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Анотація: у статті розкрито аспекти діяльності бібліотеки вищого 

навчального закладу в галузі правового виховання студентської молоді, 

представлено державні ресурси і власної генерації для формування 

інформаційних запитів та правової культури студентів. 
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На сучасному етапі роль бібліотек вищих навчальних закладів, як 

центрів правового виховання студентів, дуже велика. Вона полягає, перш за 

все, у створенні інформаційно-правових ресурсів для вільного і повного 

задоволення правових запитів студентів, на основі фонду офіційних правових 

документів, що формується з використанням сучасних інформаційно-

комунікативних технологій (ІКТ). 

Одна з найважливіших функцій, що властива бібліотеці університету, 

– здійснювання розвитку правової свідомості особистості, а також допомога 

студентської молоді у вирішенні своїх життєвих проблем. 

Основні напрямки роботи наукової бібліотеки Харківського 

національного університету радіоелектроніки (НБ ХНУРЕ) по формуванню 

правової культури студентів такі: 

 моніторинг інформаційних потреб студентів в інформації правового і 

соціального характеру; 

 комплектування та актуалізація бібліотечного фонду правовою 

літературою; 

 організація робочих місць (точок доступу) до правових ресурсів 

Інтернет; 

 інформаційна, довідково-бібліографічна і бібліотечна діяльність; 

 популяризація правових знань та інформаційних ресурсів правової 

тематики на заняттях зі студентами в рамках розділу «Основи 

інформаційної культури». 

Сьогодні всім студентам університету надано вільний доступ до 

правової інформації в електронному читальному залі бібліотеки. 

Інформаційні ресурси, якими володіє бібліотека, від друкованих джерел 

правової інформації (книги, періодичні видання) до сучасних електронних 

правових баз даних (БД) і ресурсів Інтернет. 

З 2006 року ХНУРЕ щорічно сплачує користування української 

правової БД «ЛІГА: ЗАКОН» (762 560 документів на 6.05.2016г.), яка 

включає офіційні документи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 



України, Президента України, а також документи міністерств, відомств, 

комітетів, комісій, організацій і підприємств. У 2015-2016 навч. році за 

допомогою цієї БД співробітниками бібліотеки було виконано 1441 довідок. 

Що стосується правових ресурсів Інтернет, то найбільш активно 

використовується БД «Законодавство України» на офіційному порталі 

Верховної Ради України (213835 документів станом на 5 травня 2016 р.) 

Повнотекстові довідково-правові системи забезпечують повноту 

інформації, оперативність надходження нової інформації, дозволяють 

виконувати численні складні запити правової тематики. Актуалізація БД 

проводиться постійно, як правило, щотижня або один раз в два тижні з 

можливостями швидкого і точного пошуку та комплексного аналізу правової 

ситуації. За допомогою довідково-правових систем можна оперативно 

відстежити зміни в законодавстві за необхідний період часу, швидко скласти 

добірку документів за запитуваною темі. 

З 2007 року на сайті наукової бібліотеки ХНУРЕ працює віртуальна 

довідкова служба. У режимі віддаленого доступу користувачі бібліотеки 

мають можливість зробити запит і отримати відповідь від компетентного 

співробітника науково-бібліографічного відділу. На сьогоднішній момент 

виконано 1260 запитів, з них 356 – запити, що стосуються правової тематики. 

У 2012 році відповідно до рекомендацій Головного управління юстиції 

в м. Харкові та Харківській області для підвищення рівня правової культури 

студентів університету співробітники науково-бібліографічного відділу 

підготували «Куточок правових знань» (див. зображення 1). 

Куточок правових знань: Правове виховання як засіб формування 

правової культури молоді» (https://docs.google.com/presentation/d/1zmVtxs-

9v3Rqj38X1nUhX5zwGthgUWS4kyy3UOnwzLs/present#slide=id.p) включає 

наступні розділи: державні ресурси, Конституція України (повний текст), всі 

галузі права, правові пошукові системи («ЛІГА: ЗАКОН», БД 

«Законодавство України» на офіційному порталі Верховної Ради України), 

http://e-library.kture/library/?page=524
http://e-library.kture/library/?page=524
http://e-library.kture/library/?page=524
https://docs.google.com/presentation/d/1zmVtxs-9v3Rqj38X1nUhX5zwGthgUWS4kyy3UOnwzLs/present#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1zmVtxs-9v3Rqj38X1nUhX5zwGthgUWS4kyy3UOnwzLs/present#slide=id.p


