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Бібліотека Лисичанського педагогічного закладу як інформаційне 

джерело якісної підготовки майбутніх спеціалістів 

Сучасна молодь вибирає той навчальний заклад, в якому надають якісну 

освіту, відбувається інтеграція наукової і навчальної діяльності студентів, 

запроваджується процес підготовки майбутніх фахівців сучасних освітніх 

технологій, створюються умови для розвитку творчого потенціалу особистості 

студента.  

Важливою ланкою у системі засобів забезпечення якісної освіти 

майбутнього вчителя в умовах інноваційного освітнього простору у ВП 

„Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса  Шевченка” виступає 

бібліотека, яка є структурним підрозділом навчального закладу.  

Забезпечення якісної бібліотечно-інформаційної підтримки, а саме: 

навчальної, наукової, освітньої, виховної діяльності – це завдання сучасної 

бібліотеки. Вона є інформаційною серцевиною, основою навчально-

педагогічного та наукового процесів,  творчою лабораторією, від ресурсів та 

послуг якої в значній мірі залежить зміст навчання та наукових досліджень. 

Бібліотека коледжу у відповідності із місією університету покликана 

підтримувати навчання і наукові дослідження, забезпечувати доступ до 



світових знань та інформації шляхом організації документального фонду і 

запровадження сучасних технологій.  

Реалізація цієї місії спрямована на те, щоб бібліотека стала головним 

інформаційним ресурсом коледжу, учасником  навчального процесу, 

складовою світової бібліотечної системи.  

Як інформаційно-комунікативний центр, бібліотека намагається:  

- забезпечити доступ до інформаційних ресурсів;  

- представити користувачам документи із світового інформаційного 

потоку;  

-організувати високопрофесійне інформаційне обслуговування 

користувачів[1, с. 3−7]. 

На сьогоднішній день загальний фонд бібліотеки коледжу становить74582 

примірників навчальної, наукової та художньої літератури, енциклопедичні та 

довідкові видання, словники, збірники законодавчих матеріалів, монографії та 

автореферати, збірники наукових праць. Цей фонд систематично 

поповнюється навчально-методичною, науковою літературою та навчально-

методичними розробками.  

Фонд електронної читальної зали – ліцензовані електронні підручники, 

навчальні фільми, які були презентовані на щорічних Міжнародних виставках 

„Освіта і кар'єра в Україні”, комп’ютерні програми, створені у Центрі 

інформаційних технологій Луганського національного університету, авторські 

електронні підручники, посібники, контролюючі програми, створені 

викладачами коледжу. Електронна читальна зала бібліотеки забезпечує умови 

викладачам коледжу для творчого застосування даного фонду сучасної 

електронної навчальної літератури у навчально-виховному процесі.  

Застосування комп’ютерних технологій дозволяє засвоїти більший обсяг 

професійних знань, використовуючи різноманітні методики пізнавального та 

творчого характеру. Для студентів з’явилась можливість самостійно 

опрацьовувати матеріали спеціальних дисциплін, методичні посібники для 

виконання практичних завдань, курсових і дипломних робіт на електронних 



носіях, що сприяє скороченню часу для пошуку і збору необхідної інформації 

для виконання поточних та контрольних завдань[2, с. 1].  

Певною мірою заповнити відсутність необхідної сучасної інформації у 

навчальній літературі з деяких дисциплін можуть періодичні видання. 

Викладачі та студенти мають доступ у читальній залі до провідних фахових 

періодичних видань України. Для того, щоб бібліотека як і раніше залишалася 

інформаційно потрібним об'єктом, ми повинні взяти на себе аналітичні 

функції. Тому доцільно бачиться розробка концепції створення електронного 

періодичного видання, яке б дозволило оперативно і в стислій формі 

відображати науково-медичну інформацію, одержану із книг і журналів, що 

полегшило студентам відбір необхідного матеріалу без перегляду змісту всіх 

нових надходжень до бібліотеки.  

Абонемент, 2 електронні читальні зали та введенні в дію програми 

„УДФ/Бібліотека” забезпечують якісну роботу бібліотеки коледжу щодо:  

- задоволення універсальних інформаційних потреб користувачів;  

- виявлення, дослідження і впровадження в практику нових джерел 

інформації, передових технологій;  

- забезпечення доступу до мережі Інтернет в електронному читальному 

залі; 

- інформаційно-методичного супроводу організації наукової роботи 

студентів та викладачів;  

- якісної організації їх самостійної пізнавальної роботи.  

Вище зазначені завдання діяльності бібліотеки визначають пріоритетні 

напрямки її роботи в умовах інноваційної діяльності педагогічного колективу 

коледжу.  

Для надання методичної допомоги викладачам, щодо забезпечення 

інтеграції навчальної й наукової роботи у процесі підготовки майбутніх 

педагогів робітниками бібліотеки проводяться:  

- моніторинг наявності науково-методичної літератури з питань інтеграції 

наукової і навчальної роботи, науково-дослідної роботи студентів;  



- презентації наявної літератури;  

- огляд-конкурс навчально-методичного забезпечення та новітніх 

технологій для організації науково-дослідного процесу.  

