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Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації

Інтернет-конференція
як форма професійної 

комунікації
Розглянуто специфіку формату інтернет-конференцїї в ході 

професійної комунікації з урахуванням досвіду Наукової бібліотеки 
Харківського національного медичного університету. Визначено 
основні етапи та чинники успішності інтернет-конференцїї. Ви
світлено підходи та реалізацію проекту науково-практичної ін
тернет-конференцїї Наукової бібліотеки Харківського національ
ного медичного університету «Бібліотеки і суспільство: руху часі 
та просторі».

Мережевий онлайн-прос- 
тір, сучасні технології та 
медіа-засоби постійно 

розвиваються, пропонуючи чимало 
каналів для масової комунікації, в 
тому числі наукової та професійної.

Одною з поширених сьогод
ні форм є інтернет-конференція -  
електронний аналог традиційного 
науково-практичного заходу, що 
поєднує його особливості та од
ночасно враховує реалії. Існують 
різні формати проведення інтер- 
нет-конференцій в залежності від 
форми організації, кількості за
лучених учасників, використання 
технологій, сервісів, інструмента
рію. Серед найбільш визнаних -  
онлайн-конференції та заочні кон
ференції, які надають можливість 
взяти участь і опублікувати статтю 
чи тези незалежно від місця прове
дення заходу.

Онлайн-конференція -  це за
хід прямої трансляції, організова
ний за допомогою веб-технологій 
в режимі реального часу, що доз
воляє одночасно підтримувати 
конференц-зв'язок з багатьма спів
розмовниками. Комунікаційні за
соби уможливлюють інтерактивне 
спілкування в форматі візуально
го контакту, живої дискусії, наоч
ної демонстрації доповідей. Все 
це створює «ефект присутності» і 
допомагає проводити ефективні 
презентації та зустрічі для досить 
великої аудиторії, залишаючись на

своєму робочому місці чи вдома.
Наукова комунікація в фор

маті заочної інтернет-конференції 
передбачає опосередковане спіл
кування і проводиться на платфор
мі відкритих електронних систем 
дистанційного менеджменту кон
ференцій або на сайті установи-ор- 
ганізатора. Взаємодія в межах фо
руму здійснюється через перегляд 
та обговорення наданих і розміще
них у вільному доступі матеріалів, 
коментарів, онлайн-голосування.

Проведення заочної інтернет- 
конференції, як і подібних тради
ційних заходів, складається з трьох 
основних етапів, але має свою спе
цифіку.

Підготовчий етап починається 
з обговорення ідеї проекту, визна
чення проблематики, статусу, тер
мінів проведення конференції й 
подачі матеріалів, обрання членів 
організаційного комітету з чітким 
розподілом обов'язків, складання 
плану дій. Даний етап може трива
ти не один місяць і обумовлюється 
масштабністю заходу та складністю 
теми. Інформаційний привід спіль
ного обговорення має бути цікавим 
для цільової аудиторії, привернути 
й утримувати увагу потенційних 
учасників. Вибір формату прове
дення конференції залежить від 
мети, завдань, характеру контенту, 
програмно-апаратного забезпе
чення, рівня підготовленості ауди
торії тощо.



Визначивши основні деталі 
конференції, слід переходити до 
підготовки інформаційного листа 
із запрошенням до участі й зазна
ченням тематики, термінів часу, 
регламенту, вимог до оформлення 
матеріалів, контактних даних тощо. 
Наступним кроком є своєчасне 
оприлюднення інформації про ін- 
тернет-конференцію та інформу
вання потенційних учасників, що 
варто зробити заздалегідь з ви
користанням доступних засобів і 
різноманітних каналів -  власний 
сайт установи-організатора, адресні 
розсилки, соціальні мережі. Одно
часно, доречно розпочати онлайн- 
реєстрацію учасників, збір мате
ріалів та їх поступову підготовку і 
розміщення на обраній платформі.

Основний етап -  власне конфе
ренція, яка проводиться в режимі 
обговорення матеріалів протягом 
заявленого в анонсі часу, і зазви
чай, триває кілька днів. Спілкуван
ня може проходити як у форматі 
премодерації повідомлень, так і 
постмодерації, але обов'язково з 
дотриманням мережевого етике
ту. Після завершення вказаного 
терміну можливість коментування 
блокується, що, по суті, є закриттям 
конференції.

