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вищу

остановка та обrр}~

до кінця вирішеним є шп·ання, чому було

тувания актуальності

nрийняте рішення скасувати стуnінь ба

теми. Оскільки у чин

калавра і як в nодальшому це рішення

ному

вnлинуло на стан бібліотечної освіти у

освіту»

Законі

України

(2002 р.) визнача 

США .

ється основна мета діяльності вищого

Мета статті

-

розкрити історію ста

на вчального закладу як «забезпечення

новлення та розвитку nрофесійної біблі

умов,

отечної освіти у ВНЗ США.

необхідних дл.я отримання осо

бою вищої освіти, nідготовка фахівців

для потреб УкраїнИ>> [4], то ми nовинні
аналізувати й зарубіжний nозитивний
досRід, аби nоліnшити якість nрофесій 
н ої nідготовки взагалі та бібліотечних
nрацівників зокрема в Україні. Проблема
підвищення якості бібліотечної освіти в

Аналіз досліджень та

публікацій .

Вітчизняні бібліотекознавці та

фахівці

у rалузі бібліотечної сnрави активно ви 

вчають зарубіжний досвід . В . Пашхова,
віце-пре:тдент Української бібліотечної
асоціації, директор Центру інформацій 
них ресурсів Посольства США в Украї

Україні nотребує врах-ування позитивно 

ні, докт. істор. наук, доцент, заслужений

го досвіду та nрогресивних ідей зарубіж

nрацівник культури України

н их країн, зокрема Сполучених Штатів
Америки. Значної уваги на сьогоднішній

історію та nерсnективи розвитку публІч
них біб..Uотек в Україні та закордоном.

день nотребує nроблема nрофесійної
п ідготовки майбутніх фахівців у галузі
бібліотекознавства та інформології. lc·
торія становления бібліотечної освіти у

В одній із своїх статей вона зазначає,

США цікавить нас як nриклад nрофесій
риканська бібліотечна асоціація з метою

ні їхня діяльн і сть не обмежується лише
приміщенням біб..Uотеки, а виходить за
їі межі (мобільні послуги). Підготовка

підготовки якісних кадрів у своїй галузі.

бібліотекарів змінюється відповідно до

ної освіти, потребу в якій зазначила Аме 

Актуальність нашого дослідження nоля

гає в аналізі американського досвіду в га

лузі реформувания системи бібліотечної
освіти з метою застосування найкращих
nрактичних інноваційних рішень на те
ренах України.

Виокремлення невирішених аспек

тів проблеми .

Проблема

бібліотечної

досЛІджує

що nублічні бібліотеки в США nостійно
переглядають свою місію відnовідно до
викликів часу та сусnільства. На сьогод

необхідності заnровадження нових соці

альних функцій [5, с. 16].
Е . Беррет, М. Дьюї, Р. Рубін

- зарубіж
ні науковці, які досліджували nроблеми
бібліотечної справи у тому числі бібліо
течної освіти в США (починаючи з ХІХ
ст. і по сьогодні) . Мелвіл Луіс Косут Дьюї

(1851- 1931)

як основоnоложник амери

освіти у США активно досліджувалась

канської бібліотечної освіти, засновник

як вітЧ"Изняними, так і зарубіжними на

Американської

бібліотечної

асоціації,

уковцями. Однак із моменту ліквідації
ступеню бахалавра з бібліотечної справи
у США (1992 рік), мало дослідників при 

nерший редактор «Американського бі 
бліотечного часоnису» nрисвятив багато
наукових nра11ь nроблемам вищої біблі·

діляЛИ увагу цьому nитанню. Зокрема, не

отечної освіти в США [З] . Сучасний ка-
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Таблиця 1.
Основні події щодо становлення бібліотек і бібліотечної справи у СШД

надський бібліотекознавецt. Енді Ьеррет
аналізував поведінку користувачів бібл1
отек, хоча й не применнrvRаR вллцву ді

яльност1 бібліотеJ..аря на nроцес пошуку
інформації користуваче:-.1 [8]. Провідний
американський
бібліотеко:тавець
РІ 
чард Рубін є авrором нідручника для сту
дентів бібліотечних магістерських про
rрам у США «Основи біблюrекознавства
та інфор!\юлоr-ії» (Foundations of Library

уки, економіки та освtти. До середию

ХІХ століття публtчні біблютски М<ілІ
невеликі фонди, і відnовідно, ма .\і шrа
ти nрацівників бе ."і спеціальної освіти .