З метою забезпечення якісної організації курсового проектування 

студентів щорічно протягом вересня- жовтня на базі читальної зали бібліотеки 

коледжу відбуваються:  

- семінари з проблеми „Сучасні вимоги до оформлення бібліографії”; 

- презентації сучасних педагогічних надбань з актуальних проблем 

сучасної освіти;  

- дні бібліографії;  

- огляд навчально-методичного забезпечення для якісної організації 

наукових досліджень у рамках виконання курсового проекту;  

- індивідуальні консультації зі студентами та викладачами-керівниками 

курсових проектів, щодо забезпечення необхідною сучасною науковою та 

методичною літературою, інформацією з проблеми курсового проектування.  

Презентація та пропаганда педагогічних надбань освітян Луганщини, 

України, огляди літератури в академічних группах дозволяють показати 

освітянські здобутки, ближче познайомити з сучасною методичною 

діяльністю викладачів, з новими розробками, проектами та літературою.  

Важливим напрямком роботи бібліотеки коледжу як наукового, освітнього, 

комунікаційного, інформаційного та просвітницького центру є удосконалення 

традиційних і розвиток нових форм і методів інформаційно-бібліографічного 

забезпечення студентів та викладачів, тому навчальний процесс та наукова 

діяльність на теперішній час здійснюється трьома шляхами:  

- підтримання на необхідному кількісному та якісному рівнях загально-

бібліотечних фондів підручників, навчальних посібників та навчально-

методичних розробок;  

- створенням умов для доступу викладачів і студентів до світової  

інформаційної мережі INTERNET з метою пошуку необхідної інформації;  

- створення електронної бібліотеки й умов для користування нею.  



Не перебільшуючи можливостей бібліотеки, можна стверджувати, що 

якість підготовки майбутніх спеціалістів в певній мірі залежить від того, 

наскільки якісним є інформаційно-бібліографічне забезпечення та наскільки 

активно бібліотека зуміє підключитися до формування творчого мислення у 

студентів. Запорукою успіху бібліографічної роботи бібліотеки є вивчення, 

узагальнення і типізація інформаційних потреб користувачів[3, с. 112−115].  

Інформаційні запити студентів коледжу можна поділити на 4 типи:  

- запити, що виникають у зв'язку з навчанням;  

- запити у зв'язку з творчо-пошуковою, науково-дослідницькою роботою;  

- запити у зв'язку з вивченням суспільно-політичних і загальноосвітніх 

наук;  

- запити, що виникають у процесі пошуку матеріалів, складанню й 

оформленню списків літератури до курсових робіт.  

Формуванню ІКТ-компетентності викладачів та студентів сприяє робота 

лабораторії „Сучасний електронний підручник” науково-навчального центру 

коледжу „Формування майбутнього  фахівця в умовах інноваційного 

освітнього простору”, яка функціонує на базі електронної читальної зали. В 

умовах даної лабораторії викладачі та студенти отримують допомогу з питань 

розробки і технічного оформлення сучасних електронних підручників, 

посібників, проектів.  

На базі електронної читальної зали бібліотеки створено електронний фонд 

сучасних навчально-методичних комплексів забезпечення викладання 

навчальних дисциплін. Наявність такого комплексу на електронних носіях 

дозволяє оперативно реагувати на зміни в навчальних планах, типових 

програмах, вносити корективи, щодо творчого застосування нових 

електронних підручників, посібників та будь-яких інших педагогічних 

інновацій.  

Окремі матеріали навчально-методичного комплексу (лекції, методичні 

рекомендації та матеріали з виконання самостійної роботи та підготовки до 

практичних та семінарських занять) передаються до електронної читальної 



зали, де з ними працюють студенти. Проблема забезпечення студентів 1 курсу 

загальноосвітнього циклу успішно розв’язана за допомогою електронної 

читальної зали. Викладачі мають можливість організовувати роботу з 

підручником у ході навчального заняття, а також у процесі самостійної 

пізнавальної роботи в позааудиторний час. Згідно з новими навчальними 

програмами розширюються рамки самостійної роботи студентів, яка включає: 

підготовку до практичних занять, заліків й іспитів, написання рефератів, 

курсових робіт, що вимагає широкого використання ресурсів бібліотеки. 

Ефективність самостійної роботи студентів у значній мірі залежить від 

оптимального одержання інформації, а також від кількості часу, витраченого 

на її пошук.  

Ми прагнемо створити всі необхідні умови для інтелектуального та 

духовного розвитку наших студентів. Різноманітні заходи, вечори, зустрічі на 

базі бібліотеки створюють умови для розкриття таланту кожної особистості, 

формування генерації здорових та освічених громадян нашої держави. Поряд 

із традиційним наповненням цих заходів вони включають презентації 

інформаційних ресурсів.  

Невід'ємною частиною сучасних дистанційних технологій є Web-сайт 

бібліотеки. Він створює не тільки інформаційний комфорт, але й нову якість 

обслуговування, вирішує проблему ефективного використання наявних 

інформаційних ресурсів.  

Бібліотечний Web-сайт в Інтернеті є віртуальним обличчям бібліотеки, що 

надає загальні відомості про неї та доступ до електронного каталогу. 

Завдяки співпраці з бібліотекою Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка сьогоднішній рівень, зміст і напрямки роботи 

бібліотеки коледжу відповідають вимогам часу.  

Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні на 2007–2015 роки” визначає одним із головних пріоритетів України 

„прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і 

спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би 



створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний 

доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній 

людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і 

особистому розвиткові та підвищуючи якість життя”. Бібліотека 

Лисичанського педагогічного коледжу є головним гарантом реалізації цих 

пріоритетів та джерелом якісної підготовки майбутніх спеціалістів.  
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