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ЗНАЧЕННЯ СТ.А.НДАРТІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ

БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ З АКРЕДИТАЦІЇ
МАГІСТЕРСЬК!fХ ПРОГРАМ ДJІЯ
ПІДrОТОВКИ МАИБУfНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМОЛОГІЇ
У ВИЗСША
Статтю присВячено пшпанню значущості акредитаційних
стаидарті8, розроблеию; Американською бібліотечною асочіацією
з реформуВання Вищої бібліотечної oc8i11m у Сполучених Штатах
Америки.

КлючоВі слоВа: Вища бібліотечна осВіта, А~1ерикаІ!ська
бібліотечна асоціачія, іиформологія, бібліотекознаВстВо,
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акрсди тт§іііні стандарти, США.

Publication is dedicated to the issue of meaning ALA accreditntion
standards Jor МА in US programs in higher educational establishments
in tl1e USA.
Кеу words: Jtighu educatiou in LIS, American Libran; Associatiol!,
liЬran; and information science, educntional nccreditation staнdards,
USA.
Статья посВящена Вопросам значеншt а·ккредитационньtх
ст андартов, разрабопштtьtх Американской библиотечной
ассОІіІІацией с целью реформироВания библиотечного обра.ю8тшл
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Американская библиотечная ассоциация, шtформ.ология,
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{L

~ осrановка та обrрунтування

8J

nотребу в якій зазначила Американ

Акре

ська бібліотечна асоціація з метою nін

дитаційні стсuщарти в освіті

тотовки якісних кадрів у своїй галузі .

актуальносгі

теми.

відjrраюn. венику роль, осо

Акrуальність нашого досліджеюІЯ ло

бл'Иво якщо ми говоримо про вищу
освіту. Говорячи про систему освіти у

.пяrає в аналізі американського досої

США, зазначимо, що такої установи як

ду у запровадженні акред'Итаційних
стандартів системи бібніотечної осві

Міністерство освіти у США не існус,

ти з метою застосування найкраu~их

тому професійною освітою nе рейма

nрактич них інноваційних рішень на

ються фахові організанії на кштаm·

тереиах України.

професій1шх асоціацjИ:. У бібліотеч

Виокремлення

невирішених

ас

ІІій справі основною орган ізацією, яка

nектів nроблеми. Невиріt uенк~f на

nе реймається

розвитку

сьогодніuшій ТІ.еиь є питання вnпи

nрофесії є Американська бібніотеч.н а

ву професійних організаці й на вищу
освіrу у США взагані та впливу Аме

питання.\1и

асо•~іація. Дпя пор і вняння скажемо,
що в Укра·іні сюуація до.коріІІНО від

різляєтт,ся. Закон України «Про І$Ищу
освіту>>

(2002

р.)

визначас

риканської бібніоте ч ної асоціації на
бібліотечну осв іту у США зокрема.

основну

Мета сrа1ті

-

розгпяиути Значен 

мerry діяльності ви_щого навчальн ого

ня акредитаційних стандартів, розро

за.кнаду як юабезпече1rnя умов, необ

блених Американською біб.rtіотеч ною

хі,Іtних дня отримання особою вищої

асоціацісю ДІ ІSІ магістерських nрограм

освіn1, піл.rотовка фахіuців дня нотреб
Укра·іlнt >> [2]. Саме тому ми повинні
~н алізувати також і зарубіжню1 nоз и

з бібJІіотекознавсmа та інформоногії у

тивний досвід, щоб покращити якісп,

Американську бібніотечну осві·1у ви

професійної підготовки 11 Україиі вза
галі та бібліотечних працівників зо

вчають ю< вітчизняні, так і зарубіжNі
бібліотекознавці та nет(агоги. Cepefl.

крема. Проблема лінвищеноя якості

нітсrизняних

бібліотечної освіти в У країні потребує

мо назuати В. Паrm<ову, Т. Яронrенко,

врахува н ня

зокрема Сполучених Штатіu Амери 

Т. І 'ранчак, О. Сербіна. Зарубіжні бі
бліотекознаш~і Р. Рубін, Дж. Гічард
сон, К. Мак Кук досн іджують ic ropilo

ки . На сього;:~,нішній декь неможливо

та сучас 11ий стан бібл іотещ-юї освіти у

оминути унагою проблему професій
ної nідготовки майбуruіх фахівців у
га.rtузі бібліотекознавства та і1 rформо
логії, а;І,Же ми живемо n час інформа

США.
Викп.адаq факультету інформати 

пійю1х технологій. Історія етапомеа

американс ьке

ня бібліотечної освіти у ClUЛ цікавить
нас як арикпад nрофесійної освіТ11,

рОfl.ИЛОСЬ у ХІХ столітті в Нjмеччині.

nозюивного дос ві.а,у та

nр01ресивних ідей зарубіжних країн,

БНЗСША .
Аналіз досліджень та публікацій.

ки

б ібн іотекознанців може

Каліфорнійського

ун іверситету

(США) Джон Річардсон вважас, що

Розвивалось

- - - 269

бібліотекознаtsс 11ю ~а
бібпіотекознавсmо

спо-

МJЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

чатку

як

дисцишJ.іна

сnрямунання.

Мелвіла Дьюї,

а

JJ

економічного

uдом

J<l

-

І \Я наука

навчальною дисципJІіною .

v

галvзі бібJІіО

течної справи в США [10, с. 352].

