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Світлана Зозуля

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ: 

до проблеми визначення поняття
терміна

^ . . . ^ ....складові,
ахової компетентності працівників бібліотечно-інформаційної сфе

ри. Запропоновано перспективні напрями підвищення професіоналізму 
ібліотекарів у  контексті освітніх трансформацій. Розглянуто ключові 

аспекти розвитку поняттєвого апарату за проблематикою розвідки на 
основі чого сформовано власні дефініції понять «професійна культура 
фахівця» та «професійна компетентність».

Висвітлено підходи різних авторів до семантики 
«професійна компетентність». Виокремлено структурні 
фахової компетентності

ано персп~....... ........
бібліотекарів у  контексті освітніх трансформацій.

Стан розроблення питання. В умовах компетентнісно орієнтованої 
освіти все більшої актуальності набуває саме компетентнісний підхід до 
кваліфікаційних характеристик бібліотечних працівників. Питання роз
витку бібліотечної освіти, покращення іміджу бібліотекарів, формуван
ня комунікаційних, термінологічних та інших ключових компетентно
стей працівників бібліотечно-інформаційної сфери вивчали такі сучасні 
українські дослідники: В. Бабич2, О. Білик3,1. Давидова4, Л. Демчина5, В. За- 
гуменна6, С. Зозуля7, В. Ільганаєва8, Н. Кушнаренко9, В. Мудроха10, А. Соля
них11, А. Чачкэ12, В. Шейко13 та інші.

р  Заслуговують на увагу праці російських учених, котрі приділяють чима
лу увагу проб лемам бібліотечної професіології. Приміром, Л. Мартинова14, 
Н. Марьясова15, О. Каптерєв16, О. Соколов17, Е. Сукіасян18, Ю. Столяров19 та 

,'інші на голо и ують на важливості формування поваги до власної професії 
> Щ й підкреслюють актуальну' вимогу сьогодення -  працювати не за формаль-
"  ними ознаками, а із застосуванням творчого підходу, доводячи суспільству 

потребу в компетентних за багатьма аспектами бібліотечних працівниках,
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г * ---- аажі/ж лл сії оіуіа аиісічіа
«подавати» себе як гідних, цінних партнерів20.
|  Основна частина дослідження. На початку 90-х рр. XX ст. у структурі 
іпотечного знання почала формуватись дисципліна, яка вивчає професію 
зіолютекаря - , бібліотечна професіологія (БП). Теоретична база, накопичена 
іацеи період, аоволі значна: дисертаційні дослідження, публікації за резуль-ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИХОДИТИ з а  м е ж і  в у  л ь (чиїі р и і у ^ і ги .Іи л  ___  . . .  _____

фахівців до саморозвитку, підвищення власного інтелектуального потенціалу.; 
Це передбачає переосмислення фахових компетентностей, а головне -і 
формує орієнтування на виразний науковий результат своєї діяльності. 

Це, безсумнівно, сприяє виробленню професійного самоусвідомлення̂  
Тож на початку XXI ст. -  епохи формування суспільства знань, потреба; 
в кваліфікованих, компетентних в усіх аспектах професійної діяльності 
спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери стає особливо значущою. 
Зазначене зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Метою даної розвідки є аналіз семантики поняття професійної; 
компетентності працівників бібліотечно-інформаційної сфери. Завдання], 
статті: проаналізувати поняттєвий апарат дослідження, виявити та показа! 
ти підходи різних авторів до визначення базового терміна «компетентність»,’ 
виокремити структурні складові ‘ :
бібліотечно-інформаційної сфери.

Новизна результатів дослідження полягає в здійсненні семантичної 
го аналізу поняття «професійна компетентність працівника бібліотечно? 
інформаційної сфери» у контексті модернізації освіти в Україні та формуванн 
власних дефініцій до понять «професійна культура фахівця» та «професійні 

компетентність».

