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ЦИФРОВА ГУМАНІТАРИсТИКА В ІНФОРМАЦІЙНИХ 
пРОЕКТАХ ТА пІДГОТОВЦІ КАДРІВ

Висвітлено результати аналізу досвіду підготовки фахівців із цифрової 
гуманітаристики на міжфакультетських магістерських програмах в Ка-
наді, проведення літніх шкіл із цифрової гуманітаристики та визначення 
перспектив запровадження таких програм в Україні. Обґрунтовано, що 
цифрові гуманітарні науки об’єднують інформаційно-комунікаційні ме-
тоди і теорії з дослідженням і викладанням у галузі гуманітарних наук, 
а підготовка фахівців у галузі цифрової гуманітаристики є надзвичайно 
актуальним і важливим завданням для системи вищої освіти України. 
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Проблема дотримання балансу у розгортанні якісних проек-
тів з цифрової гуманітаристики (ЦГ) та підготовки кадрів, які б 
володіли відповідними навичками у галузі інформаційних тех-
нологій та гуманітарних наук є доволі актуальною. На початку 
ХХІ ст. у світі виник цілий міждисциплінарний напрям науко-
вих досліджень та проектів – Цифрова гуманітаристика (Digital 
Humanities), а згодом і підготовки фахівців за цим напрямом. У 
Маніфесті з цифрової гуманітаристики (Manifesto for the Digital 
Humanities, 2010) зазначено, що курси з цифрової гуманітари-
стики мають бути включені до програм з усіх гуманітарних та 
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суспільствознавчих дисциплін. В українському бібліотекознав-
стві питання аналізу вітчизняних проектів із ЦГ висвітлюється у 
багатьох публікаціях, зокрема В. Копанєвої (досліджено здобутки 
цифрової гуманітаристики, які представлені демографічними, ар-
хеологічними та соціологічними дослідженнями, лінгвістичними 
та бібліометричними проектами академічних установ), Т. Яро-
шенко та С. Чуканової (містять приклади створення цифрових 
проектів українськими бібліотеками, музеями та іншими закла-
дами культури). Проте питання підготовки кадрів для такої сфери 
діяльності ще тільки починає досліджуватися, попри той факт, 
що у світі вже існують певні міждисциплінарні підходи і рішення. 

З метою актуалізації основних напрямів підготовки майбутніх 
фахівців для інформаційної справи нами здійснюється постійний 
моніторинг змісту освітніх програм підготовки фахівців з бібліо-
течних та інформаційних наук різних країн світу. Зокрема у 2017–
2019 рр. було приділено увагу університетській підготовці інфор-
маційних фахівців у європейських країнах, таких як Данія, Іспанія, 
Литва, Польща, Хорватія та ін. Проаналізовані освітні програми 
відрізняються міждисциплінарністю, орієнтовані на здобуття прак-
тичних навичок зі створення та управління цифровим контентом, 
отже включають велику кількість саме інформаційно-технологіч-
них дисциплін, які пропонуються для засвоєння студентам. Проте 
найвиразніше, на нашу думку, підготовка таких фахівців представ-
лена в освітніх програмах із цифрової гуманітаристики універси-
тетів Канади, які пропонуються для здобувачів бакалаврського та 
магістерського ступеня. Повний виклад результатів дослідження 
канадських освітніх програм з цифрової гуманітаристики вже оп-
рилюднено автором на сторінках часопису «Неперервна професій-
на освіта: теорія і практика», № 2 за 2019 р., тому в межах цієї 
публікації лише зазначено основні форми таких програм та пред-
ставимо ще й інші формати з підготовки фахівців у галузі ЦГ.

Отже, в університетах Канади існують різноманітні комбі-
новані та міждисциплінарні програми. Наприклад, Університет 
Торонто пропонує вступникам комбіновану програму Інститу-
ту комунікацій, культури, інформації і технологій (ICCIT) «Ба-
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калавр з гуманітарних наук / Магістр інформації (HBA / MI)». 
Програма дає можливість студентам поєднати одну з трьох про-
грам бакалаврата – спеціаліста з управління цифровим підприєм-
ством (DEM), спеціаліста з інтерактивних цифрових медіа (IDM) 
або спеціаліста з комунікації, культури, інформації і технологій 
(CCIT) із ступеням магістра інформації на Факультеті інформації 
(iSchool). Така комбінована програма не тільки розширює профе-
сійні можливості для її здобувачів, а й суттєво економить час на 
її засвоєння – обидва ступені можна здобути за 5,5 років, а не за 
6. Не менш цікаві і програми Університету Альберта, де Школа 
бібліотечно-інформаційних досліджень (SLIS) разом із Школою 
бізнеса Альберти реалізує комбіновану програму «Магістр діло-
вого адміністрування / Магістр з бібліотечних та інформаційних 
досліджень», а на сьогодні ще й має спеціальну пропозицію – 
комбіновану освітню програму, спільну з Програмою з цифрової 
гуманітаристики «Магістр у галузі цифрових гуманітарних наук / 
Магістр з бібліотечних та інформаційних досліджень».

Існують і позауніверситетські або неакадемічні форми підго-
товки фахівців з ЦГ. Це, насамперед, літні школи з ЦГ, орієнтова-
ні як на студентів, так і на досвідчених фахівців, зокрема Літній 
інститут ЦГ Університету Вікторії (Канада), Оксфордська літня 
школа (Велика Британія) та інші. Як зазначено у презентації літ-
ньої школи з цифрових гуманітарних наук Університету Монре-
алю (Канада), її учасники матимуть можливість ознайомитися із 
історією та критичними теоріями, необхідними для розуміння 
сфери досліджень ЦГ, а також практичними аспектами виробни-
цтва та використання оцифрованих документів (електронні ви-
дання, експлуатація соціальних мереж в академічному контексті, 
географічні уявлення, інструменти аналізу та візуалізації текстів). 
Також варто зазначити, що на базі Університету Монреалю 2013 р. 
був створений Міжвузівський науковий центр цифрових гумані-
тарних наук (CRIHN), який об’єднує дослідників з 8 університе-
тів та дослідницьких інститутів Квебеку, різноманітні форми ді-
яльності якого – проекти, семінари, симпозіуми, видавничі серії, 
заслуговують на окреме вивчення.
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В українському науково-освітньому просторі ми поки що спо-
стерігаємо збільшення різноманітних цифрових проектів у галузі 
соціогуманітаристики, які реалізуються фахівцями з різних галу-
зей знань. Цілеспрямованої підготовки спеціалістів з ЦГ поки що 
не ведеться, хоча потенціал закладів вищої освіти України дозво-
ляє вести мову про запровадження міждисциплінарних програм в 
межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна спра-
ва» на стику із інформаційними науками. 
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