наукові бібліотеки обслуговувались ;и·

ключно чоловіками-науковцями [13, с
352]. До 1850 року ніхто навіть не rово

рив лро необхідність бібліотечноr осві
ти, бібліотекарі вчилисІ> на власнах ло
милках і нарешті у nеріод з

] 850

до

187!

nочали з'являтись перші бібліотечні на

and Information Science) [13].
Грунтовно бібліотечну осніту в США

укові статті у педагогічних журналах,

;

біб,іотеко<~навець Е. Сукіасян. У своїх

згодом і в бІбліотечних часопасах [13 , с
353]. Тсторія бібліотечної освпи в СШ!

роботах ВІН аналізує структуру та мережу

досить цікава з ОtАяду HJ. стрімкі темnи і

навчальних закладів у США, де готують

розвитку (див. табл. 1).

Rивча(' сучасний російський .\<.'СЛідю1к

-

фахівців з б1б.\іотекознавства

r<1

інфор

Загальні засади амер11канськш біблі

:чо.\Оrїі; н:ІВчальні програми для бібліо

отсчної освіти були закладеНІ

текарів; особливості nрацевлаштування

1876

у США Т<і nодальшо1 робопt випускюІ

не залишились оrтuронь

ків бібліснсчних ВН:1 у США

Відома орг:ші :1ація

[7].

У своїй

статтІ викладач Марій< ького державного

ЛО

1923

роки .

> неріод

r Ірацівники біблюте,
·

ocni r· ніх питаю

А.мериканська бі

бліотечна .КОЦЇіІЦІЯ ОІІЇІ\)'ВЗЛась Ht: .'І.ИШ

університету ЙонІкар - Оли Н. Слссив

nитаннями біб.\іотсчної освіти, але

цева ниrrJc, що перші публічні бrбліотеки

таннями освіти у США взаrалі . Таь. у 192·
році Аі'>tериканськ<і бібліотечні! <і<.Оціаuі
сформув<tл<t Комісію з fііGліnтРк т<t n< яіт

в США з'явились у другій половині
століття. У

1854

XVII

році з відкриттям Бос·

i"t

nи

тонсІ,коr публічно\ бібліотеки розпочав

ніх ::~акладів для дорослих, долу•щвшис

ся процес н<1буття бібліотеками функцій
неофіційних центрів самоосвіти [6, с.
111]. Бібліотечні nрацівника США стали
брати участt. у nроцесу освіти дорослого

таким чином до nроцесу навчання про

населення США у

кінці ХІХ століття у відповідь на вимоr

20 -

ті рр. ХХ століr

тяrом життя [б, с. 111 ].
Поняття бtблютечноr освrти у С.nол}
чених Штатах А'VІерики виникло наnри

тя. Витоки педагогічного лідходу до на

ч<~су. Бібліотечна професійна спіл~.>~ют

вчання протягом життя сягають

за підтримки Америке~нськш бібліотечне

1920- х

рокіІІ ХХ століття. Цей підхід спирається

асоціації прийняла рішення л ро заnров а

на результати дослідженІ,

дженНЯ nрофесіИНОІ О біб.\іОТеЧНО!"О H<J

1:.

Торидайка із

Колумбійського університету, якУй нау·

вчання. Ьільшість біоліотек у

ково довів здібності людию1 до навчання

вілборі сnіRробітн~tкіR ·щертає

у будь - якому віці

те, чи була акредитована А\tерІtканськоІ

[6,

с.

111 ].

