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кваліфікаційних характеристик професій працівників щодо формулювання сучасних назв 

професій та вимог до них.  

Кваліфікаційні характеристики професій працівників мають корелюватися з 

компетентностями здобувачів вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» і навпаки. 
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УДК [378:02]:021.64(100)ІФЛА 

Прокопенко Лілія Сергіївна 

кандидат історичних наук, доцент 

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ СЕКЦІЇ ОСВІТИ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ІФЛА 

 

2014 р. один із провідних структурних підрозділів Міжнародної федерації 

бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) – Секція освіти і підготовки кадрів – відзначив 

своє 40-річчя. Впродовж усього цього періоду Секція була і є сьогодні потужним осередком 

міжнародної співпраці фахівців різних країн світу у напрямі розбудови бібліотечно-

інформаційної освіти і безперервного професійного навчання.  

Наразі основною метою діяльності Секції освіти і підготовки кадрів визначається 

сприяння покращенню якості бібліотечної освіти у всьому світі та підвищенню академічного 

статусу професії шляхом міжнародного визнання кваліфікаційних характеристик 

бібліотечних кадрів [1, с. 144]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
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Особливий інтерес фахівців зосереджено на питаннях всебічного розвитку, 

підвищення рівня та підтримці бібліотечно-інформаційної освіти у всьому світі; зміцнення 

зв’язків між фундаментальною освітою та безперервним професійним розвитком 

бібліотечних фахівців; пильна увага приділяється інтеграції зусиль усіх зацікавлених у 

поліпшенні якості бібліотечно-інформаційної освіти сторін, зокрема, викладачів, 

роботодавців, представників професійних об’єднань та органів державної влади, 

відповідальних за акредитацію освітніх програм [2, с. 103-104]. 

У розвиток основних цінностей і місії ІФЛА Секція спрямовує свої зусилля на 

запровадження в освітній процес високих стандартів бібліотечно-інформаційного 

обслуговування та професійної практики в цілому [3]. 

У межах усієї Федерації Секція працює як консультативний орган із питань, 

пов’язаних із бібліотечно-інформаційною освітою. Серед її напрацювань у рамках проектів 

останніх років варто відзначити діяльність, спрямовану на підвищення академічного і 

професійного статусу освітян бібліотечно-інформаційної сфери; розробку рекомендацій 

щодо забезпечення рівноцінності професійної освіти в різних країнах світу і нострифікації 

дипломів; підтримку поточного покажчика освітніх бібліотечно-інформаційних проектів і 

програм, закладів, центрів безперервної освіти, а також національних освітніх стандартів у 

галузі; забезпечення мультикультурних принципів ІФЛА; поширення інформації про 

інноваційні освітні програми і творчі методики викладання у бібліотечно-інформаційних 

вищих школах; розробку професійних рекомендацій щодо інтеграції знань, навичок і 

компетенцій як у традиційних, так і у дистанційних освітніх бібліотечно-інформаційних 

програмах; сприяння розвитку і поширенню культури наукових досліджень проблем 

бібліотечно-інформаційної освіти та ін. [4, с. 55; 5, с. 130-131]. 

На виконання окресленої місії Секція освіти і підготовки кадрів формулює конкретні 

цілі і заходи, передбачені на їх виконання. Зокрема, План дій Секції на 2016-2017 рр. 

розкриває такі аспекти її діяльності на найближчий період: 

І. Сприяння розширенню членства у секції та участі у її роботі всіх зацікавлених осіб, 

забезпечення надійного поточного інформування про діяльність секції, активізація 

комунікації як всередині секції, так і за її межами. 

Заходи:  

1. Підготовка «Інформаційного бюлетеня» секції двічі на рік. 

2. Розробка стратегії залучення нових учасників секції. 

3. Активна участь у національних та регіональних конференціях та інших заходах, 

присвячених бібліотечно-інформаційній освіті та підготовці кадрів. 
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4. Заохочення студентів, особливо через вищі навчальні заклади, до професійної 

участі в ІФЛА та залучення викладачів з різних країн світу. 

