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Формування навичок інформаційної культури у студентів в умовах
бібліотеки  ВНЗ

Сучасна бібліотека ВНЗ як осередок формування навичок інформаційної культури
потребує інноваційного підходу до проблеми.З’єднуючи традиційні форми бібліотечної
роботи з сучасними технологіями та професіоналізмом співпрацівників, бібліотека ЧДУ
імені Петра Могили  створює систему формування навичок інформаційної культури в рамках
навчання основам ББЗ в умовах бібліотеки ВНЗ.

Ключові слова: інформаційна культура, дослідження рівня, система ББЗ для студентів
університету

Сучасний світ, що міняється, вимагає від молодої людини все більше знань
та вміння навчатися. Сьогодні нікого не здивуєш технічними гаджетами та
«розумними» комп’ютерними програмами. Відомий комп’ютерник Стів Джобс
казав: «Вивчення та дослідження - безкінечний процес..», тому сучасний
студент уже  знає, як користуватися пошуковими програмами в Інтернеті та
добре  розуміє різницю між Iphone-ом, IPod-ом та Ipad-ом. Але  і в традиційній
бібліотечній роботі сучасної університетської бібліотеки є  те, чому можна і
треба навчити молоду людину, студента, особливо студента такого
«продвинутого»  навчального закладу, як Чорноморський державний
університет імені Петра Могили, в просторіччі «Могилянка». Не залишаючись
осторонь сучасних тенденцій бібліотечної роботи, бібліотека ЧДУ імені Петра
Могили творчо пристосовує традиційні методи роботи до нових умов. У рамках
дослідження  рівня  навичок інформаційної культури протягом 2010/2011-го
навчального року  в умовах бібліотеки  проводилось анкетування для студентів
ЧДУ ім. Петра Могили на цікаві для обох сторін теми. В анкетуванні брали
участь студенти різних курсів та факультетів ЧДУ імені Петра Могили.
Студентам пропонувались питання щодо змісту і наповнення фонду бібліотеки,
відповідності їх запитам і побажанням; тим, наскільки обидві сторони готові до
діалогу в процесі задоволення потреб читачів.

Першим  анкетуванням були відокремлені питання користування
послугами бібліотеки нашого ВНЗ та використання носіїв паперової та
електронної форми інформації в умовах вузівської бібліотеки. Результат
виявився трохи непередбачуваним. Незважаючи на сучасні технології та
доступність у будь-який момент  накопичених в Інтернеті масивів інформації,
більша частина респондентів (87 %) віддала перевагу паперовим формам подачі
інформації. 58 % опитуваних прагнуть навчатися за електронними
підручниками та 10 % - мати у себе упорядковані бази інформації  за предметах
у вигляді CD. Тобто «революція машин» так і не відбулася: переважна



більшість студентів у процесі навчання хочуть мати в руках, як то кажуть,
старий добрий підручник. Важко сказати, добре це чи погано. Однозначно лише
те, що поки існує така направленість думок у «вузьких колах  широких мас»
нашого студентства, бібліотека в традиційному розумінні цього слова як місце,
де зберігаються та працюють книги, навряд чи найближчим часом втратить
своє значення. Головним питанням  лишається можливість та вміння вичерпати
якомога більше інформації з пропонованих джерел. Працівникам бібліотеки як
посередникам в інформаційному процесі відводиться особлива роль у цьому
колі знань.

Друге анкетування за часом проведення збіглося зі святкуванням 15-ї
річниці університету, отже тема анкетування була дещо розважливіша.
Анкетування охоплювало питання комунікативних якостей бібліотекаря,
стереотипів бібліотекаря, які склалися в суспільстві, у співвідношенні зі
співробітниками бібліотеки ЧДУ імені Петра Могили. За результатами
анкетування виявилось, що ідеальний бібліотекар ЧДУ ім. Петра Могили – це
освічена людина, яка вміє професійно   вести спілкування, тобто володіє
високими комунікативними якостями; доброзичлива та з відчуттям гумору
людина. Стереотип бібліотекаря, який склався в суспільстві, співпадає з
баченням студентами робітників  бібліотеки ЧДУ на 64 %; співпадає п’ятдесят
на п’ятдесят – на 28 % та не співпадає зовсім - на 7,5 % . На думку автора,
результатом цього анкетування є оптимізація професійного самовдосконалення
робітників  бібліотечної справи, які працюють у бібліотеці  ЧДУ імені Петра
Могили.

Темою третього анкетування було наповнення фонду бібліотеки ЧДУ імені
Петра Могили та  комплектування  його кількісного та якісного складу з
урахуванням потреб студентства різних курсів та факультетів у процесі
навчання та наукових досліджень.  У 80 % анкетованих фонд бібліотеки
задовольняє потреби в літературі для підготовки до навчання; 30 % -
задовольняє  частково та лише 4 %- не задовольняє. Студенти активно
користуються як навчальною та довідковою, так і науковою (монографії,
збірники наукових праць тощо) частиною фонду бібліотеки. Вони  розуміють
значення  основних підручників та додаткової літератури зі спеціальностей, що
викладаються. Відкритим залишається питання  обробки, аналізу та синтезу
напрацьованого масиву знань. Основним результатом цього анкетування, на
думку автора, має  бути навчання особливостям процесу  відбору та обробки
інформації у роботі з навчальними матеріалами.