Бібліотечною

ВикАад основноrо матеріалу. Так іс

Асоціацно ю

CUIA пр

yAary

н

6і6 .\іотечн

rори•ню о;,\алось, що бібліотечна освіта

шко .\а (кафедра), де саме отри .,;ував о..: в

у США тісно пов'язана з розвитком на

ту кандидат на лосаду
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[10].

Са\ІЕ' процс

акредитації Американс ь кою

Бібліотеч

змін . Наразі система вищої освіти у США

ною Асоціацією надає можливість ви

є досить розгалуженою та багатостуnене

nусlО! и кам ма.І· і с'1рату ри із GіGліотечних
та інформаційних наук отримати необ

вою. У США існує nоділ ВНЗ на nриватні

та державні, прибуткові та неnрибутко 

хідний nрофесійний рівень підготовки .

ві

Майже кожна магістерська nрограма з

освітніх nроцесів на теренах США, зміст

бібліотечних та інформаційних наук міс 

освіти для підrотовки майбутніх фахівців

тить

таю

дисциnліни :

«обслуговування » ,

«автоматизація »

«каталогізація» ,

«КОмnлектування» ,

[15].

Незважаючи на децентралізацію

із бібліотечної справи залишається nрак
тично незмінним.

[2, с. 8].

Тиnовий академічний рік у США три 

Серед найбільших ентузіастів амери

ває дев'ять мі<:яців і складається з трьох

канської бібліотечної сnрави та освіти

триместрів . Протягом триместру студент

вагомим внеском вирізняється Мелвіл

обирає курси, кожен з яких нараховує

Дьюї, розробник відомої усім бібліотеч

певну кількість кредитів . У середньому

ної класифікації ДАК. М. Дьюї у

для стуnеня бакалавра потрібно набрати

1876

році започаткував nерший бібліотечний
часоnис « Американський бібліотечний
часоnи С>~ (American Library Journal). У

1877

120-130

кредитів і

магістра

[9; 12; 15] .

30-64 -

для ступеня

У стандарта..х, запроваджених А.І'•іери

році ноnостворена Американська

канською бібліотечною асоціацією , за

бібліотечна асоціація взяла nід свій nа

значається, що «бібліотечні та інформа 

тронат редакцію цьо1·о часопису, одним

ційні студії»

-

із засновників якої також був М. Дьюї,

присвячено

вивченню

та змінила назву часоnису «Бібліотечний
часоnис» (Library fournal) [13, с . 353].

нологій, наnравлених на уnравління ін

с.

та

тех

nовинна ознайомити студентів із тим, як

необхідно створювати, уnравляти, роз
повсюджувати, зберігати, ідентифікува 
ти, описувати, аналізувати та оцінювати

інформаційні ресурси» (тут та надалі
переКАад з англійської наш- С. Ч.) [14] .
Тиловий навчальний nлан зі сnеціаль

винна nосісти належне місце серед наук

[13,

сервісів

формацією 1·а ресурсами. Ця дисциnліна

Після етнорення Американської бі
бліотечної асоціації розnочались серйоз 
ні розмови про формування наукових
nідходів до бібліотечної nрофесії та бі
бліотечної науки. Саме тоді nостало nи 
тання npo те, що бібліотечна сnрава по 

та навчальних дисциплін

це дисципліна, зміст якої

353].

М . Дьюї велику увагу nриділяв роз
виткові різноманітних фахових умінь і

ності бібліотекознавство та інформоло
гія у США включає такі обов'язкові дис
ципліни: nринципи роботи довідкової

він завжди наголошував на важливості

служби, каталогуванн.я, nринциnи комп
лектування, основи роботи у шкільній бі

моральних nринциnів та етичних норм

бліотеці, деякі вибіркові, на кшталт архів

у nрофесійній діяльності бібліотекаря.
Саме завдяки цьому видатному біблі 
отекознавJ.ро розnочалось nрофесійне
навчання бібліотекарів у США. Відбуло
ся це у 1879 році, коли nочали робитись
сnроби створення nерших бібліотечних