- --------------- (-----
татами аналізу стану підготовки та підвищення кваліфікації бібліотечних 
•працівників тс>що21. Бібліотечна професіологія вивчає не лише роль і місце 
[бібліотечної професії, закономірності її історичного розвитку, а й прогно
зування змін, »їерспективи розвитку цієї сфери, професіографічні аспекти 
[наукової роботи в бібліотеці. Одним із завдань БП є вдосконалення галу- 
Ізевої освіти, розвиток професійних об’єднань та асоціацій, формування 
^професійного самоусвідомлення тощо.

Аналізуючи поняттєво-термінологічний апарат бібліотечно-інформацій- 
іної сфери, зазначимо, що в Україні часто використовуваним став термін
*гкультура фсс:івця» у значенні системи набутих знань, умінь і навичок, 
цо забезпечуюгь здатність виконувати професійні завдання й обов’язки22. 
Інколи дослідники, як синонім вживають термін «професійна культура» 

'"•»ної компетентності праиівникіД розумінні сукупності спеціальних теоретичних знань та практичних умінь,
1 Щіов’язаних із конкретним видом праці23. Фактично, названі терміни можна

іважати еквівалентними. Це сприяло формуванню загальнонаукового по- 
*"п'ч «професійна культура фахівця», яке набуло концептуальних ознак 

х рр. XX ст. Узагальнюючи підходи окремих українських24, російських 
іретиків25 до' тлумачення цього поняття, формуємо власне: професійна 

шіура фахівця -  це значуща, невід ’ємна складова фахового та особис-



тісного розвитку індивідуума, готовність (бажання) та здатність досаШ 
м о організації, адаптації та реалізації власного інтелектуального потенція 
алу відповідно до інноваційного розвитку’ суспільства та здійснення профещ 
сійної діяльності на засадах професійної етики.

Термін «професійна етика» у дослідженні влаіваємо в значенні певного; 
кодексу правші, що визначають поведінку спеціаліста в службовій ситуації̂  
а також норм, які відповідають установленим законам та нормативним доку
ментам, фаховим знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню,! 
моральної відповідальності за виконання професійних обов’язків, що є свідЦ 
ЧЄННЯМ ВИСОКОГО індексу професійності26. На міжнародному рівні ПОНЯТТЯ:| 

професійної етики застосовують не лише як систему моральних принципів,̂  
норм і правил поведінки, а й як корпоративну філософію кожної окремо взятої;; 
книгозбірні. Зокрема про це йдеться в «Кодексі етики 1ФЛА для бібліотекарів.:; 
та інших інформаційних працівників», затвердженому Радою ІФЛА у 2012 р.27]

Проаналізувавши в загальних рисах базові поняття дослідження, узагаль
нимо, що професійна етика -  це, перш за все, усвідомлення відповідальної; 
ті та власної професійної компетентності.

Вивчення проблеми формування професійних компетентностей працівник 
ків бібліотечно-інформаційної сфери спрямовує нас до ключового поняття̂  
дослідження -  «компетентність», яке на початку XXI ст. набуло актуаль-.. 
ності в багатьох наукових сферах. Однак традиційно більш поширеним булог 
поняття «професіоналізм».

У широкому сенсі компетентність розуміється як ступінь соціальної та- 
психологічної зрілості людини, її готовності до певного виду діяльно« 
що дозволяє успішно функціонувати в суспільстві. У вузькому сенсі -цЯ 
рівень інтегрованості в професійну діяльність, коли працівник є обізнаним! 
має практичний досвід вирішення професійних завдань та спроможний ви
конувати будь-яке завдання якісно й ефективно28. Зауважимо, що вітчизняні: 
фахівці термін «компетентність» вживають у значенні, запропонованому вче
ними європейських країн29. Зокрема експерти, започаткованої в 1997 р. у рам
ках Федерального статистичного департаменту' Швейцарії та Національної 
центру освітньої статистики США і Канади програми «ОеБеСо» («Визначен
ня та відбір компетентностей: теоретичні й концептуальні засади»), тлума| 
чать компетентність як спроможність успішно реалізовувати індивіду альт 
й соціальні інформаційні потреби, здатність діяти самостійно та виконувг 
поставлені завдання на високому професійному рівні30. Отже, компетент-1 
ність ґрунтується на знаннях і вміннях, передбачаючи наявність досвіду,, 
який, власне кажучи, забезпечує можливість застосування цих знань31.

