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Ідея технології RSS –
надати можливість користувачу 

дізнаватися про появу нових публікацій на сайтах 
шляхом формування власних переліків сайтів та 

автоматичного додавання в них інформації 
про зміни (новини) на цих сайтах.

Зауважте: зміни на сайті установи відбуваються не тільки 
у розділі сайту «Новини [установи]».



RSS - Rich Site Summary

RSS - RDF Site Summary

RSS - Really Simple Syndication

Технологія RSS з'явилася у 1995 році. 
Набула популярності у 1997 році 

завдяки реалізації на сайті Netscape.

У різних версіях абревіатура RSS 
мала різні розшифровки:



Технологія RSS базується на створенні 

спеціального файлу на сайті, 

який також називають

RSS-стрічкою, стрічкою новин або 

каналом RSS (RSS Feed).

Важливо зрозуміти 2 положення:



Зауважте, що

1) Рішення про створення і ведення RSS-стрічки 
приймає власник сайту. Наприклад, він може 
створити декілька тематичних стрічок новин або 
не створювати жодної. Навіть за наявності стрічки 
RSS на сайті, власник сайту може не вносити всі 
оновлення на сайті в RSS-стрічку.

2) Для читання файлу RSS-стрічки користувачеві 
потрібне спеціальне програмне забезпечення -
RSS-Reader



Програмне забезпечення для RSS
• Існує багато застосунків для 

роботи з RSS-стрічкою

• Деякі браузери мають вбудовані 
засоби для роботи з RSS

• Зробіть пошук в Google –
огляд rss рідерів
Обмежте пошук: Інструменти –
За минулий рік
Прочитайте статті про краще ПЗ

• Автор цієї презентації 
використовує Feedly, тому усі 
приклади наведені саме для 
цього застосунку.



Чому Feedly
https://feedly.com/

• Feedly – хмарний сервіс, тому Ваша робота з RSS-стрічками легко 
синхронізується при використанні різних мобільних та десктопних
пристроїв. Це не можливо при використанні вбудованих засобів браузера.

• Feedly має окремі застосунки для мобільних пристроїв під 
управлінням iOS та Android.

• Feedly – безкоштовний, якщо використовувати <100 RSS-каналів, 
<3 дощок, <9 сервісів для швидкого поширення інформації

• Feedly забезпечує швидку публікацію новин у соціальних
мережах (Facebook, Twitter, LinkedIn та ін.), а також інших
веб-сервісах - Evernote, OneNote, Dropbox, e-mail.

https://feedly.com/


Чому Feedly (продовження)
https://feedly.com/

• Feedly має гнучке управління повідомленнями –
закладка «Прочитати пізніше», розмістити на дошці, позначити як 
прочитане, видалити.

• Feedly дозволяє розподіляти джерела за темами (категоріями).

• Feedly дозволяє інформувати інших користувачів про важливі 
новини у Вашій RSS-стрічці через публікації на дошках.

• Feedly підключає стрічки різних форматів і версій – RSS (0.9х, 1.х, 
2.х), Atom

• Feedly здійснює аутентифікацію через Google, або Facebook, або за 
логіном/паролем, або через Windows-, або Evernote-
аутентифікацію.

https://feedly.com/


З чого почати? (перший крок)

Відкрийте на комп'ютері сайт http://feedly.com/

Інший варіант – почніть роботу з Feedly з завантаження 
на мобільний телефон (в цій презентації не розглядається).

Зареєструйтеся

http://feedly.com/


З чого почати? (крок 2)

Додайте перший 
сайт, який бажаєте 

відстежувати.

Наприклад,

knmau.com.ua

Зверніть увагу –
перемикач  

на слові Websites
(виділено зеленим) 

http://knmau.com.ua/


З чого почати? (крок 2, продовження)

Натисніть FOLLOW

Потім - + NEW FEED

Далі – назву теми 
(категорії), до якої 
буде віднесена ця 

стрічка новин

На завершення 
натисніть  «CREATE»



З чого почати? (крок 3)

Використовуйте + 
для додавання

нового сайту 

Створюйте нову
тему (категорію) 
для групування 

сайтів 
натисканням 

Create New Feed

Під Вашою аватаркою теж 
сховано багато 
налаштувань

*



З чого почати? (крок 4)

• Для перегляду 
повідомлень про 
зміни на обраних 
Вами сайтах 
натискайте 

• Today

• ALL 

• Назви тем

• Назви сайтів

Упорядкуйте 
стрічку новин



Наявність на сайті RSS-каналу 
позначають спеціальним значком.
Зазвичай він помаранчевого кольору.
Але дизайн може бути іншим.
Або взагалі значка може не бути.