ної сnрави, менеджменту, nедагогіки. У

шкіл. Датою виникнення бібліотечної
освіти у США офіційно можна назвати

ють розвитку дослідницьких здібностей
студентів, саме тому найбільшу частину

дату відкриття бібліотечної школи (ка

оцінки становить виконання практичних

федри) nри Колумбійському університе
ті у Нью - Йорку в 1887 році. Сучасного

завдань та досліджень

вигляду бібліотечна освіта стала набува

нен отримати nрофесійні знання, уміння,

ти лише у

році nісля оnублікування

навички, комnетентності, необхідні для

результатів дослідження Ч . Уільямсома

роботи бібліотекарем , а саме: здатність

навичок бібліотекаря, однак при цьому

[2,

1923

с. 226].
На початку ХХІ століття бібліотеч 

на освіта в США 3азнала кардинальних

навчальному плані враховуються також

дисципліни інформаційного характеру:
створення та уnравління базами даних,
розробка веб - сайтів, інформаційна архі 
тектура. Велику увагу викладачі приділя

[16].

У результаті навчання студент nови 

до крити'іного мислення та здійснення
наукового пошуку, комунікативні иави 

чки, розуміння бібліотечної науки та су-
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мtжних дисциnлін, усвідомлення ролі та

питання про організацію навчально- ви

значення професійної е rики, вміння про

ховноІ·о процесу і, навіть, визначившись

ласувати

зі своїм вибором, абітурієнти все одно
подають заявки у декілька ВНЗ одночас
но . . Особливо nаціновуються магістер

ресурси

відкритого

доступу,

знання із авторського nрава, вміння на

давати кваліфіковані та якісні професійні

послуги [14].
Більшість бібліотечних шкіл (кафедр)

сью програми, що отримали акредитацію

надає своїм студентам змогу пройти ста

Такі програми, акредитовані Американ

жування (інтернатуру) як реальну, так

ською бібліотечною асоціацією, nроnо
нуються студентам у США та Канаді . Ці

і віртуальну у бібліотеках, здебільшого
публічних або шкільних, іноді й в акаде

від Американської бібліотечної асоціації.

програми nовинні відповідати стандар 

мічних [10].
Під час професійної підготовки бі

там,

бліотекарів у США особливу увасу при

ських програм означає, що

діляють

організація

вивченню

авторського

права,

69].

затвердженими

асоціацією

(11,

с.

Акредитація навчальних магістер
ретельно

професійна

nереглянула

на

захисту персональних даних та кодексу

вчальні плани та nрограму і визнала, що

професійної етики. Такі знання, уміння,

зміст програм відповідає професійним

навички та компетентності е необхід

стандартам та потребам. Басато робото

ними у подальшій діяльності, адже саме

давців надають nеревагу випускникам,

вони закладають підгрунтя професійній
особистості [13, с. 265].
Перед тим, як обрати бібліотечну

які вчились саме за акредитованими nро

школу (кафедру), абітурієнтам у США
радять обрати кілька варіантів навчаль
них закладів, не більше трьох. При цьому
необхідно дізнатись про умови вступу;

ти в США пройшов довгий шлях форму

наскільки вдало працевлаштовані випус

складного

кники; ч.и надається фінансова допомога;

вищої професійної бібліотечної освіти в

про

грамами

[1, с. 10].

Висновки. Процес бібліотечної осві
вання, становлення, реформування. При
проведенні нами історико

-

педагогіч

ного аналізу виявлено nевні кроки цього
nроцесу

-

nроцесу розвитку

навчатись

США із середини ХІХ стоАіття до сьоrо

та працювати; про викладацький склад;

дення. На сьогодні в США маrістр бібліо

про кількість студентів у навчальному

текознавства та інформолоrії - відносно
новий наnрям nідготовки у ВНЗ, раніше

можливість паралельно

закладі. Другорядними питаннями вва

пу до бібліотеки та навчальних ресурсів,

бібліотекарі здобували ступінь магістра
бібліотекознавства або магістра наук із

про стиnендії. Отримавши відповіді на

бібліотекознавства.

жають питання житла, наявності досту
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