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Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки ВНЗ
(з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту)

У статті розглянуто досвід

підвищення кваліфікації співробітників

бібліотеки КПІ та висвітлено проблеми на шляху безперервної бібліотечної
освіти працівників бібліотек ВНЗ.

Ключові слова: бібліотека ВНЗ, підвищення кваліфікації співробітників
бібліотеки, знання, вміння та навички фахівців бібліотеки вищої школи.
Сучасне

суспільство

досягло

такого

етапу,

коли

наявність

висококваліфікованих кадрів є одним із найважливіших факторів розвитку будьякої галузі. Тому дедалі більшого значення набувають такі чинники, як
професіоналізм, компетентність, прагнення до отримання та поглиблення
професійних знань, удосконалення ділових якостей тощо.
В умовах реформування освіти за Болонською системою посилилися
вимоги до спеціалістів бібліотек, особливо вищих навчальних закладів. Метою
професійної діяльності спеціаліста бібліотеки ВНЗ є створення умов всебічного
розвитку майбутніх фахівців, забезпечення успішного оволодіння студентами
знаннями загальнонаукових, спеціальних та суспільних наук і формування на
цій основі цілісного наукового світогляду. Особливістю цих бібліотек є те, що
вони поєднують у собі інформаційні й освітні функції, володіють достатніми
ресурсами та найбільш наближені до своїх користувачів. Для якісного
виконання вузівською бібліотекою її основного завдання сприяння навчальному,
науковому і виховному процесам необхідний високий професіоналізм, широта
кругозору, володіння комп'ютерними технологіями, вміння орієнтуватися в

мінливих умовах сьогодення. Тому так гостро постало питання необхідності
професійного вдосконалення бібліотекарів.
У бібліотечній літературі термін “підвищення кваліфікації бібліотекарів”
тлумачиться як удосконалення професійних знань, навичок і вмінь, підвищення
загальноосвітнього рівня відповідно до новітніх досягнень культури, науки й
техніки, ознайомлення з передовим бібліотечним досвідом [1]. Головним
завданням системи підвищення кваліфікації в бібліотеці ВНЗ є досягнення
відповідності між рівнем кваліфікації окремих співробітників і всього
колективу бібліотеки та досягненнями сучасної бібліотечної науки і практики.
Бібліотека

Криворізького

педагогічного

інституту

використовує

різноманітні засоби для формування і розширення професійного світогляду
бібліотечних працівників. Це й традиційні, випробувані часом форми, і нові,
сучасні, інтерактивні. Однією з найбільш поширених традиційних форм
підвищення компетентності, що дозволяє різнобічно і планомірно висвітлювати
питання теорії і практики бібліотечної діяльності, є семінари, науковопрактичні

конференції

тощо.

Працівники

бібліотеки

Криворізького

педагогічного інституту беруть активну участь у семінарах; регіональних,
всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях; нарадах
бібліотек, де розглядаються

питання діяльності бібліотек ВНЗ у світлі

модернізації вищої освіти, інформатизації суспільства.
У 2011 році співробітники бібліотеки КПІ брали участь у:
1.

Всеукраїнському

науково-практичному

семінарі

ДНПБ

України

ім. В.О. Сухомлинського “Формування єдиного галузевого інформаційного
ресурсу

шляхом

кооперативного

аналітико-синтетичного

опрацювання

документів галузевої тематики”, м. Київ, 03.03. 2011 р.
2. Всеукраїнській науково-практичній конференції Луганського національного
університету “Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі”,
м. Луганськ, 17-18.03.2011 р. (Лебедюк О.О., гол. методист, з доповіддю
“Моделювання інформаційних потреб студентів педагогічного ВНЗ” та
Дікунова О.А., зав. інформаційно-бібліографічним відділом, з доповіддю

“Бібліограф

бібліотеки

вищого

навчального

закладу:

становлення

професіонала”).
3. Методичній нараді директорів бібліотек ВНЗ Дніпропетровської області,
Дніпропетровський національний університет, 30.03.2011р.
4. Всеукраїнській науково-практичній конференції Львівського національного
університету

ім.

І.Франка

“Формування,

використання

та

збереження

бібліотечних фондів бібліотек вищих навчальних закладах в умовах розвитку
інформаційних технологій”, м. Львів, 11-12.05.2011 р. (Лебедюк О.О. з
доповіддю

“Вплив

інформаційних

потреб

користувачів

на

модель

обслуговування в бібліотеці ВНЗ “).
5.

Міжнародній

науково-практичній

ім.

В.О.Сухомлинського

конференції

“Науково-методичні

та

ДНПБ

організаційні

України
засади

інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики
України: стан і перспективи”, м. Київ, 9-11.11.2011 р.
Проте існуюча практика підвищення кваліфікації з виїздом на семінари,
конференції тощо не забезпечує реальної актуалізації знань, не завжди
орієнтована на вирішення нестандартних бібліотечних ситуацій та недостатньо
враховує специфіку бібліотек різних типів і видів. У цих умовах великого
значення набуває підвищення кваліфікації співробітників у самій бібліотеці,
коли до цього процесу без відриву від виробництва може залучатися практично
весь колектив бібліотеки. На переконання І. Макеєвої, бібліотека ВНЗ може й
повинна сьогодні виступити навчальним центром безперервної освіти для своїх
працівників,

вона

цілком

здатна

здійснювати

внутрішньобібліотечне

підвищення їх кваліфікації [2].
У бібліотеці Криворізького педагогічного інституту діє злагоджена
система підвищення кваліфікації, яка передбачає: підвищення

професійного

рівня співробітників, доведення його до ступеня професійної майстерності;
диференційне
функціональної

опанування
спеціалізації

новітніми

технологіями

співробітників

загальнокультурного рівня. Кадровий потенціал

відповідно

бібліотеки;
бібліотеки

до

підвищення
Криворізького

педагогічного інституту складає 36 співробітників, з них бібліотечну освіту
мають

лише

28%

працівників.