Кінцевий етап -  підбиття під
сумків, аналіз наданих коментарів, 
визначення найбільш популярних 
публікацій та активних учасників, 
оцінка ефективності заходу, підго
товка звіту.

Зацікавившись потенціалом 
інтернет-конференції, Наукова 
бібліотека Харківського націо
нального медичного університету 
(НБ ХНМУ) ознайомилась з методи
кою подібних заходів. Саме заоч
ний формат визнаний бібліотекою 
найбільш доступним, зручним та 
економічним для запровадження 
нового проекту.

З метою оптимізації шляхів 
професійної комунікації та орга
нізації майданчика для дистанцій
ного спілкування бібліотечних фа
хівців, а також з нагоди 210-річчя 
ХНМУ та 95-річчя наукової бібліоте
ки у 2015 році було започатковано 
науково-практичну інтернет-кон- 
ференцію «Бібліотеки і суспільство: 
рух у часі та просторі», яка згодом 
перетворилася в регулярний захід. 
За цей час проведено три 8-денних 
заходи -  у жовтні 2015,201 б та 2018 
років [2-4] і набуто певний досвід.

Правила інтернет-конферен
ції «Бібліотеки і суспільство: рух 
у часі та просторі» передбачають 
дистанційну участь в ініціативному

порядку на безоплатній основі для 
обговорення актуальних питань 
бібліотечної діяльності широкої 
проблематики, що представляє 
інтерес для цільової аудиторії -  
працівників бібліотек України без 
обмеження типу чи відомчого під
порядкування, викладачів, науков
ців, аспірантів, студентів. Для розг
ляду запропоновані як традиційні 
теми бібліотечної практики, істори- 
ко-краєзнавчі та історико-культурні 
аспекти, науково-дослідний вектор, 
так й інноваційні питання -  сучасні 
інформаційно-комунікативні тех
нології та ресурсне забезпечення 
бібліотек; інтеграція університетів 
та бібліотек у відкритий доступ; 
медіа-платформи у просуванні кни
ги, читання, бібліотеки та сприянні 
професійній взаємодії; інформацій
но-аналітична підтримка науково- 
освітнього процесу університету; 
створення читаче-орієнтованого 
середовища; бібліотека і громада: 
просвітницька та іміджева діяль
ність; бібліотечні кадри: безперерв
на освіта та засоби вдосконалення 
професійної компетентності тощо. 
Робочими мовами є українська, ро
сійська, англійська.

За весь час було надано 103 
роботи від 128 авторів -  статті, тези, 
презентації. Усі матеріали перевіре
но на предмет відповідності рівню 
та тематиці конференції, дотриман
ня етичних і правових норм щодо 
запозичень, коректності стилістики 
й орфографії.

Конференція дозволила опри
люднити результати практичного 
досвіду та наукових досліджень, 
визначити шляхи розв'язання наяв
них проблем, обмінятися думками. 
Всі зацікавлені могли взяти участь в 
обговоренні, поставити будь-які за
питання, висловити власне бачення 
чи надати коротке повідомлення.

Інформаційною платформою 
проведення конференції обрано 
власний сайт НБ ХНМУ, що не потре
бує додаткових витрат і програмних 
налаштувань. Технічні можливості 
допускають інтегрувати ресурси 
за допомогою єдиних посилань і 
вести дистанційний діалог в режи
мі інтернет-форуму. В розділі сайту 
«Наші конференції» для кожного 
заходу створено окрему сторінку 
з посиланнями на матеріали, по
передньо розміщеними в окремій 
колекції Репозитарію ХНМУ.

Щоб конференц-діалог здійс
нювався з дотриманням вимог 
мережевого етикету та правил ре
сурсу, всі надані повідомлення під
лягають премодерації й оприлюд

нюються тільки після перегляду 
адміністратора (модератора) кон
ференції, який постійно на зв'язку і 
регулює хід дискусії. Приймаються 
тільки ті запитання і коментарі, що 
стосуються конкретної тематики, 
критичні зауваження мають бути 
коректними та конструктивними.