В Україні цей термін було запроваджено в середині 90-х рр. XX ст. у зна-1 
ченні здатності людини мобілізувати набуті знання, уміння та навички, здій-;]
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рнюючи професійну діяльність, уміння їх ефективного застосування не лише 
в стандартний, але й у нестандартних ситуаціях32. Визначення уніфіковано 

і в постанові Кабінету Міністрів України № 1341 «Про затвердження Націо- 
тльної рамки кваліфікацій» (від 23 листопада 2011 р.), де зазначається, що 
^(компетентність / компетентності -  це здатність особи до виконання певно
го виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, ціннос- 
г̂і, інші особ сті якості»33. Проте визначення терміна «компетентність» має й 
|нші авторські наукові підходи, які представлено в Таблиці 1.

М)с нов ні деф ін.ції терміна «компетентність»
Шбпиця І
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І  Визначення Джерело
1 сукупність знаї ь і умінь, необхідних 
1 дл* ефективної професійної діяльності:
■  вміння аналізуй »ти. передбачати наслідки 
В професійної дія іьності, використовувати 
Р  інформацію |

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 
світовий досвід та українські перспективи: 
бібліотека з освітньої політики : [кол. моногр.] / 
[Н.М. Бібік та ін.]. -  K. : К.І.С., 2004. -  112 с.

•  семантично перзинна категорія, яка 
і  представляє їх інтеріоризовану (транс- 
1 формовану в особистісний досвід)
1 сукупність, систему, деякіїй «багаж»
1 знань людини

Вітвицька С.С. Компетентнісний та 
професіографічний підходи до побудови 
професіограмн магістра освіти / С.С. Вітвицька 
// Вісн. Житомирського держ. ун-т. Вип. 57. 
Педагогічні науки. -  2011. -  С. 52-58.

І  це оволодіння в оповідними знаннями і
■ здібностями. КО' рі дозволяють людині
■ тримати грунтовні знання у певній
1 галузі та ефективно здійснювати свою 
|  діяльність у цій сфері

Хуторской A.A. Ключевые компетенции как ком
понент личностно-ориентированной парадигмы 
/  A.A. Хуторской // Народное образование. -  
2003. -  №  2. - С .  58-64.

1 готовність на високому професійному 
1 рівні виконувати1 свої посадові та фахові 
І обов’язки відповідно до сучасних те* 
[оретичних та пр актичних надбань і 
1 досвіду, наближених до світових вимог 
та стандартів

Маслов B.I. Принципи менеджменту в установах 
освіти / В.I. Маслов // Освіта і управління. -  
1997. - №  l . - C .  80.

1 адапіість спеці&і; іста до досягнення чітко 
визначеної мети» ефективного здійснення 
професійної пра іі у певній галузі 
Цільності; це ос ю истісна характеристи- 

р ,  яка засвідчує-реатьну здатність до 
риконання професійних дій

Формування професійної компетентності фахівця 
сфери послуг і туризму : навч.-метод. посіб. /
Б .Т . Лозовецька та  ін.]. -  K., 2010. -  382 с.



особисті можливості посадовця і 
його кваліфікація (знання, досвід), що 
дозволяє брати участь у розробці певного 
кола рішень або вирішувати питання 
самому, завдяки наявності в нього певних 
знань, навичок; рівень освіченої особи, 
який визначається ступенем оволодіння 
теоретичними засобами пізнавальної або 
практичної діяльності

Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. 
Коджаспирова. -  Москва : ИКЦ «МарТ»; Ростов 
н/Д : Изд. центр «МарТ», 2005. -  С. 133.