У

цих

умовах

функціонування

внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації, спрямованої на
прискорення оволодіння необхідними технологіями, відіграє важливу роль і
стає базою в досягненні вищої сходинки професіоналізму. У бібліотеці КПІ
робота

з

підвищення

загальнобібліотечного

кваліфікації
плану.

співробітників

ведеться

Внутрішньобібліотечна

система

в

рамках
включає

різноманітні форми і методи навчання: школа молодого бібліотекаря,
загальнобібліотечні заняття з різних питань бібліотечної справи, стажування
нових співробітників у відділах бібліотеки, заняття у структурних підрозділах,
огляди професійної літератури, самоосвіта працівників тощо.
Підвищення кваліфікації співробітників у межах внутрішньобібліотечної
системи здійснюється із застосуванням ефективних форм, заняття проходять у
формі лекцій, практичних занять, семінарів, круглих столів тощо. При
формуванні груп співробітників і при організації занять дотримуємося
принципу диференціації за освітою, стажем роботи, посадою, виконанням
функціональних обов'язків. Для фахівців з бібліотечною освітою, а також для
керівного

складу

бібліотеки

організовано методичні

Криворізького

педагогічного

інституту

семінари, де розглядаються питання організації

технологічних процесів в окремих відділах, впровадження новітніх технологій
у практичну діяльність, оволодіння фахівцями технологією моніторингу всіх
бібліотечних процесів з метою їх удосконалення, максимального наближення до
користувача.
Для бібліотекарів-початківців організована “Школа

бібліотекаря”, яка

розрахована на 3 роки навчання. Мета занять полягає в допомозі бібліотекарю
якнайшвидше адаптуватися в колективі, розширенні і поглибленні професійних
знань, засвоєнні навичок і вмінь практичної роботи. На заняттях розглядаються
інноваційні

форми

і

методи

роботи,

питання

підвищення

обслуговування користувачів, основні бібліотечні процеси.

культури

Для прикладу, у

2011 році було проведено 6 занять у рамках “Школи бібліотекаря” на теми:

“Теоретичні основи документознавства. Документ як система. Класифікація
документів”, “Формування інформаційного ресурсу та облік бібліотечного
фонду”,

“Довідково-пошуковий

апарат.

Види

каталогів

та

картотек”,

“Обслуговування користувачів”, ”Довідково-інформаційна робота”, ”Реклама
бібліотеки та бібліотечних послуг”. Наприкінці кожного року слухачі “Школи
бібліотекаря” здають залік, який приймає комісія, до якої входять провідні
спеціалісти бібліотеки.
У бібліотеці КПІ велика увага приділяється самоосвіті. Великий
російський бібліотекознавець Є. Сукіасян визначає самоосвіту “як постійний,
повсякденний процес аналізу, накопичення і систематизації знань, що
відбувається як під час роботи, так і після неї, не пов'язаний з організованими
формами навчання і підвищення кваліфікації” [3]. Отже, під самоосвітою слід
розуміти керовану самою людиною систематичну пізнавальну діяльність, у
процесі якої вона самостійно здобуває, поповнює і вдосконалює свої знання,
уміння та навички. Самоосвіта передбачає насамперед вміння орієнтуватися у
фаховій літературі, критичне осмислення положень, фактів та висновків, які
містяться в цих джерелах і, нарешті, творче застосування самостійно здобутих
знань на практиці. Професійне читання має велике значення у становленні
фахівця і є неодмінною умовою підвищення кваліфікації бібліотекаря.
Бібліотека КПІ передплачує фахові періодичні видання “Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія”, “Бібліотечна планета”, ”Бібліотечний
форум України”, ”Вісник книжкової палати”, “Шкільна бібліотека”, “Научные и
технические

библиотеки”,

які

постійно

переглядаються

працівниками

бібліотеки.
Персонал бібліотеки КПІ самостійно розробляє технологічні інструкції,
впроваджує новітні інформаційні технології, набуває навичок кваліфікованого
консультування з використання електронних ресурсів у локальній мережі та
мережі Інтернет.
Важливою ланкою у професійному розвитку персоналу є також
комунікативно-професійні контакти з бібліотечними фахівцями інших регіонів,

безпосереднє знайомство з досвідом роботи бібліотек не тільки міста та області,
а й усієї країни.
Зазначимо, що робота з організації підвищення кваліфікації працівників
бібліотеки КПІ відзначається постійним пошуком і впровадженням інновацій,
зумовлених

вимогами

часу

і

перспективами

розвитку

інформаційних

технологій. Проте внутрішньобібліотечне підвищення кваліфікації не може
розв'язати всіх проблем, що стоять перед бібліотекою, тому необхідно вирішити
питання підготовки і перепідготовки кадрів з урахуванням специфіки роботи
бібліотек ВНЗ і створення системи підвищення кваліфікації спеціалістів цих
бібліотек на державному рівні.
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