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Нині, коли стратегічний курс України на інтеграцію в європейський простір 
та світове співтовариство є особливо актуальним, важливим поступом для роз
витку національного інформаційного простору є впровадження інновацій у ді
яльність сучасних освітянських бібліотек. На початку XXI століття істотно 
змінилися вимоги до бібліотек, які, відповідаючи на виклики часу, активно 
трансформуються.

Важливе значення для інноваційного розвитку бібліотек, модернізації нау
ково-інформаційної діяльності, мають наукові дослідження, в яких проаналі
зовано, вивчено й узагальнено різноманітні аспекти трансформаційних проце
сів бібліотек із урахуванням європейського досвіду. Останнім часом в Україні 
з’явилися комплексні кваліфікаційні наукові праці, монографічні розвідки, 
статті. Предметом їх досліджень стали проблеми бібліотечних трансформацій 
(О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. М. Горовий, Т. Ю. Гранчак, М. С. Слободя- 
ник), створення електронних бібліотек, формування електронних галузевих 
інформаційних ресурсів та упровадження електронних інформаційних техно
логій (Н. В. Вараксіна, Н. С. Вітушко, В. М. Горовий, Л. І. Костенко, М. Н. Ци- 
він), трансформації компетентнісних характеристик працівників бібліотечно- 
інформаційної сфери (І. В. Захарова, С. М. Зозуля, Л. М. Петренко), актуапіза-
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ції аналітичної діяльності бібліотек та підготовки інформаційно-аналітичної 
продукції (В. В. Бондаренко, І. Г. Вишневська, Н. С. Вітушко, С. М. Зозуля, 
О. М. Кобслєв, В. Е. Пальчук, Л. А. Чуприна) тощо.

Реалізуючи дослідницьку діяльність у розрізі зазначеної теми, в Державній 
науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (м. Київ) 
упроваджено результати науково-дослідної роботи «Модернізація науково- 
інформаційної діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських бібліо
тек МОН України та НАГІН України» (2015-2016 рр., науковий керівник -  
канд. іст. наук С. М. Зозуля). Зокрема запропоновано такі шляхи інноваційного 
розвитку освітянських бібліотек України: 1) модернізація технологічної інфра
структури книгозбірень із метою забезпечення повнішого інформування кори
стувачів та надання послуг (у т.ч. цифрових інформаційних послуг, інтеракти
вних, персоналізованих та диференційованих послуг); 2) оптимізація бібліо
графічної, реферативної та інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у 
розрізі міжбібліотечної кооперації та комунікації; 3) проведення бібліометрич- 
них досліджень із використанням статистичних методів вивчення потоків нау
кових документів (книг, періодичних видань тощо); 4) застосування іннова
ційних тренінгових технологій у професійній підготовці та перепідготовці фа
хівців бібліотечно-інформаційної сфери, що розвиватиме комунікативну ком
петентність, креативне мислення, формуватиме навички самостійного прийн
яття рішень; 5) інтегрування бібліотек в європейську інфраструктуру та поси
лення їхньої ролі в реалізації національної інформаційної й освітньої політики; 
6) актуалізація уваги відповідних управлінських органів держави, наукової 
громадськості на важливості розроблення урядової програми щодо розвитку 
бібліотеки як інформаційного центру й формування престижу бібліотечної 
професії [2].

Одним із інноваційних напрямів розвитку сучасних бібліотек є актуалізація 
аналітичної діяльності. Тому в межах зазначеної НДР було розроблено модель 
інформаційно-аналітичного супроводу науки й освіти, що передбачає: 1) пото
чний моніторинг ЗМІ, Інтернет-ресурсів, фахової наукової періодики з актуа
льних проблем науки й освіти; 2) моніторинг конфліктних, кризових, пробле
мних ситуацій; 3) аналіз сучасного стану освітньої галузі, обгрунтування стра
тегічних планів і програм за допомогою інформаційних моделей; 4) перспек
тивне планування, збір інформації про події, що передбачаються найближчим 
часом; 5) взаємодія з інформаційно-аналітичними центрами в країні та галузе
вими органами управління [3, с. 17-25].

Упровадження інновацій у бібліотечну діяльність стимулювало підвищення 
вимог до кваліфікаційних характеристик працівників бібліотечно-інформаційної 
сфери від яких нині очікується володіння засобами інформаційно- 
комунікаційних технологій, розвиненість аналітичного мислення, уміння синте
зувати та інтегрувати нову інформацію, здатність адаптуватися до умов, що шви
дко змінюються, уміння встановлювати та підтримувати необхідні контакти, вза
ємодіяти в соціумі, що передбачає наявність комунікативних компетентностей, 
володіння галузевою термінологічною лексикою на належному професійному 
рівні; орієнтованість на позитивний результат тощо [ 1, с. 152; 4].

Подальшу перспективу досліджень у зазначеному напрямі вбачаємо в здійс
ненні поглибленого аналізу трансформаційних процесів бібліотечно- 
інформаційної сфери в Україні в контексті аналогічних змін у Європі, актуалі
зації уваги відповідних управлінських органів та наукової громадськості на 
важливості розроблення державної програми щодо розвитку бібліотеки як ін-
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формаційного центру й формування престижу бібліотечної професії, що спр 
ятиме їх інноваційному розвитку під впливом євроінтеграційних та глобаліз 
ційних процесів.
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