компетентність як екзистенщональна 
властивість людини є продуктом власної 
житгєтворчої активності людини, 
ініційованої процесом освіти 
як властивість індивіда, існує в різних 
формах -  як високий рівень умілості, як 
спосіб особистісної самореалізації (звич
ка, спосіб життєдіяльності, захоплен
ня), як певний підсумок саморозвитку 
індивіда, форма вияву здібностей та  ін.

Зязюн I.A. Філософія поступу і прогнозу 
освітньої системи [вступна стаття] /  I.A. Зязюн 
//П едагогічна майстерність: проблеми, пошуки,, 
перспективи : монографія. -  К . ; Глухів : РВВ 
ГДПУ, 2005. -  С. 10-18.

проінформованість, обізнаність, 
авторитетність;
компетентність у перекладі з латини -  
сотреІсп(.іа, означає коло питань, у яких 
людина добре обізнана, має знання та 
досвід

Вікіпедія: вільна енциклопедія [Електронний 
ресурс]. -  Режим доступу': http://uk.wikipedia.org/ 
\viki/. -  Назва з екрана.

уза-Про аналізувавши різні тлумачення ісрм 
гальнимо, що кваліфікаційні вимоги до сучасних працівників бі&..«»-.~-, 
інформаційної сфери полягають насамперед у:

-  оволодінні інтелектуальним інструментарієм, що уособлює здібності 
фахівця вирішувати професійні завдання в умовах багатофакторного
інформаційно-комунікаційного простору;

здатності до опанування нових інформаційно-комунікаційних технологій '
(ПСТ); ■

умінні встановлювати та підтримувати необхідні контакти, взае 
іншими людьми, що передбачає наявність комунікативних компетентностей 

готовності та здатності успішно адаптуватися до сучасних у?'лг 
інформаційного суспільства, що швидко змінюються;

оволодінні галузевою термінологічною лексикою на належному рівні; | 
наявності аналітичного мислення, шо передбачає спроможніс; 

аналізувати, синтезувати нову інформацію, продукуючи вторинні дже~л’ 
інформації;

умінні самостійно й компетентно вирішувати поставлені завдання; 
орієнтованості на позитивний результат та перспективу.
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Узагальнюючи, компонуємо коротке визначення цього терміна: компе

тентність -  це готовність та здатність людини свідомо діяти у  сфері 
професі щ о  ї д і ял ьност і34.

Важлиіим показником становлення фахівця є формування його 
професійі ;ої компетентності, котру розрізняємо за такими видами: 
спеціальні. (здатність до фахового зростання), соціальна (спроможність 
вирішувати питання у співпраці з іншими членами колективу -  тобто колек
тивна творчість), особистісна або індивідуальна (володіння прийомами са
мовиявлення й саморозвитку), екстремальна (готовність до роботи в ситуації 
раптового ускладнення: зміна професії, перенавчання тощо). Професійна 
компетентність може тлумачитися по-різному. Зокрема, білоруські вчені роз
глядають іІр поняття, як сукупність знань та умінь, що зумовлюють позитивні 
результати! праці; наявність навичок стосовно виконання фахових завдань; 
комплекс з'^ань і професійно значущих особистісних характеристик; єдність 
теоретичж.;ї та практичної готовності до здійснення спеціальної діяльності, 
здатності приймати інноваційні рішення35. Тож очевидно, що семантика цьо
го поняття є багатокомпонентною, що передбачає низку кваліфікаційних ха
рактеристик (Табл. 2).

