
«Підвищення професійної компетентності бібліотекаря 

як умова якісного 

 бібліотечно-інформаційного обслуговування» 

 

В науковій бібліотеці ЗНТУ 25 квітня 2016 р. в рамках  заходів щодо 

підвищення кваліфікації відбувся дискусійний круглий стіл  «Підвищення 

професійної компетентності бібліотекаря як умова якісного бібліотечно-

інформаційного обслуговування».  

Бібліотека вищого навчального закладу є основою для забезпечення 

інформаційних потреб читачів й важливою ланкою навчально-виховного 

процесу. Сьогодення вимагає від бібліотек перевтілення бібліотек у 

бібліотечно-інформаційні центри, які здатні реалізовувати державну політику 

в галузі освіти, суттєво впливати на рівень навчально-виховного процесу, 

стимулювати самоосвіту користувачів, становлення їх духовності й культури. 

Суспільству потрібно від бібліотекарів не тільки знання, але й швидке 

реагування на сучасні запити своїх користувачів, вміння змінюватися за 

вимогами часу. Тому завжди актуальною є проблема професійної 

компетентності бібліотекарів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На сьогодні особливої актуальності набувають  якісно нова професійна 

свідомість бібліотекаря,  зміна характеру відносин з користувачами. У зв'язку 

з цим, в ході дискусії обговорювалися найбільш гострі питання, такі як: 

- бібліотекарі сьогодні і розвиток інформаційного суспільства;  



- нові технології сучасного інформаційного обслуговування в 

бібліотеці; 

- можливості інформаційно-комп’ютерних технологій і їх 

застосування в професійній діяльності бібліотекарів; 

- формування інформаційної грамотності студентів як основа 

інформаційної компетентності; 

- самоосвіта як засіб підвищення ефективності бібліотекарів. 

В роботі круглого столу узяли участь зав. науково-методичного відділу 

Тетяна Іванівна Васецька, головний методист Ганна Мировська, бібліотекарі-

бібліографи, категорії бібліотекар-початківець – Марина Дудіна, , Наталія  

Пилипенко, Дар’я Ременюк, Ольга Стаценко, Марія Тахмазова, Дар’я 

Шапошнікова, Наталія Федько. 

Специфіку сучасної ситуації розвитку бібліотечної справи, нові вимоги 

до професійної компетентності бібліотекарів розповіла Ганна Мировьска. 

Тенденції формування роботи інформаційно-компютерних ресурсів в 

бібліотеках України і проблеми їх використання в НБ ЗНТУ 

охарактеризувала Наталія Пилипенко.  З точкою зору бібліографів на 

проблеми формування інформаційної грамотності студентів нас  ознайомили 

Вікторія Жумаєва і Марія Тахмазова. Про проблеми бібліотечної освіти та 

самоосвіти говорила Ольга Стаценко. 

В ході дискусії учасниками було констатовано, що для заохочення 

читачів до приміщень бібліотеки (а не тільки до сторінок в соціальних 

мережах) потрібно змінювати власну свідомість, відкриватись новим ідеям 

(співпрацювати з профкомом студентів), змінювати правила користування 

бібліотекою,  а не тягнути старі, створювати комфортні умови для 

користувачів в читальних залах, розташовуючи в них різні зони для 

відвідування (зона для групових зібрань студентів, зона для індивідуальної 

роботи).  

Учасники дискусійного круглого столу відзначили високу актуальність 

обраної теми, але наголосили на обов’язковому наданні можливостей 

застосування новонабутих знань на практиці. 


