацil. 

Iнформацiйнi установи активно долучаються до цих 

процесiв - багато з них е носiями унiкально'i iнформацil. 

Ця iнформацiя повинна бути переформатована в 

зрозумiлий i зручний формат, оскiльки вкрай важливим 

е рiвень «iнформацiйного сервiсу». «Саме сервiс 

передбачае максимальну зручнiсть користувача послуг. 

Iнформацiйнi послуги тепер повиннi бути побудованi 

не на внутрiшньому замкнутому алгоритмi, а мовою 

зрозумiлою людинi - споживачевi послуг. Iнакше вiн 

не буде користуватися цими послугами, що в умовах 

капiталiзму негайно призводить до банкрутства i 

зникнения з iнформацiйного поля тих, хто недостатньо 

осво'iв сервiснi принципи» [1, с. 261]. 

Проблема адаптапi'i рiзних джерел сто'iть доволi 

гостро - документи минулого часто не мали чiтко'i 

структури каталогiзацi'i, а якщо й мали - багатьом 

сучасним користувачам вона не зрозумiла. З цiею 

проблемою зiткнулася молода дослiдниця 3. Свердлик 

при вивченнi минувшини Киева: «Попри те, що 
ми навели найбiльш типовi приклади принципiв 

формування документiв у справи в канцелярi'i думи 

та управи мiста Киева, не можливо наразi чiтко 

визначити найбiльш застосовуваний принцип вiднесения 

документiв до конкретно'i справи. Адже, як свiдчать 

архiвнi справи органiв мiського управлiния мiста Киева 

кiнця XIX - початку ХХ ст., е чимало справ, пiд час 

формувания яких одночасно могли посднуватися кiлька 

принципiв» [3, с. 33]. 

Подiбнi проблеми непокоять фахiвцiв i вони 

намагаються зробити роботу з iнформапiйними джере

лами бiльш досконалою. Укра'iна зараз активно оновлюе 

технiчне та методичне оснащения iнформацiйних 

установ та використания цього доробку в освiтi. Звiсно, 

що недостатне фiнансування гальмуе кардинальний 

прорив. Але вже не сто'iть вибору «робити, чи нi». 

Якщо сьогоднi укра'iнцi не спроможуться створити 

якiсне цифрове середовище, то завтра наша минувшина 

опиниться на межi знищения. 

Форпостом в багатьох процесах збережения 

iсторично'i пам'ятi стали навчальнi заклади. Тут важливо 

зазначити, що «культурологiчна пiдготовка ... допоможе 

майбутньому педагогу ефективно адаптуватися до життя 

та продуктивно'i працi у соцiумi, реалiзовуючи своУ 

особистiснi, громадянськi та професiйнi покликания 

й обов'язки [2, с. 56]. Педагоги вже використовують 

в межах електронного навчания вiдповiдний наробок 
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iнформацiйних установ. Ця спiвпраця важлива як з 

позицiй технологiчного оновления та вдосконаления 

освiти, так i з точки зору прищеплення любовi до рiдноУ 

землi, вихованню шанобливого ставлення до iсторично'i 

минувшини. 

В рамках вищо'i освiти мае вiдбуватися поступовий 

перехiд вiд споживания до створения iнформацiйного 

продукту. Бакалаври старших курсiв i магiстри (пiд 

керiвницгвом досвiдчених викладачiв) здатнi створювати 

простi iнформацiйнi елементи iнформапiйного простору 

(рiвень Biкiпeдii). Ця робота передбачае створення 

iнтерактивного динамiчного цифрового середовища, що 

цiлком вiдповiдае вимогам XXI столiття. 

Для учнiв i студентiв звичайнi паперовi джерела 

iнформацi'i з кожним роком втрачають актуальнiсть -

мобiльна iнформацiя споживасrься за допомогою 

цифрового простору. Педагоги часто виявляють 

агресивне ставлення до подiбного стану речей. Це 

зумовлено несприйняттям новiтнiх реалiй (тут можна 

в рiвнiй мipi казати про неспроможнiсть Ух сприйняти 

та про небажания це робити), острахом перед змiною 

способу подачi матерiалу. Це зумовлено й тим, що зi 

змiною способу подачi матерiалу часто змiнюсrься й 

парадигма мислення - навички керування велосипедом 

лише вiддалено можуть допомогти в опануваннi 

автомобiля. Так само i з iнформацiею - космiчна 

швидкiсть Гi розповсюджения, колосальнi Гi вертикальнi 

та горизонтальнi пласти, небачена свобода вiдкрили новi 

oбpi'i для освiти. I студiююча молодь часто перетинае 

новi рубежi швидше своУх вчителiв! 

Саме молодi визначають прийнятну для себе 

траекторiю освiти, в тому числi iсторично'i. Iсторiя 

для молодi вже не просто накопичення фактажу з 

чiткими ярликами - це живий органiзм, що живе 

власним життям. Iсторична пам'ять позбавилася 

iдеологiчно'i опiки, вона перетворилася на палаючу 

свiчку, що живиться ресурсом людських сердець. Лише 

те зберiгасrься в народнiй уявi, що знаходить живий 

вiдклик у свiдомостi людей. 

Молодь сама приймае рiшення, сама формуе 

власну думку. Iсторичний фактаж для бiльшостi -

лише технiчний бар'ер ЗНО, який необхiдно подолати 

для здобуття вищоi: освiти по деяким спецiальностям. 

Завченi цифри i персоналi'i моментально вивiтрюються 

з голiв молодi, оскiльки «виконали свою функцiю». I 

педагогам вишiв доводиться дивуватися парадоксальнiй 

ситуацi'i - абiтурiент здав ЗНО з icтopi'i Укра'iни на 170-

180 балiв а, ставши студентом, не в змозi пригадати 3-5 

укра'iнських гетьманiв. 

Тому актуалiзувати iсторичну iнформацiю необхiдно 

доступними сучасними засобами. Це призводить до 

низки негативних наслiдкiв - розмивасrься акаде

мi чнiсть, втрачасrься здебiльшого глибина матерiалу, 

«розшаровусrься» iдейна складова. Особливо гiрко 

спостерiгати, як «в цифрi» оживають грубi пiдробки та 

зухвалi агiтки минулого. У чнiвство не може розрiзнити 

в матерiалах вiдмерлий «класовий пiдхiд», продовжуе 

«класову боротьбу» вже в XXI столiттi. Фактично, 

молодь просто транслюе вiдмерлi матерiали. Це 

стосусrься й радянського осмислення минулого - навiть 

студенти греко-католики таврують унiатiв штампами 

комунiстично'i пропаганди, оскiльки, готуючись з питан

ия «Берестейська унiя», просто скачали з Iнтернету 

Збiрник наукових праць «Гiлея: науковий вiсник» 