ІІ. Просування спеціальних знань і підвищення ролі професійних асоціацій у 

акредитаційних процесах освітніх бібліотечно-інформаційних програм.  

Заходи: 

1. Розвиток і популяризація професії шляхом розробки стандартів, проведення 

наукових досліджень і проектів. 

2. Підтримка співробітництва з іншими структурними підрозділами ІФЛА та 

організація спільних заходів, спрямованих на розвиток фахової освіти. 

3. Підтримка наукової діяльності студентів, зокрема, організація і проведення 

Конкурсу студентських наукових робіт. 

ІІІ. Оцінювання якості освіти. 

Заходи:  

1. Проведення дослідження, спрямованого на визначення показників якості освіти. 

2. Розробка міжнародних критеріїв оцінювання якості бібліотечно-інформаційної 

освіти і підготовки кадрів [3]. 

Розглянемо діяльність Секції освіти і підготовки кадрів, спрямовану на реалізацію 

Плану дій 2016-2017 рр. 

Напередодні Всесвітнього конгресу бібліотечних та інформаційних працівників та 82 

Генеральної конференції та сесії Ради ІФЛА, що відбувся 13-19 серпня 2016 р. у м. Дублін 

(штат Огайо, США), Секція освіти і підготовки кадрів спільно з Секцією теорії та наукових 

досліджень у галузі бібліотекознавства організувала і провела засідання на тему 

«Міжнародне оцінювання якості бібліотечно-інформаційних освітніх програм». Ця зустріч 

пройшла за підтримки OCLC, Асоціації бібліотечно-інформаційної освіти (ALISE, США), 

Вищої бібліотечно-інформаційної школи та бібліотеки Університету штату Іллінойс в 

м. Урбана-Шампейн (США). 

Метою зустрічі стало вивчення можливостей створення міжнародних інструментів 

оцінювання якості програм вищої бібліотечно-інформаційної освіти та безперервного 

професійного розвитку бібліотечних та інших інформаційних фахівців. Завданням такого 

міжнародного протоколу оцінювання є підтримка співробітництва і взаємодії між вищими 

навчальними закладами різних країн світу, забезпечення еквівалентності ступенів і дипломів, 

а також сприяння обміну досвідом навчання. 

Розвиток такої співпраці дозволить на міжнародному рівні досягти гармонізації 

освітніх програм як щодо базового рівня, так і безперервного професійного розвитку 

бібліотечних та інформаційних працівників. 
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До обговорення на засіданні «Міжнародне оцінювання якості бібліотечно-

інформаційних освітніх програм» були подані наукові доповіді і прикладні проекти, панельні 

презентації, які висвітлюють інноваційні й оригінальні проекти в обговорюваній сфері, 

розкривають сучасний стан та дають оцінку перспектив, а також прогнозують можливі 

ризики в оцінці бібліотечно-інформаційних та суміжних освітніх програм. 

Впродовж зустрічі члени секцій акцентували увагу на таких питаннях: 

- сучасні моделі оцінювання бібліотечно-інформаційних освітніх програм і 

можливості їх адаптації до міжнародного використання; 

- вивчення необхідності і можливості розширення оцінки якості бібліотечно-

інформаційної освіти за межі традиційних бібліотечної, архівної та музейної справ; 

- вибір найкращих моделей як акредитації всієї освітньої програми чи освітнього 

рівня в цілому, так і сертифікаційної моделі окремого випускника; 

- з’ясування можливості гармонізації стандартів або навіть вибору єдиного для 

оцінювання якості бібліотечно-інформаційної освіти у всіх країнах світу; 

- ступінь гнучкості оцінювання якості щодо можливих майбутніх змін у 

бібліотечно-інформаційній освіті; 

- визначення переліку професійних і особистісних компетентностей як складової 

бібліотечно-інформаційної освітньої програми; 

- роль роботодавців в оцінюванні якості бібліотечно-інформаційної освіти; 

- визначення кола основних або загальних навчальних курсів як складової 

бібліотечно-інформаційної освіти, які мають стати об’єктом оцінювання якості; 

- співвідношення теорії і практики в оцінюванні якості бібліотечно-

інформаційної освіти; 

- ступінь відповідності оцінювання якості бібліотечно-інформаційної освіти 

вимогам ринку праці; 

- вибір найприйнятнішої моделі адміністрування оцінювання якості бібліотечно-

інформаційної освіти на міжнародному ринку: у межах однієї міжнародної організації або 

об’єднання подібних організацій тощо [6]. 