Складові терміна «професійна компетентність»
Таблиця 2  і,

[Компоненти ііерміна

Інформаційна культ ура

Інформаційно*■ 
ш літ ична  і 
ш пет ент ні& пь

ШомунікативнЬ
Шчпетенптість

[Аіпьтурна 
мпетентність

]офесіона.чізл'

Визначення

-  сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують 
позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також 
сполученість у загальному досвіді людства30;
-  здатність до опанування нових інформаційних технологій, 
уміння створювати власні пошукові системи та джерела 
інформації37._______

інтеграція в єдине ціле системи засвоєних знань, умінь, 
навичок, дій, способів ухвалень рішень, завдань, ціннісних 
орієнтацій фахівця, його здібностей бути обізнаним, що 
передбачає володіння сучасними інформаційними технологіями, 
розуміння сфери їх застосування у професійній діяльності, 
уміння критично аналізувати наукову інформацію

-  здатність встановлювати і підгримувати необхідні контакти з 
іншими людьми; система внутрішніх ресурсів, необхідних для 
побудови ефективної комунікації у визначеному колі ситуацій 
міжособистісної взаємодії-39.

-  рівень адаптованості людини до культурного, 
комунікаційного, техногенного, сучасного середовища, її вміння 
орієнтуватися в інформаційному потоці, правильно використо- 
вувати отриману інформацію для прийняття рішень40.

-оволодіння основами та глибинами якої-небудь професії41.

http://uk.wikipedia.org/
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П роф есійна етика

-  система конкретизованих моральних норм і принципів із 
урахуванням особливостей тієї чи іншоі професійної діяльності 
людей;
-  кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста, норм, які 
відповідають існуючим законам та відомчим нормативним до
кументам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибо
кому усвідомленню моральної відповідальності за виконання 
професійних обов'язків42.

Термінологічна
ком пет ент ніст ь

-  володіння галузевою термінологічною лексикою на високому 
професійному рівні43.

Вивчивши різні підходи до тлумачення терміна «професійна 
компетентність», запропонуємо власне визначення -  сукупність 
інтелектуальних якостей і властивостей, інтеграція знань, умінь, навичок 
і професійно значущого досвіду, потрібних фахівцю для ефективного вико
нання фахової діяльності. Професійна компетентність значною мірою зале
жить від рівня освіченості та морально-психологічної цілісності особистості, 
яка орієнтується на реалізацію власного інтелектуального потенціалу.

Нині, коли в суспільстві відбуваються глобальні зміни, відчутними стали 
зрушення, які стосуються підвищення вимог до професійних компетентностей 
фахівців бібліотечно-інформаційної сфери. Ця особливість пов'язана, у першу 
чергу, із трансформацією функцій та основних напрямів діяльності сучасні» 
книгозбірень, котрі з традиційних бібліотек (бібліотек-сховищ) еволюціонують 
у бібліотечно-бібліографічні, науково-інформаційні та культурно-просвітницькі 
ценгри. Відповідно до таких модернізацій актуальним є розроблення та впрова
дження нової системи підготовки майбутніх спеціалістів. Зауважимо, що осно
вою розвитку та становленіія особистості фахівців бібліотечно-інформаційної 
сфери, формування їхніх професійних навичок, світогляду, професійного самот 
усвідомлення тощо становить навчальний процес, що є обов’язковою переду 
мовою адаптації до професійного середовища. Професійна культура передбача 
не тільки досконале володіння теоретичними знаннями обраної спеціальності, а 
й уміння практично застосовувати ці знання у процесі професійної діяльност 
У зв’язку' з цим, важливого значення набуває підвищення культури науковоїмов 
бібліотечних фахівців шляхом збагачення їхнього лексичного запасу терміноло; 
гічною лексикою, уживаною в певній науковій сфері, а також формування прак
тичних навичок ділового усного та письмового спілкування у професійному ко; 
У цьому контексті актуальним є поняття «термінологічна компетентність ,̂ 
зміст якого вкладаємо, перш за все, знання галузевої термінології на належш» 
професійному рівні. Важливість функціонування правильної наукової лексики 
незаперечним фактом, оскільки достеменно відомо, що термін -  це інструме 
професійної діяльності. Водночас, термінологічна компетентність є ключово 
в науковій діяльності й виражає значення традиційної тріади «знання-ум:‘

