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Сучасні зміни в освітній сфері держави потребують перегляду цілей, змісту, форм, 

методів професійної підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, що передбачає 

переосмислення професії бібліотекаря в цілому. Особливої значущості цей аспект набуває в 

контексті стратегічних завдань реформування державної системи освіти та у зв’язку з  

трансформацією функцій і основних напрямів діяльності сучасних книгозбірень, котрі з 

традиційних бібліотек-сховищ еволюціонували в бібліотечно-бібліографічні, науково-

інформаційні та культурно-просвітницькі центри. 

На сьогодні одним із ключових завдань розвитку національного інформаційно-

освітнього простору є не лише вдосконалення бібліотечної освіти, а й розвиток 

професійних об’єднань і асоціацій, формування професійного самоусвідомлення, 

реформування галузі, прогнозування перспектив розвитку бібліотечно-інформаційної 

сфери тощо. Цей аспект визначає актуальність запропонованого дослідження. 

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначено, що модернізація 

управління освітою передбачає підвищення компетентності управлінців та працівників усіх 

рівнів [11]. Підкреслимо, що в умовах компетентнісно орієнтованої освіти питання 

становлення працівників бібліотечно-інформаційних установ як високоосвічених 

спеціалістів постають систематично, набуваючи все більшої актуальності. Зокрема аспекти 

формування професійної компетентності бібліотечних працівників досліджували такі сучасні 

українські науковці, як І. Давидова [1], В. Загуменна [2], С. Зозуля [3–5], В. Ільганаєва [6], 

І. Коваленко [7], С. Мельник [9], А. Соляник [14], В. Терно [15], А. Чачко [16–17], В. Шейко 

[18], Л. Шумко [12] та багато інших. Проте більш детальний аналіз наукової думки щодо 

зазначеної нами теми переконливо засвідчує, що проблема формування професійних 

компетентностей бібліотекарів досліджується здебільшого в контексті використання в 

професійній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), набуття навичок 

наукової діяльності та розвитку інформаційної культури. Утім на початку ХХІ ст. – епохи 

формування суспільства знань, постає потреба саме у висококваліфікованих, компетентних в 

усіх аспектах професійної діяльності працівниках. 
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Проявляється професійність передусім у дотриманні високої культури. Пропонуємо 

авторське тлумачення поняття професійна культура фахівця – це значуща, невід’ємна 

складова фахового та особистісного розвитку індивідуума, готовність та здатність до 

самоорганізації, адаптації та реалізації власного інтелектуального потенціалу відповідно до 

інноваційного розвитку суспільства та здійснення професійної діяльності на засадах 

професійної етики [3]. 

У поняттєво-термінологічному апараті бібліотечно-інформаційної сфери поняття 

професійної етики вживають у значенні не лише системи моральних принципів, норм і 

правил поведінки фахівців різного профілю з урахуванням особливостей їхньої професійної 

діяльності та конкретної ситуації, а й у значенні корпоративної філософії кожної окремо 

взятої книгозбірні1

Звернемо увагу на ключовий термін дослідження – «компетентність», який на 

початку ХХІ ст. увійшов до професійної лексики українських науковців. Зауважимо, що його 

вживають у значенні, запропонованому європейськими країнами. Експерти, започаткованої в 

1997 р. у рамках Федерального статистичного департаменту Швейцарії та Національного 

центру освітньої статистики США і Канади програми «DеSеСо» («Визначення та відбір 

компетентностей: теоретичні й концептуальні засади»), визначають поняття компетентність 

як здатність успішно реалізовувати індивідуальні та соціальні інформаційні потреби, діяти 

самостійно та виконувати поставлені завдання на високому професійному рівні [19]. В 

Україні термін «компетентність» було запроваджено в середині 1990-х років ХХ ст. у 

значенні спроможності людини мобілізувати набуті знання, уміння та навички, здійснюючи 

професійну діяльність, уміти ефективно їх застосовувати не лише в стандартних, але й у 