Основними критеріями по
пулярності інтернет-конференції 
й науково-практичної значущості 
представлених матеріалів є мо
ніторинг та статистичний аналіз 
кількості переглядів, кількості й 
характеру коментарів чи запитань. 
Жодна публікація не залишилася 
поза увагою відвідувачів сайту, а 
деякі теми навіть викликали актив
ну полеміку.

В цілому спілкування прохо
дило в діловій та дружній атмос
фері інтенсивного обміну інформа
цією, а ідея конференції отримала 
позитивний відгук за підсумками 
опитування бібліотечної спільно
ти. Окремі учасники надали власні 
пропозиції, які прийнято до уваги 
на майбутнє.

Всі публікації, разом з комента
рями, можна переглянути на сайті 
НБ ХНМУ (http://libr.knmu.edu.ua/ 
index.php/biblioteka-i-suspilstvo). 
Матеріали конференцій доступні 
також в колекції науково-практич- 
них заходів бібліотеки в Репозита- 
рії ХНМУ (http://repo.knmu.edu.ua/ 
handle/123456789/9499). За мате
ріалами проведених конференцій 
були підготовлені окремі збірки, 
електронні версії яких розміщені у 
вільному доступі, а друковані пере
дано авторам.

Отже, з урахуванням профе
сійних джерел [наприклад, 1, 5-10] 
і власної практики серед вирішаль
них можна виокремити наступні 
чинники успішності інтернет-кон
ференції.

Змістовні чинники:
вибір проблематики від

повідно до актуальних напрямів 
розвитку теорії й практики бібліо
течної справи, що представляє про
фесійний інтерес для потенційної 
аудиторії;

чітка тематична спрямова
ність дискусії;

доступність опублікованих 
матеріалів конференції для авторів 
і учасників дискусії, підготовка уза
гальненої збірки матеріалів в елект
ронному та друкованому варіантах.

Організаційні чинники:
планування і грамотна ор

ганізація послідовного виконання 
всього комплексу завдань;

встановлення регламенту:

http://libr.knmu.edu.ua/
http://repo.knmu.edu.ua/


терміни, порядок і час проведення, 
чіткі вимоги до матеріалів, що на
даються;

широка реклама і своєчас
не інформування про організацію, 
хід та результати заходу;

процедура реєстрації учас
ників;

застосування процедур 
повної модерації дискусії й наяв
ність компетентного модератора як 
щодо змісту обговорюваної проб
леми, так і в аспекті володіння су
часними засобами комунікації;

комунікаційна культура, 
додержання етичних норм мереже
вого спілкування всіма учасниками 
діалогу.

інформаційно-технічна підт
римка:

доступність та дружній ін
терфейс інтернет-ресурсу як інфор
маційної платформи;

діалогічність та забезпе

чення зворотного зв'язку на рівні 
організатор-учасник та учасник- 
учасник;

безперервний технічний 
супровід: оперативне розміщення 
інформації й наданих матеріалів, 
перевірка роботи посилань, ство
рення та підтримка різних форматів 
обговорення матеріалів.

Слід зазначити, що головною 
перевагою інтернет-конференції є 
можливість дистанційної взаємодії 
віддалених територіально учасни
ків для обговорення актуальних 
тем. Серед інших -  доступність 
розміщених матеріалів, широке 
географічне охоплення аудиторії, 
економія фінансових коштів і часу, 
пошук однодумців, створення про
фесійної спільноти на тематичному 
порталі або сайті.

Охочі приєднатися до участі 
в конференції, що проходить ре
гулярно, мають можливість озна

йомитися з проблематикою попе
редніх публікацій, щоб мати більш 
ширше уявлення щодо тематики 
заходу. Зробити це в форматі інтер
нет-конференції з викладеними у 
вільний доступ публікаціями й об
говореннями може будь-хто в будь- 
якому місті у зручний для себе час. 
Таким чином, процес комунікації 
переходить на якісно новий рівень.

Разом з тим, відсутність між- 
особистісної взаємодії та прямих 
людських контактів можна визнати 
до певної міри недоліком інтернет- 
конференцій. Але оперативність 
зв'язку, розширення меж спілкуван
ня, відсутність жорстких часових 
обмежень та значних матеріальних 
витрат, безперечно, є позитивни
ми моментами, що дозволяє дійти 
до висновку про перспективність 
професійної комунікації в форматі 
інтернет-конференції.
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