Отримувати повідомлення через RSS-
канал можна не лише про оновлення веб-
сайту, а й про оновлення бази даних

• Наприклад, каталоги провідних бібліотек світу надають 

можливість читачам отримувати повідомлення про нові 

надходження через RSS-канал



Приклад 1. Пошук
в електронному 
каталозі 
Британської 
бібліотеки
http://explore.bl.uk/

Здійснивши 
пошук 1 раз, 
створіть RSS-
канал і 
отримуйте 
повідомлення 
про появу в 
каталозі нових 
документів, які 
відповідають 
запиту

http://explore.bl.uk/


Приклад 1. Пошук в електронному каталозі Британської 
бібліотеки http://explore.bl.uk
(пояснення)

• На попередньому слайді результат пошуку нот для гри на 
фортепіано в 4 руки. Пошуковий запит – piano 4.

• Далі за допомогою меню, яке розташовано ліворуч, результати 
пошуку обмежуються документами, які доступні онлайн –
Access Options - Online
Material type - Scores (обмеження Типу документів - Ноти)
on this subject: Piano music (4 hands) (обмеження за предметною 
рубрикою)

• В кінці сторінки ліворуч знайдіть значок RSS (поруч лінк - rss). 
Натиснувши на rss правою кнопкою миші, запам’ятайте URL (Copy 
link address). Додайте цей URL у Feedly, як розповідалось раніше.

http://explore.bl.uk/


Приклад 2. 
Пошук в 
електронному 
каталозі 
Національної 
бібліотеки 
Австралії

Лінк на RSS-
стрічку в кінці 
сторінки пошуку

https://catalogue.nla.gov.au/

https://catalogue.nla.gov.au/


Приклад 2. Пошук в електронному каталозі Національної 
бібліотеки Австралії (продовження)

• Здійсніть пошук в каталозі - https://catalogue.nla.gov.au/

• Наприклад, шукатимемо слово «opera» у будь-якому полі 

• Обмежимо пошук видом документів - Music

https://catalogue.nla.gov.au/


Приклад 2. Пошук в електронному каталозі Національної 
бібліотеки Австралії (продовження)

• В меню справа оберіть обмеження E-resources – NLA digital 
material

• В кінці веб-сторінки знайдіть значок RSS і напис «Get RSS Feed», 
який є лінком. Адресу цієї сторінки 
https://catalogue.nla.gov.au/Search/Home?lookfor=opera%20{access
_type:%22NLA%20digital%20material%22}%20%23[format:Music]&ty
pe=all&sort=&view=rss

додайте у Feedly для відстеження появи нот із заданим критерієм 
пошуку

https://catalogue.nla.gov.au/Search/Home?lookfor=opera {access_type:"NLA digital material"} #[format:Music]&type=all&sort=&view=rss


https://imslp.org/

IMSLP також має 
RSS-канал для 

сповіщення про 
нові ноти 

(наприкінці 
вкладки «New 

Scores»).



Virtual Music Rare Book Room
https://digital.library.unt.edu/explore/collections/
VRBR/browse/

https://digital.library.unt.edu/explore/collections/VRBR/browse/


Платформа 
OAPEN –
Open Access 
Publishing in 
European 
Networks



Науковий журнал ”Музичне мистецтво в 
освітологічному дискурсі” https://mmod.kubg.edu.ua/

https://mmod.kubg.edu.ua/


RSS-стрічка періодичного видання 
«Journal of the Society for American Music»



На сайті Бібліотеки НМАУ значок RSS знаходиться 
внизу сторінки http://lib.knmau.com.ua/

http://lib.knmau.com.ua/
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