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Сучасний стан розвитку суспільства зумовлює необхідність удосконалення 

всіх соціальних інститутів, переосмислення їхньої суспільної ролі та соціально 

декларованої мети діяльності. Бібліотеки України відіграють роль  

культурологічних і просвітницьких інституцій, які сприяють демократичним 

процесам, інформатизації суспільства, забезпечують права громадян на доступ до 

інформації та інтелектуальну свободу особистості. Ефективно реалізувати таку 

місію бібліотеки може лише справжній професіонал, який володіє глибокими 

фаховими знаннями, комп'ютерними технологіями, здатний до творчих 

нестандартних рішень. 

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 

книгозбірень ВНЗ є те, що вони поєднують у собі інформаційні та освітні функції, 

володіють достатніми ресурсами і найбільш наближені до своїх користувачів. Для 

якісного виконання вузівською бібліотекою її основного завдання сприяння 

навчальному, науковому і виховному процесам необхідний високий 

професіоналізм, широта кругозору, вміння орієнтуватися в мінливих умовах 

сьогодення. Сучасний бібліотекар повинен навчати, знати і бути носієм не тільки 

традиційної бібліотечно-бібліографічної культури, а й володіти сукупністю 

інформаційних знань, навичками інформаційних технологій, спеціальними 

психолого-педагогічними знаннями. Саме від їх підготовки і кваліфікації 

залежатиме успіх роботи в нових інформаційних умовах. Успішність 

функціонування бібліотеки як центру інформації, соціального інституту зобов’язує 



бібліотечних фахівців швидко та адекватно реагувати на зміни в інформаційних 

потребах користувачів, удосконалювати форми обслуговування, надавати якісне 

інформаційне консультування, розширювати спектр бібліотечно-інформаційних 

послуг, вимагає систематичного вивчення нових технологій. Функціонування будь-

якої установи, зокрема бібліотеки,  залежить безпосередньо від професійного рівня 

та особистих якостей її працівників. Тому так гостро постало питання підвищення 

професійного рівня бібліотекарів. 

У бібліотекознавчій 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. 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, науково-практичні 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. 

Так, у 2013 році 50 співробітників бібліотеки КПІ, а у 2014 році 4 

співробітники брали участь у семінарах і конференціях, які відбулися у містах 

Київ, Львів, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ:    

 



1. Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова комунікація в 

цифрову епоху»;  м. Київ, Наукова бібліотека Києво-Могилянської академії,  

30 січня – 1 лютого 2013 р. 

2. Міжвузівському семінарі «Особливості роботи системи УФД/Бібліотека у  

бібліотеці вищого навчального закладу»; м. Львів, Науково-технічна 

бібліотека Національного університету «Львівська політехніка», 11 квітня 

2013 р. 

3. Обласному семінарі «Етика бібліотечної діяльності: проблеми і 

перспективи»; м. Дніпропетровськ, Наукова бібліотека Дніпропетровського 

національного університету ім. Олеся Гончара, 23 квітня 2013 р.  

4. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна бібліотека: 

філософія, інновації, якість роботи»; м. Харків, Центральна наукова 

бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 23 – 

26 квітня 2013 р. (Дікунова О. А. – зав. інформаційно-бібліографічним 

відділом та Лебедюк О. О. – зав. науково-методичним відділом, з доповіддю 

«Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на 

прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ 

«Криворізький національний університет)».  

5. Міжнародній науково-практичні конференції «Перспективи розвитку 

університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань»; 

м. Львів, Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. 

І. Франка, 21–23 травня 2013 р. (Кравченко О. М. – заступник директора 

наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту, з доповіддю 

«Комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ на сучасному етапі (з 

досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ 

«Криворізький національний університет)»; Грамм О. М. – зав. відділу, з  

доповіддю «Професійний імідж фахівця бібліотеки вищого навчального 

закладу»; Дікунова О. А. – зав. відділу, з доповіддю «Корпоративні 



проекти освітянських бібліотек як засіб формування інформаційно-

комунікаційного середовища»; Лебедюк О. О. – зав. відділу, з доповіддю 

«Науково-методична діяльність бібліотеки вищого навчального 

закладу: пріоритетні напрямки та інновації (з досвіду роботи науково-

методичного відділу бібліотеки Криворізького педагогічного інституту 

ДВНЗ «Криворізький національний університет)»; Поліщук О. Б. –  зав. 