нестандартних ситуаціях [14]. На державному рівні його дефініцію зафіксовано в постанові 

Кабінету Міністрів України № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» 

(від 23 листопада 2011 р.), де зазначається, що «компетентність/компетентності – це 

здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, 

розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості» [10]. Отже, проаналізувавши наукову 

думку, термін «професійна компетентність» (від лат. competens − відповідний, здібний) 

. Зокрема про це йдеться в «Кодексі етики ІФЛА для бібліотекарів та 

інших інформаційних працівників», затвердженого Радою ІФЛА у серпні 2012 р. [8]. Отже, 

професійна етика ‒ це усвідомлення відповідальності та власної професійної 

компетентності. 

                                                 
1 «Бібліотекарі та інші інформаційні працівники передають професійний досвід колегам, допомагають і 

консультують нових спеціалістів, сприяють їхньому долученню до професійної спільноти та розвитку фахових 
навичок. Вони беруть участь у діяльності професійних асоціацій, здійснюють дослідження з професійних 
питань. Бібліотекарі та інші інформаційні працівники прагнуть підвищити репутацію й статус, що засновані на 
професіоналізмі та етичній поведінці» [9]. 
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визначаємо як сукупність фізичних та інтелектуальних якостей і властивостей, потрібних 

фахівцю для здійснення професійної діяльності [3]. 

Зазначимо, що професійна компетентність передбачає не тільки досконале володіння 

теоретичними знаннями обраної спеціальності, а й уміння практичного застосування цих 

знань у процесі професійної діяльності [5]. У зв’язку з цим, набуває значущості підвищення 

культури наукової мови бібліотечних фахівців шляхом збагачення їхнього лексичного запасу 

термінологічною лексикою, формування практичних навичок ділового усного та письмового 

спілкування в професійному колі.  Окрім того, фахова діяльність значною мірою залежить 

від рівня розвиненості, освіченості та морально-психологічної цілісності й зрілості 

особистості, яка орієнтується на реалізацію власного інтелектуального потенціалу. Ключові 

складові професійної компетентності працівників бібліотечно-інформаційної сфери 

зображено на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Ключові складові професійної компетентності  

працівників бібліотечно-інформаційної сфери 
 

Висновок. Отже, сучасний розвиток інформаційного суспільства сприяв оновленню 

кваліфікаційних характеристик працівників бібліотечно-інформаційної сфери.  Узагальнимо 

їх таким чином: 

• володіння інтелектуальним інструментарієм, що уособлює потенціал фахівця до 

формування здатності самостійно вирішувати професійні завдання в умовах 
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• готовність до опанування нових інформаційних технологій, уміння створювати 
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• здатність успішно адаптуватися до умов, що швидко змінюються; 

• уміння встановлювати та підтримувати необхідні контакти, взаємодіяти в соціумі, 

що передбачає наявність комунікативних здібностей; 

• володіння галузевою термінологічною лексикою на належному професійному рівні; 

• орієнтованість на позитивний результат тощо.  

Водночас проведене дослідження не претендує на повне й усебічне розв’язання 

порушених питань, тож подальшу перспективу вбачаємо насамперед за такими напрямами: 

1) поглиблений аналіз трансформаційних процесів бібліотечно-інформаційної сфери в 

Україні в контексті аналогічних змін у Європі; 

2) удосконалення системи наукової атестації кадрів, розвиток кадрового потенціалу, 

здатного до виконання складних наукових завдань, що сприятиме активізації та 

поглибленню теоретичних досліджень, вивченню міжнародного досвіду в цій галузі тощо; 

3) застосування інноваційних тренінгових технологій у професійній підготовці та 

перепідготовці фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, що активізуватиме розвиток 

комунікативної компетентності, креативного мислення, оволодіння навичками самостійного 

прийняття рішень;  

4) актуалізація уваги відповідних управлінських органів держави та наукової 

громадськості на важливості розроблення державної програми щодо розвитку бібліотеки як 

інформаційного центру й формування престижу бібліотечної професії. 
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