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Проблема становлення й розвитку професіоналізму завжди є суспільно-

державною і розв’язанню цієї проблеми надано пріоритетного значення. 

Не випадково головною метою освіти є не просто сукупність знань, 

умінь і навичок, а й уґрунтована на них особиста й професійна 

компетентність – уміння самостійно здобувати, аналізувати та ефективно 

використовувати інформацію, уміння раціонально й ефективно жити та 

працювати у настільки складному світі. 

Почну свою доповідь з риторичних питань. 

- Чого хоче читач?  

Він хоче швидко одержувати всю необхідну йому інформацію у 

комфортних умовах. Мати доступ до інформації в університеті та дома, 

користуватись повнотекстовими ресурсами та світовими базами даних. 

- Що потрібно бібліотеці для ефективної роботи? 

Стати доступною, відкритою, вчасно вирішувати  всі проблеми, якісно і 

швидко подавати інформацію студентові та викладачу, тому що спільна 

робота за класичною освітньою моделлю «бібліотека – викладач – студент» 

дає можливість читачу не розминутись з розумною книгою, зустрітись з 

цікавими людьми. 

– Хто це зробить?  

Бібліотекар. 

Основні ресурси будь-якої організації – це люди та інформація. Із соціальної 

точки зору ваш навчальний заклад «коштує» стільки, скільки «коштують» 

його співробітники та інформація, якою вони володіють. 



Щоб залишитись сьогодні цікавими, привабливими, а головне 

потрібними, бібліотекарі ВНЗ І-ІІ р. а. (технікуми) Північного регіону 

м. Кривого Рогу намагаються не тільки надавати читачам можливість 

користуватися паперовими носіями, але й пробують перетворити бібліотеки 

технікумів в інформаційні  та культурно-дозвільні центри. 

Методичне об’єднання завідуючих бібліотеками ВНЗ І-ІІ р.а. 

Північного регіону об’єднує 8 навчальних закладів, а саме: 

- Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ КНЕУ 

ім. В. Гетьмана; 

- Гірничий технікум ДВНЗ КНУ; 

- Гірничо-електромеханічний технікум ДВНЗ КНУ; 

- Автотранспортний технікум ДВНЗ КНУ; 

- Криворізький державний комерційно-економічний технікум; 

- Індустріальний технікум ДВНЗ КНУ; 

- Жовтоводський промисловий коледж ДНУ ім. О. Гончара; 

- Жовтоводське педагогічне училище ДВНЗ КНУ. 

Зрозуміло, для того щоб відповідати часові, необхідно 

вдосконалюватися. Сьогодні наші бібліотекарі не лише володіють 

мистецтвом спілкування, компетентні у різних галузях знань, тримають у 

пам’яті різноманітну інформацію, а й володіють сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями. 

А щоб все це засвоїти бібліотекар повинен брати участь у системі 

безперервної освіти, постійно професійно зростати і здійснювати інноваційну 

діяльність. 

А ще мої колеги не мають права забувати, що вони повинні бути 

відкритими для суспільства і його потреб. Сьогодні вже мало виконувати 

запити читачів, потрібно намагатися їх передбачати і діяти на випередження, 

щоб залишатися цікавими студентам і викладачам. 

Бібліотекарі нашого методичного об’єднання підтримують власний 

професійний рівень шляхом самоосвіти і обміну досвідом із колегами. Така 



співпраця дає можливість підвищувати професійну компетентність шляхом 

актуалізації знань, отримання нової інформації. 

Методичне  об’єднання існує з 2005 року.  

Головною метою нашого методичного об’єднання є задоволення 

індивідуальних потреб бібліотекарів у професійному зростанні, їх готовність 

впроваджувати нові технології, та розкриття власного творчого потенціалу 

саме в колективній праці.  

Наші основні завдання: 

1. Створення інноваційного і творчого середовища з метою досягнення 

позитивного результату. 

2. Забезпечення інформаційно-методичної діяльність бібліотек                        

ВНЗ І-ІІ р.а. 

3. Оновлення змісту і форм роботи. 

4. Запровадження в роботу бібліотекарів кращих ідей і досягнень 

бібліотечної науки. 