сектора, з доповіддю «Роль наукової бібліотеки в організації навчального 

процесу у вищому навчальному закладі). 

6. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми діяльності 

бібліотеки в умовах інформаційного суспільства»; м. Львів,  Науково-

технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка», 

11–12 вересня 2013 р. (Дікунова О. А. – зав. відділу, з доповіддю 

«Освітянські бібліотеки в контексті формування єдиного 

корпоративного інформаційно-бібліотечного простору»; Лебедюк О. О. – 

зав. відділу, з доповіддю «Організаційно-документаційне забезпечення 

діяльності бібліотеки ВНЗ»; Вдовіченко О. О. –  зав. сектора, з доповіддю 

«Споживачі бібліографічної інформації та особливості їх інформаційних 

потреб» у співавторстві з О. В. Кулаковською – бібліографом ІІ кат.). 

7. Міській науково-практичній конференції; м. Кривий Ріг, Наукова бібліотека 

Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний 

університет», 30 вересня 2013 р. (доповідач Віняр Г. М. – директор наукової 

бібліотеки; Кравченко О. М. – заступник директора наукової бібліотеки 

Криворізького педагогічного інституту, з доповіддю «Інформаційна           

культура та культура читання працівників бібліотек вищої школи в епоху 

Інтернет (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного 

інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет)». 

8. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотеки та інформаційні 

ресурси в сучасному світі науки, освіти та культури»; м. Севастополь, 



наукова бібліотека Севастопольського національного технічного 

університету, 8–10 жовтня 2013 р. (Кравченко О. М. – заступник директора, 

з доповіддю «Інформаційна культура та культура читання працівників 

вищої школи в епоху Інтернет»; Грамм О. М. – зав. відділу, з доповіддю 

«Роль бібліотеки ВНЗ у вихованні духовності студентської молоді»). 

9. Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегрований галузевий 

інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та 

забезпечення доступу»; м. Вінниця, державна науково-педагогічна  

бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського, бібліотека Вінницького 

державного педагогічного університету, 13–15 жовтня 2013 р. (Дікунова О. 

А. – зав. відділу з доповіддю «Організаційна культура бібліотеки вищого 

педагогічного навчального закладу як необхідна умова інноваційної 

діяльності»). 

10. Міжнародній науково-практичній конференції «Персонал бібліотеки в 

системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності»; 

м. Донецьк, наукова бібліотека Донецького національного університету 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 17–18 жовтня 2013 р. 

(Лебедюк О. О. – зав. відділу, з доповіддю «Вивчення інформаційних 

потреб користувачів як умова ефективного функціонування 

інформаційно-бібліографічної служби наукової бібліотеки ВНЗ»; 

Авраменко О. Ю. – методист І кат., з доповіддю «Веб-сайт бібліотеки ВНЗ 

як інструмент інформаційного обслуговування»). 

11. Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотека вищої школи на 

новому етапі розвитку соціальних комунікацій»; м. Дніпропетровськ, 

науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 24–25 

жовтня 2013 р. (Кравченко О. М. – заступник директора, з доповіддю 

«Підвищення кваліфікації працівників бібліотек вищої школи (з 



досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного 

інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет)»; Грамм О. 

М. – зав. відділу, з доповіддю «Виховна функція бібліотеки ВНЗ»; 

Дікунова О. А. – зав. відділу, з доповіддю «Корпоративна культура як 

чинник формування позитивного іміджу бібліотеки вищого 

навчального закладу»; Лебедюк О. О. – зав. відділу, з доповіддю 

«Методична діяльність наукової бібліотеки вищого навчального закладу (з 

досвіду роботи науково-методичного відділу Криворізького педагогічного 

інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»)»; Поліщук О. 

Б. – зав. сектора, з доповіддю «Портрет сучасного бібліографа наукової 

бібліотеки ВНЗ в умовах інформатизації суспільства»). 

12.  Науково-практичниому семінарі УБА «Напрями співпраці університету з 

науково-практичними інформаційними системами – моніторинг, аналіз 

досліджень та індексування публікацій ВНЗ»; м. Дніпропетровськ,  науково-

технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 25 жовтня 2013 р. 