Виходячи з даних цього дослідження,основним завданням бібліотеки як на
той час, так і на наступні роки  як осередку інформаційної культури в стінах
університету  є  систематизоване та науково  обґрунтоване  формування
інформаційних навичок студентів як  методу оволодіння ними вивчаємої у
навчальному процесі інформації. На жаль, на сьогодні в нашому університеті в
навчальні плани  не введено дисципліну   «Основи інформаційної культури»,
але бібліотека працює над цим питанням.



Завдяки творчому опрацюванню даних дослідження, колективом бібліотеки
в наступному 2011/2012-му навчальному році) було створено систему
формування бібліотечно-бібліографічних знань студентів університету. Робота
зі студентами здійснюється за 4-м напрямками:

- по факультетах; - по курсах; - по групах; - по запитах від викладачів

Розпочатий цього року процес навчання студентів перших курсів нашого
університету основам бібліотечно-бібліографічних знань  має слугувати
формуванню навичок інформаційної культури у студентства, починаючи з
перших днів його перебування в університеті. Ціллю стає не тільки ознайомити
студента з колом навчальної літератури, за якою йому доведеться навчатися.
Завдання бібліотеки в цьому сенсі набагато ширші: показати та розказати про
можливість самому робити науковий пошук,  навчити вмінню розрізняти
потрібну та «зайву» інформацію, робити аналіз знайденої інформації та вміти її
синтезувати, тобто перетворювати на наукові та навчальні повідомлення,
доповіді, реферати та курсові роботи.

Процесом знайомства з можливостями бібліотеки та навчанням основ
пошуку потрібної інформації були охоплені студенти економічного,
юридичного, політологічного факультетів та Інституту філології. Протягом
усього навчального року бібліотека ЧДУ імені Петра Могили  знайомила
першокурсників університету зі своєю роботою та вчила пошуку як у звичайній
системі каталогів та картотек, так і в електронному каталозі бібліотеки.

До програми  кожного з Днів інформації входили:

- розповідь про роботу бібліотеки;

- інформація про каталоги,картотеки, електронний каталог, шлях пошуку
літератури;

- перегляд нових надходжень літератури  з вивчаємих дисциплін;

- профільна література іноземними мовами;

- періодичні фахові видання.

Готували та здійснювали програму як працівники відділу науково-
навчальної літератури, так і працівники інших відділів бібліотеки. Кожен День
інформації (загальною кількістю - 5) супроводжували PowerPoint-презентації з
тем, що були цікаві студентам кожного факультету. Наприклад, студентам
політологічного факультету (в умовах нашого університету він об’єднує
студентів історичного, політологічного та факультету міжнародних відносин)
були запропоновані та користувались неабияким успіхом презентації з тем:

1. Історичні розкопки міст Ольвія та Дикий сад на Миколаївщині;
2. Видатні вчені про політику та політичну думку;
3. Міжнародні організації світу.



«Родзинками» кожного заходу були книжкові огляди як традиційна форма
подання літератури з нестандартним змістом.

Філологи слухали огляд «Нове та невідоме на сторінках літературно-
художніх журналів», юристам та політологам було запропоновано огляд під
таємничою назвою «Про що ми кажемо, коли мовчимо…» (Мова жестів та
тіла), з елементами театралізованого супроводу за допомогою  наших друзів -
членів Студколегії університету.

На наступний навчальний рік планується продовжити роботу з
першокурсниками та розширити сферу охоплення системою  ББЗ на  2-й та 3-й
курс університету, конкретизувавши цей напрямок як допомогу в написанні і
оформленні наукових робіт, таких як курсові, дипломні; статей до журналів та
«Студентських наукових праць» нашого університету.

Активно співпрацюючи з факультетами та їх викладачами, бібліотекарі вже
долучаються до безпосереднього навчального процесу під час  об’єднаних з
навчальними парами оглядів та  презентацій книг для окремих  груп різних
факультетів. Наприклад , студентам-другокурсникам історичного факультету в
рамках дисципліни «Історичне краєзнавство»  було запропоновано огляд книг
Миколаївського «Видавництва Ірини Гудим», яке спеціалізується на
краєзнавчій літературі та виставка книг краєзнавчої тематики, яка не в останню
чергу завдяки цікавим книгам «місцевого виробництва»  різних жанрів та
стилів сприяла піднесеному ліричному настрою студентів.

За запитами викладачів працівниками бібліотеки проводяться майстер-
класи щодо роботи з каталогами та оформлення наукових робіт, презентації
книжкових колекцій бібліотеки та супровід навчального процесу в рамках
навчальних дисциплін кожного факультету (філологи-перекладачі, правознавці,
економісти).

Розробки та інновації в сфері формування навичок інформаційної культури
студентів реалізуються та втілюються в життя завдяки  високому
професіоналізму  та вмінню працювати у команді однодумців колективу
бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили. Креативність, професійні знання і вміння,
прагнення до самовдосконалення є невід’ємними ознаками фахівця бібліотеки
ЧДУ імені Петра Могили.

Колишній президент ІФЛА Клаудіо Люко казав:«Бібліотеки творять
майбутнє за допомогою бібліотекарів – творчих особистостей за бібліотечною
стійкою... Окрім високих технологій, нам потрібні і творчі уми…».
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