Для того щоб усе, що я сказала раніше, не залишилося лиш гарними 

словами і, не дай Боже, прозвучало пафосно, я ознайомлю Вас з 

«Портфоліо»,  які створили мої колеги. 

Що таке портфоліо?  

Портфоліо (від італ. Portfolio – портфель, папка для документів) – 

набір документів, зразків, фотографій тощо, які дають уявлення або 

підтверджують можливості спеціаліста, його досвід в обраному напрямі; 

Портфоліо бібліотеки або бібліотекаря – це колекція його методичних 

розробок за певний час, оформлена у довільній формі. 

Переваги портфоліо 

Портфоліо можна назвати інструментом проектування професійного 

розвитку працівника, оскільки воно: 

 Чітко визначає напрями самоосвіти; 

 Дає змогу об’єктивно оцінювати професійні уміння, планувати 

роботу; 



 Може позитивно вплинути на результат атестації, сприяти 

отриманню більш високої категорії; 

 Сприяє обміну розробками та ідеями з колегами; 

 Може стати основою для участі в конкурсах. 

 

 Існують декілька видів портфоліо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура портфоліо 

Портфоліо може містити такі пункти: 

 Портфель документів. Тут працівнику бібліотеки слід вказати загальні 

відомості про себе; 

 Науково-методична робота. У цьому пункті можна зробити загальну 

характеристику професійного досвіду; 

 Портфель відгуків; 

 План на майбутнє. У цьому пункті можна вказати, наприклад, плани 

бібліотекаря опанувати певну методику, комп’ютерну програму тощо. 

Форми портфоліо 

Чітких вказівок щодо того, як оформлювати портфоліо бібліотеки, 

немає – кожен може робити це з огляду на власні можливості і вподобання. 

На розгляд атестаційної комісії портофоліо можна подавати на паперових 

носіях або в електронному вигляді. 

При цьому електронне портфоліо може зберігатися: 

Портфоліо досягнень 

містить документи, які 

підтверджують успіхи 

особи чи установи. 

Портфоліо презентаційне 

необхідне при зміні місця 

роботи, співбесіді з новим 

роботодавцем 

ВИДИ ПОРТФОЛІО 

Портфоліо тематичне 

Розкриває досягнення у 

певній галузі 

Портфоліо комплексне 

поєднує портфоліо 

досягнень, презентаційне і 

тематичне 

 



 Локально, тобто бути доступним лише визначеному колу осіб; 

 Глобально, зокрема бути доступним для користувачів інтернету. Таке 

портфоліо також називають веб-портфоліо. 

Перевагами електронного портфоліо є те, що його легко створювати, 

редагувати і доповнювати, компактно зберігати, зручно переносити та 

презентувати. 

Вимоги до оформлення портфоліо 

1. Системність і регулятивність самомоніторингу. 

2. Достовірність. 

3. Об’єктивність. 

4. Націленість автора на самовдосконалення. 

5. Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність усіх письмових 

пояснень. 

6. Акуратність і естетичність оформлення. 

7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів. 

8. Наочність результатів роботи. 

9. Технологічність. 

Як резюме скажу: портфоліо – це інструмент проектування 

професійного рівня спеціаліста, що дає змогу оцінювати та планувати свою 

роботу. Портфоліо позитивно впливає на потреби атестації; допомагає в 

обміні досвідом та новими ідеями між колегами. 

А найбільш суттєвим моментом є те, що портфоліо служить для 

презентації бібліотеки як структури та бібліотекаря як фахівця. 

У презентованих портфоліо кожна з бібліотек показала власні 

досягнення та рівень володіння методиками обслуговування читачів. 

Такі портфоліо визначають сутність знань, умінь, талантів 

бібліотекарів, а технологія створення портфоліо стала важливою умовою 

творчого і морального зростання колективу. 

Зверніть увагу на обличчя моїх колежанок, вони світяться розумом, 

добротою. Скільки поколінь студентів стало фахівцями не без їх допомоги. 



Бажаю Вам, щоб порт фоліо, яке Ви створите було достовірним, 

правдивим, актуальним, естетично гарним і допомагало Вам 

самовдосконалюватись. 
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