 

    2014 рік.  

 

1. Міжнародній науково-практичній конференції «Періодичні видання у 

бібліотеках як інститутах національної пам’яті»;  Наукова бібліотека 

Львівського національного університету ім. І. Франка, 15–16 травня 2014 р. 

(Авраменко О. Ю., методист І к., з доповіддю «Електронні періодичні видання 

як сучасна складова бібліотечних ресурсів»; Кравченко О. М., заст.. директора; 

Лебедюк О. О., зав. науково-методичного відділу, з доповіддю «Фахові 

періодичні видання як підґрунтя для формування інформаційної культури 

бібліотекарів ВНЗ». 

2. Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна діяльність 



галузевих бібліотечних комплексів в умовах розвитку суспільства знань» : 

ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського,  17–19 вересня 2014 р.. (Дікунова О. А., зав. 

інформаційно-бібліографічного відділу, з доповіддю «Довідково-

бібліографічна діяльність бібліотеки вищого педагогічного навчального 

закладу в нових інформаційних реаліях» 

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.  

У бібліотеці Криворізького педагогічного інституту діє злагоджена система 

підвищення кваліфікації, яка передбачає: підвищення професійного рівня 

співробітників, доведення його до ступеня професійної майстерності; 

диференційне опанування новітніх технологій відповідно до функціональної 

спеціалізації співробітників бібліотеки; підвищення загальнокультурного рівня. 

Кадровий потенціал бібліотеки 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 кваліфікації співробітників ведеться в рамках 

загальнобібліотечного плану. Внутрішньобібліотечна система складається з 

різноманітних форм і методів 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 внутрішньо бібліотечної системи здійснюється із 

застосуванням ефективних форм роботи, 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 

Криворізького педагогічного інституту організовано методичні 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 (керівник – завідувач науково-методичного відділу 

О.О. Лебедюк). 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 культури обслуговування користувачів, 

основні бібліотечні процеси. Для прикладу, у 2013 році було проведено 6 занять у 

рамках “Школи бібліотекаря” на теми: “Нормативно-правове забезпечення 

функціонування бібліотеки ВНЗ”, “Новітні інформаційні технології та 

автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи”, “Культурно-просвітницька 

діяльність бібліотеки ВНЗ: перспективні напрями роботи”, “Бібліотечні 

класифікаційні системи”, “ Інноваційні технології в обслуговуванні користувачів”, 

“Маркетинг в бібліотеці”, у 2014 році – 2 заняття на теми: навчальний семінар 

“Інформаційна культура та культура читання працівників бібліотеки ВНЗ” та 

практичне заняття “Методика обслуговування користувачів бібліотеки”. 

Наприкінці кожного року слухачі “Школи бібліотекаря” складають залік, який 

приймає комісія, до якої входять провідні спеціалісти бібліотеки. 



 У бібліотеці КПІ велика увага приділяється самоосвіті. 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 

та використовуються в роботі, у підготовці до занять з підвищення кваліфікації 

Періодичні видання заповнюють прогалини у фаховій освіті бібліотекарів. 

Зазначимо, що для фахового зростання та розширення професійної комунікації 

вітчизняних бібліотекарів великі можливості надає мережа Інтернет.

 Електронний всесвіт розширює професійну свідомість бібліотечних 

фахівців, виводить їх на рівень принципово нового розуміння сучасної бібліотеки 

як установи, що забезпечує доступ до інформації. Отже, закладаються наукові 

основи підготовки бібліотекаря як фахівця, для якого робота з ресурсами 

глобальної мережі є невід'ємним елементом професійної кваліфікації. 

 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 всієї 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 проблему 



підготовки і перепідготовки кадрів з урахуванням специфіки роботи бібліотек ВНЗ 

і створення системи підвищення інформаційно-бібліографічної кваліфікації 

спеціалістів даних  бібліотек на державному рівні. На сучасному етапі, коли 

реальні можливості розширення штату обмежені, а обсяг і складність завдань, що 

стоять перед бібліотеками вищої школи, зростають, необхідно також звернути 

увагу на обґрунтований підбір кадрів як важливий засіб підвищення 

функціональної ефективності роботи бібліотеки ВНЗ та її окремих підрозділів. 

 


