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Анотація: Висвітлюються тенденції модернізації вищої освіти, 

зокрема особливості та принципи «відкритої освіти», аналізуються основні 

трансформації, що відбуваються з бібліотеками під впливом цього процесу, і їх 

функціональні завдання в нових умовах. 
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Глобальна освіта в її гуманістичному аспекті дає особистості більше 

можливостей для успішної і компетентної діяльності на світовому рівні, 

допомагаючи стати кожному «людиною світу», найважливішим джерелом 

національного багатства, економічного потенціалу суспільства чи країни. На 

діаграмі 1. 
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Діаграма 1 Тенденції наповнення ЕК   

Наступні діаграми нумеруються 2, 3, 4, … 

Цей процес супроводжується …… (на малюнку 1) 
 

 
Малюнок 1 Скріншот сайту 

Наступні малюнки нумеруються  2, 3, 4, … 

Тим самим: усі види зображень у тексті (діаграми, графіки, малюнки, скрін-

шоти та ін.) мають свій ряд нумерації. 
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Аннотация: Освещаются тенденции модернизации  высшего 

образования, в частности особенности и принципы «открытого образования», 

анализируются основные трансформации, происходящие с библиотеками под 

воздействием этого процесса, и их функциональные задачи в новых условиях. 
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Annotation: Highlights the trend of modernization of higher education in 

particular,  and  especially  the  principles  of  "open  education",  analyzes  the 

major transformation taking place with libraries under the influence of this process, 

and their functional tasks in the new environment. 
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