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імені Тараса Шевченка»,  

м. Старобільськ, Україна 
 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ В 

УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 

У статті обґрунтовуються педагогічні засади підготовки 

фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи в умовах 

інформатизації сучасного суспільства. 

В статье обосновываются педагогические основы подготовки 

специалистов по информационному, библиотечному и архивному делу 

в условиях информатизации современного общества. 

In the article pedagogical bases of training of specialists in 

information, library and archive business in the conditions of 

Informatization of the modern society. 
 

В умовах сьогодення завдяки розширенню процесу 

інформатизації суспільства набувають усе більшого застосування 

інформаційні технології для опрацювання, зберігання та поширення 

інформації, особливо це стосується формування знань майбутніх 

фахівців. Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерних 

комунікацій, різних електронних пристроїв, інформаційних технологій 

та систем) надає нові можливості використання сучасних 

інформаційних технологій у навчальному процесі, що робить його 

більш ефективним, дає змогу раціонально використовувати 

навчальний час при підготовці фахівців у ВНЗ.  

Завдяки залученню інтеграційних процесів в системі вищої 

освіти протягом останніх років прослідковується характерна тенденція 

до посилення інноваційності у сфері професійної підготовки нової 

генерації майбутніх фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи (далі ІБАС). 

Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасні 

інформаційні технології орієнтовані на використання широкого кола 

технічних засобів та засобів комунікації, які дозволяють збирати, 

зберігати та опрацьовувати інформацію в сучасному інформаційному 

освітньому просторі. Основою суачсних інформаційних технологій є 

мережева комп’ютерна техніка, інтегроване програмне забезпечення та 
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засоби комунікації, які дозволяють не тільки автоматизувати процеси 

зміни форми й розміщення інформації, а й модифікувати її зміст. 

Завдання дослідження – схарактеризувати навчальні технології, 

здатні оптимізувати процес формування майбутнього фахівця з ІБАС. 

На нашу думку, інформатизація суспільства вимагає фахівців, 

підготовлених з допомогою новітніх інформаційних технологій у 

результаті вдосконалення сучасної системи освіти у ВНЗ. До того ж, 

реформування сучасної освіти здійснюється в умовах бурхливого 

розвитку інформаційних технологій та систем. У зв’язку з цим 

здійснюється інформатизація освіти, що становить впорядковану 

сукупність взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-

економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих 

та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх 

інформаційних, обчислювальних і телекомунікативних потреб 

учасників навчально-виховного процесу [1, 3].  

Незаперечним є твердження, що сьогодні постає необхідність 

формування майбутнього фахівця з інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи з високим творчим потенціалом, професіонала, 

здатного вирішувати різноманітні виробничі проблеми у професійній 

діяльності, віднаходити нові рішення та вміти їх раціонально 

застосовувати. Такий фахівець з ІБАС повинен володіти сучасними 

інформаційними технологіями та активно їх запроваджувати у процесі 

ділової комунікації відповідно до конкретної виробничої ситуації. 

Зауважимо, що вирішення висунутих завдань можливе лише за 

умови, якщо під час підготовки майбутніх фахівців з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи у закладах вищої освіти буде 

забезпечено високий рівень професійної підготовки, яка сприятиме 

вирішенню складних проблем у галузі документаційного забезпечення 

управління. 

Документом, що зумовив значні зміни в підготовці фахівців з 

ІБАС, є постанова Кабінету Міністрів України № 226 від 20.04.2015 р. 

„Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (уведено в дію 01 

вересня 2015 року). Так, освітній напрям 2.060102 „Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія” інтегровано зі спорідненим 

напрямом підготовки фахівців у галузі архівознавства та 

інформаційної діяльності, що зумовило появу нової інтегрованої 

спеціальності – 029 „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” [3]. 
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Елементом розвитку вищезазначеної спеціальності є постійне 

вдосконалення її навчальних планів (рівень кваліфікації – бакалавр, 

магістр), наповнення яких відзначено уведенням освітніх компонентів 

професійної і практичної підготовки, що містять такі дисципліни: 

„Документознавство”, „Діловодство”, „Аналітико-синтетична обробка 

документної інформації”, „Ділове мовлення та редагування службових 

документів”, „Інформаційно-бібліографічні системи”, „Організація 

роботи служби ДЗУ”, „Спеціалізовані системи документації”, 

„Використання нових інформаційних технологій”, „Книгознавство”, 

„Організація сучасної ділової комунікації” та ін. 

„Професійна та практична” складова навчального плану 

доповнюється варіативною частиною – дисциплінами вибіркового 

освітнього компонента, серед яких – „Професійна комунікація”, 

„Кореспонденція та діловодство”, „Документні ресурси”, „Операційні 

системи та периферійні пристрої”, „Програмне забезпечення 

локальних мереж” та ін.  

Педагогічні основи підготовки фахівців з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи – це вихідні найголовніші положення, 

що визначають загальний підхід до обґрунтування концепції 

навчально-виховного процесу їх підготовки. Вони базуються на 

такому: 

– результатах вивчення та прогнозування структури соціальної та 

виробничої діяльності фахівців відповідно до потреб ринку праці;  

– вимогах до фахівця, згідно з якими визначається зміст освіти в 

цій галузі [2].  

Ми вважаємо, що основною перевагою навчання засобами 

інформаційних технологій фахівців з ІБАС є вміння самостійно 

працювати з різними видами інформації, гарно орієнтуватися в 

сучасному інформаційному просторі. Незаперечним є факт, що 

застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному 

процесі майбутніх фахівців з ІБАС у ВНЗ пов’язане з численними 

труднощами. Зокрема, процес упровадження інформаційних 

технологій у навчальну діяльність потребує постійної роботи 

викладачів над удосконаленням навчального матеріалу, зокрема 

навчально-методичний комплекс має містити: завдання та методичні 

вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт; електронні 

навчальні матеріали; розроблені контрольні модульні роботи; доступ 
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до довідкових матеріалів; підсумкові тестові завдання; кейс-завдання 

тощо.  

Реалії сьогодення вплинули сприяли запровадженню у ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 

системи дистанційного навчання moodle. Викладачі ВНЗ постійно 

вдосконалюють навчальний процес, зокрема, сьогодні все більшого 

застосування набувають не лише електронні лекції, а відеолекції, різні 

види вебінару, а саме: навчальний, інформаційний, консультаційний, 

вебінар-тренінг тощо. 

Зауважимо, що застосування сучасних інформаційних технологій 

має за мету гуманізувати сучасне освітнє середовище та спонукати 

студентів до самонавчання та самоосвіти. Використання 

інформаційних технологій має за мету перетворювати процес навчання 

в можливість отримання практичних результатів, зокрема формування 

усебічно розвиненої особистості фахівця з інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи. У цьому випадку інформаційні технології постають 

системою, центральною складовою якої є не лише учасники 

педагогічного процесу, але й засоби та методи організації навчального 

процесу студентів. Це сприяє ефективності навчальної діяльності, 

безпесоредньому засвоєнню знань та формування вмінь і навичок 

майбутніх фахівців з ІБАС.  

Таким чином, одним із пріоритетних напрямів інформатизації 

закладів вищої освіти є вдосконалення системи підготовки фахівців з 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи, здатних здійснювати 

ефективну діяльність в сучасному інформаційному суспільстві. 
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