Сьогодні як серед професіоналів, так і серед користувачів зростає усвідомлення 

перспектив і важливої ролі електронного навчання не тільки у сфері бібліотечно-

інформаційної освіти, але і й у межах безперервної освіти фахівців, а також у контексті 

застосування інноваційних послуг із метою залучення у сферу бібліотечно-інформаційної 

діяльності нових спільнот. 

У контексті теми, запропонованої чільним президентом ІФЛА Донною Шідер, 

«Заклик до дій» впровадження потужних стратегій електронного навчання у бібліотечній 
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справі і науковому середовищі набуває особливої актуальності. Цей заклик спонукає 

найширші кола професіоналів сфери інформаційних технологій активізувати опанування всіх 

доступних і необхідних платформ, які є складовими інфраструктури цієї сфери. 

Учасники Секції освіти і підготовки кадрів у своїх доповідях неодноразово 

відзначали, що електронне навчання і освіта в онлайновому режимі є потужним і важливим 

інструментом для освіти та професійної підготовки в цілому і особливо у сфері бібліотечно-

інформаційної освіти. Наразі Інтернет є найефективнішим засобом інформаційного 

виробництва в цілому, а сфера освіти, зокрема, досягла значних успіхів завдяки інноваціям, 

що їх пропонує Інтернет. Так, мережа дозволяє максимально розширити спектр послуг від 

простої оперативної віртуальної лекції до всеохоплюючого курсу або програми, які мають 

нові перспективи для удосконалення наукової, професійної діяльності, сприяють 

особистісному розвитку членів новітніх спільнот у сучасному суспільстві. 

Метою відкритої сесії «Все про е-навчання: зв'язок, співробітництво, спільнота», 

проведеної Секцією освіти і підготовки кадрів спільно з Секцією інформаційних технологій 

у рамках останнього Всесвітнього конгресу бібліотечних та інформаційних працівників 

ІФЛА (2016 р., США), було забезпечення компліментарного охоплення проблем новітніх 

методик, технологій, організації і функціонування інфраструктури та інших наукових і 

професійних аспектів електронного навчання. 

Серед питань, у дослідженні яких Секція освіти і підготовки кадрів виявляє особливу 

зацікавленість на сучасному етапі, є такі: 

– вплив новітніх інформаційних технологій на бібліотечну освіту; 

– викладацький досвід у сфері бібліотечно-інформаційної освіти і підготовки 

кадрів; 

– теоретичні засади і практичний досвід впровадження електронного навчання 

бібліотекарів і користувачів бібліотек; 

– розвиток інфраструктури інтернет-освіти і професійної підготовки кадрів для 

бібліотек; 

– значення електронного навчання для роботодавців, досвід фахівців із розвитку 

персоналу, планування і продуктивності праці [7]. 

Отже, Секція освіти і підготовки кадрів активно підтримує розвиток бібліотечно-

інформаційної освіти у всьому світі; сприяє процесу реалізації міжнародних директив у 

відповідності до кваліфікаційних вимог, укладених Секцією впродовж останніх років, 

розробляє засади реалізації рівноцінності та прозорості освіти, міжнародного визнання 

дипломів національних бібліотечно-інформаційних освітніх закладів тощо.  



24 

 

Проекти Секції освіти і підготовки кадрів сприяють розвитку співпраці між різними 

країнами у сфері бібліотечно-інформаційної освіти, надаючи можливість обговорення 

нагальних проблем і обміну відповідним досвідом. Сьогодні важливим завданням України є 

долучення до цієї плідної міжнародної співпраці. 
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