навички» і інтегруючи їх у єдиний комплекс. Цей аспект має важливе значення, 
оскільки сприяє цілісній підготовці фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, 
розвиває їхню професійну культуру та комунікативну компетентність44. За озна
ченням експертів, уміле терміновживання є не лише формальною вимогою до 
мовленнєвої компетенції фахівця, а й сприяє реалізації найважливіших функцій 
професійного мовлення45. Дня успішного вирішення цього завдання в багатьох 
ВНЗ України до навчальних планів стали впроваджувати дисципліни з термі- 
нознавства, вивчення яких повинне здійснюватись у контексті загальної гумані
тарної підготовки майбутніх спеціалістів і водночас спиратись на мовленнєвий 
досвід, здобутий студентами під час опанування спеціальних дисциплін46. Зна
чення термінології надзвичайно важливе в науці, оскільки унормований термін 
стає умовно правильності наукового мислення. Формування чіткої термінології 
талузі -  це ключова вимога задля якісної підготовки інструктивно-методігчних 
і нормативко-правових документів, одна з базових засад укладання терміноло
гічних лексикографічних видань і формування поняттєвого апарату бібліотечно- 
інформаційної сфери. Для професійного спілкування бібліотечні працівники по
винні мати достатній активний лексичний запас фахової термінології, оскільки 
саме це забезпечує науково-виробничу комунікацію, сприяє її інтелектуалізації, 
полегшує процес засвоєння нових знань та їх реалізацію у фаховій діяльності, 
поглиблює Набуті знання й навички, є засобом розширення професійно зумовле- 
ого словникового запасу, підвищує загальний культурний рівень. 
Вищезазначене дозволяє сформувати такі висновки: 

і  аналіз наукової думки з досліджуваної теми засвідчив, що проблема форму- 
"ння професійних компетентностей працівників бібліотечно-інформаційної 
сфери досі не ставала об’єктом комплексного теоретичного вивчення. Тож, 
констатуючій епізодичність постановки окремих проблем, зазначимо, що на- 

на джереільна база розкриває, здебільшого, загальні питання, пов’язані 
з інформатйзацією бібліотек, зокрема в контексті розвитку вмінь викори- 

ння ІКТ,1 формуванні навичок наукової діяльності тощо; 
розгляд ремантики терміна «професійна компетентність» підтвердив, що 

в)н є багатокомпонентним і передбачає цілісне поєднання знань, умінь, на- 
ичок, досвіду та особистісних якостей. На наш погляд, узагальненою оз- 
кою прояву фахової компетентності можна вважати здатність особистості 

спішно адаптуватися в професійному середовищі відповідно до сучасних 
алій, що і супроводжуються постійними інноваціями та модернізацією 

.лузі, а також спроможністю реалізувати власний творчий потенціал, 
ослідження сутності поняття професійної компетентності працівників 
бліотечно-інформаційної сфери як соціально-особистісного феномену до

помогло осмислити важливість модернізації вітчизняної галузевої освіти 
підтвердило потребу реформування вітчизняної освіти, зокрема щодо



впровадження змін до навчально-типових планів ВНЗ України, котрі ви
пускають фахівців за спеціальностями «Книгознавство, бібліотекознавство 
і бібліографія», «Бібліотечна справа» тощо, а також упровадження предмет
но-тематичного циклу дисциплін зі спрямуванням на вивчення термінології 
бібліотечно-інформаційної сфери. Зазначене сприятиме розвитку пози
тивних професійно ціннісних орієнтирів у бібліотечних працівників, їхній 
успішній самореалізації й самоідентифікації в сучасному суспільстві.