рекомендаційний список правничої літератури з фонду бібліотеки ХНУРЕ і 

посилання на правові Інтернет-ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зображення 1: Розташування «Віртуального куточка правових знань» на 

сайті НБ ХНУРЕ 

Зображення 2: Один з розділів віртуального куточка – 

Рекомендаційний список правознавчої літератури 

 



Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 13 грудня 2010 р 

N 2250-р в Україні сформована модель електронного урядування, головною 

метою якого є використання інформаційних технологій в діяльності органів 

державної влади. У даний час будь-який житель України і конкретного міста 

має можливість безпосередньо звернутися в будь-який орган виконавчої 

влади, як на державному, так і на регіональному рівні. У зв'язку з цим 

співробітники науково-бібліографічного відділу НБ ХНУРЕ підготували і 

представили на сайті бібліотеки постійно діючу віртуальну виставку «За 

електронними послуги Е-урядування до бібліотеки» (http://library.nure.ua/e-

control.html).  

 

Виставка рекомендує е-сервіси для самостійного використання і 

отримання правової інформації та консультаційної допомоги від офіційних 

органів центрального і місцевого самоврядування. Співробітники бібліотеки 

рекомендують студентам і співробітникам університету активно 

використовувати офіційні центральні, регіональні та місцеві інформаційні 

ресурси, представлені на виставці, наприклад:  

 http://poslugy.gov.ua/ – Єдиний державний портал адміністративних 

послуг; 

 http://www.z.gov.ua/ – Єдиний інформаційний веб-ресурс звернень 

громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

http://library.nure.ua/e-control.html
http://library.nure.ua/e-control.html
http://poslugy.gov.ua/
http://poslugy.gov.ua/
http://poslugy.gov.ua/
http://poslugy.gov.ua/
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 http://www.dozvil.kh.ua/index.htm – Центр надання адміністративних 

послуг м. Харкова 

 http://nzo.org.ua/?page_id=184 – Інформаційно-комунікаційний портал 

системи освіти Харківської області  

Слід зазначити, що поряд з новими віртуальними формами 

інформаційного обслуговування студентів, співробітники бібліотеки 

використовують традиційні бібліотечні форми обслуговування: тематичні 

виставки, огляди законодавчої і нормативно-правової літератури, газетно-

журнальних статей по праву, виставки нових надходжень правової 

літератури, стенди, куточки та ін. Книжкові виставки як важлива частина 

інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування 

користувачів активно сприяють знайомству з положеннями основоположних 

документів і законодавчих актів, які гарантують дотримання прав людини. 

Щорічно бібліотека включає в план культурно-просвітницької роботи цикли 

виставок, які розкривають фонди правової тематики: до Дня Конституції 

України, до Дня гідності і свободи, до Дня захисту прав людини, до Дня 

незалежності України і т.п. Мета таких заходів – стимулювання інтересу 

студентів до суспільно-політичного життя країни, формування активної 

громадянської позиції. 

З точки зору традиційного інформаційного обслуговування студентів 

треба відзначити постійно діючий наочний «Куточок правових знань», який 

включає: Виставку нової правової літератури «Держава. Право. Закон» 

(виставка постійно оновлюється); офіційні друковані видання України: 

«Офіційний вісник України», «Голос України», «Урядовий кур'єр», Кодекси 

України, багатотомне видання «Закони України» та ін.  

Велике значення має популяризація правових знань та інформаційних 

ресурсів правової тематики на щорічних заняттях з «Основ інформаційної 

культури» зі студентами всіх груп і всіх курсів. 

На закінчення, хочеться відзначити, бібліотека, що володіє різними 

інформаційно-правовими ресурсами, що має доступ до правових ресурсів 

http://www.dozvil.kh.ua/index.htm
http://nzo.org.ua/?page_id=184


Інтернет, що володіє фондами правової тематики та має у своєму штатові  

висококваліфікованих співробітників, здатна багато зробити в правовому 

освіті і вихованні студентів. 

 

Аннотация: в статье раскрыты аспекты деятельности вузовской 

библиотеки в области правового воспитания студенческой молодежи, 

представлены государственные ресурсы и собственной генерации для 

формирования информационных запросов и правовой культуры студентов. 
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информационная культура, студенты высшего учебного заведения, 

библиотека высшего учебного заведения, справочно-поисковые системы, 
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