Водночас проведене дослідження не претендує на повне й усебічне 
розв’язання порушених питань. Тож перспективними напрямами підвищення 
фахової компетентності працівників бібліотечно-інформаційної сфери
вбачаємо в такому:

здійснення поглибленого аналізу трансформаційних процесів галузевої
освіти в Україні в контексті аналогічних явищ у Європі;

розвиток кадрового потенціалу шляхом удосконалення системи атестації 
бібліотечних працівників, здатних до виконання складних наукових завдань, 
що сприятиме активізації та поглибленню теоретичних досліджень, вивчен
ню міжнародного досвіду, розширенню міждисциплінарних зв’язків тощо;

застосування інноваційних тренінгових технологій у професійній 
підготовці та перепідготовці фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, що 
розвиватиме комунікативну компетентність, креативне мислення, формува
тиме навички самостійного прийняття рішень тошо;

створення постійно діючих науково-практичних семінарів і конференцій із 
проблем теоретичних засад сучасної системи бібліотечної освіти та практики;

систематичне проведення моніторингу щодо модернізації науково- 
інформаційної діяльності бібліотек України на засадах упроваджен
ня інновацій та передового зарубіжного досвіду в практичну діяльність 
книгозбірень;

створення державою умов для зацікавлення вітчизняними закладами освіти' 
в підготовці висококваліфікованих, компетентних фахівців у бібліотечно- 
інформаційній сфері. Відповідно до цього, не втрачає актуальності постійне, 
удосконалення розробок змістовного та методичного забезпечення навчаль-. 
ного процесу за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «молодити 
спеціаліст» і «магістр» за напрямом підготовки 0201 «Культура»;

актуалізація уваги відповідних управлінських органів держави, наукової 
громадськості на важливості розроблення урядової програми щодо розвитку;’ 
бібліотеки як інформаційного центру й формування престижу бібліотечної:
професії.
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The author o f the article highlights the approaches o f different authors to the semantics oh 
the term «professional competence». The structural components o f professional competency, 
o f library and information sector staff have been determined. The investigator suggest 
the perspective directions o f increasing the level o f librarians ’proficiency in the context 
an educational transformation. The key aspects o f the conceptual apparatus developments 
have been considered on the basis o f which the definitions o f certain concepts, for example.
«professional culture o f an expert» and «professiotuil competence», have been generated

|  Q в'язки з громадськістю як вид соціально-комунікативної діяльності 
\ Охарактеризується широким спектром соціального призначення: 

іовленні'і й підтримка взаємозв’язків і співробітництва між 
організацією (особою) та суспільством, управління процесами вирішення 
проблем, спірних питань, формування громадської думки про товар, особу, 
компанію, подію тощо.

Будь-який із цих видів діяльності здійснюється в інформаційному полі, 
семантичні ресурси якого одночасно створюються певними напрямами PR- 
діяльності, і використовуються для ефективної реалізації цієї діяльності у 
виді її інформаційного супроводу шляхом створення інформаційних продук
тів та надання послуг. Природно, використання таких ресурсів є окремим 
видом діяльності, який супроводжує зв'язки з громадськістю на всіх етапах 
рлізації передбачених PR-заходів.

Незважаючи на важливість і актуальність інформаційного супроводу PR- 
діяльності, узгодженої думки щодо його сутності й змісту не існує.

Власне, і саме поняття «інформаційний супровід» стосовно PR-діяльності 
фактично не розкривається в навчальних посібниках із PR, а в діяльності 
аутсорсингових PR-агенцій розуміється досить широко. Так, на сайті кому
нікаційної агенції «Comagency»1, яка пропонує свої послуги із розробки та 
реалізації глобальних і локальних комунікаційних кампаній, інформаційний 
супровід заходу або діяльності визначається як спрямоване створення «ін
формаційного jUtyMy» в Інтернеті та off-line ЗМІ.

Одним з адекватних, на наш погляд, визначень поняття «інформаційний 
^провід», з н а й д е н и х  у  Інтернет-джерелах, є таке:

Інформаційний супровід -  варіант інформаційного забезпечення, засто
совуваний при формуванні й реалізації різного роду програм, науково-до
слідних і досл дно-конструкторських робіт2.

Оскільки інформаційний супровід визначається як варіант інформаційно
го забезпечення, дня уточнення й з’ясування відмінності між цими поняття
ми звернемось до визначення терміну «атровід».

І
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