иидаnюrо американ

ського бібліотекознавця
cтarra

ферепції, на яких почали обговорюва

ти нагань11і нитання

С'нри.яш-u~

Як зазначає Н. Сnесивцева, викllа

дач Маеійського держаш·10го універ
ситету Иошкар - Оли: 3 відкриттям

Бі

бліотекознавство rшажалось прйк.пад
ною спеr~іальністю, тому що навчання

Бостоrю,кої

npOBOj.J,ИHOCЬ В ОСІІОННОМУ В ПрОІlЄСі

1854

публічної

бібліотеки

у

роботи у пуб;1ічній біб, lіотеr,і. Перша

бібліотеками

бібліотечна шкш1а (кафедра) при Ко
.:rумбій:ському університеті (США) ді

центрів самоосвіти Бібніотечні пра
цівника CUIA примірюtи на себе роль

яла в траниціях Американського праг

освітян та стаии частиною процесу на

por~i розnочанея процес набупя
фушщій

ІІеофіній:них

матизму : освітабуіІа покпик<ша вирі

вчаШ1)f нротю ·ом жvотя доросJІоrо на

шити практичні nитання, притаманні

Се.Jlення США у

nрофесії бібліотекаря

[4,

[9].

с.

20 -

х рр. ХХ столітгя

111].

Виклад
осно!нюrо
матеріа.:'1у.
Сучасна бібліотечна освіта у США

Суrопосною є позиція щодо цього

питання амсри:кавсх..кого бібліотекоз
навця Річарда Рубіна, який в~:Jажає, ruo

ск."ІадаЄ'Тhся із стуnеню бак(І.Jrавра (гу

бібJ tіtхrечна. ~..-.сІ~іта у СІПА мана мkt~e

манітарних або тосн-н1х наук) л.1 мarit:

саме

тepcr,кoro стуnеню із бібпіотекознав

завдяки

текарями

-

усві,цом;Іенню

бібліо

практ'Иками необхіднос

сща

та

інформо;юrії.

Інформаційні

ті якісної орофесійної освіти, спря

технології відіграю11, ве1rику

мованої на nо).юлання професійни х
rrробнем, з якими фахівці стикаJП1сь

сучасній американській бібліотечній
освіті, сщже бібліотечна справа тісно

у nовсяк;tеrшій робоrі. Він зазначає,

пов' язана з інформ<щійними технопо-

що до серецини ХІХ століпя у США
не t'ТОЯJЮ питання

ронь у

,гіями у сучасному сві1і

[8, с. 2].

Власне

н еобхідніс-ГІ>

с-rупіиь магістра з бібліотекознавСТІ:Jа

біб.rІіотечної освіти.. Американські бі

та інформолоrії у США пегко комбіну
ється з різними бакалаврськими с-rу

npo

б.rrіотекарі навчались методом спроб
та ло~ююк, ане у період з

1850 до 1875

nоча.JІИ з' являтись nерші бібліотечні

пенями з інших спеціальностей (цин.
табн.1). Баrато вюцих навчальних за

наукові ста·пі, а також біб,1іотечні кон-

кланів у США, які пропонуютn мю·іс-

Табл.

l.

Процес отримання бібліотеч11ої освіти у ВИЗ США

Бакалавр (гуманітарні, природничі, технічні спеціальності)

"7

Магістр (бібліотекознавство та інформологія,
інформологія, біблістечива справа)

"7

Фахівець із бібліотеч:ної справи, інформаційний аналітик,
медіаменеджер тощо)
-
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терські програми з біб; Ііотекознавства

К'Іасифікації,

та ін формології ви.'.іаrають в.ін абітурі

Дьюї буни запроваджені спочатку бі

єнтів скrІадати ісnит з інформаційних

бліотечні професійні конференції, що
організовувались Американською бі

т.ехнолоrій або осн он nрограмування
[6]. Такі вимоги на сьогоднішній день є
нормою, а,цже навчаJІЬНий nпан магіс

Менвіла

JІуїса

Косута

бліотечною асоціанією, а згодом бvло

створено перші бібпіотечні шк~ли

терсько'і програми із бібліотекознав

(кафедри) nри вищих навча:1.ьних за

ства та інформолоrії повинен місти

кнадах у США . Від

ти щонайменше одну інформаційну
дисциmІіну (залежно від бібліотечної

лося створення перших бібJ1іотечли х
шкіл. Датою виникнення бібліотечної

1879 року розпочіІ

п.ІІ<оли). Деякі ком'юніті коледжі (ана

освіти у США офіційно можна назва

лог українського технікуму) надають

ти да-rу ві.п,критrя бібліотечної школи

стуnіщ,

при Конумбійському уrхіверситеті у

бакалавра

«інформаційний

зі

спеціальності

асистеНТ>>.

Фахівці

Нью- Йорку в 1887 р01~і [10, с. 353].

у цій rанузі також можуn, uрацювати

Можемо сказати, що основні nрин

у бібніотеr~і, але вИЮІючпо у відді.11ах
з технічного обо1уrовування ra nіт~
тримки [8].

ципи американської бібліотечної осві
ти були зактщені у період із

1923

1876

до

роки. Американська бібніотечна

Насtрикнад, оуn інь баканавраз іс

асоціація оnікуваласt, не лише nита~;r

то р ії чи пітерюури разом із маІістер

ІІЯМИ бібліотечної освіти, але И пи
таннями осніти у США взагалі. Тому

ським стуnенем із бібл іотекознавства

та інфо рмоноrії цає nі.п.rрунтя майбут
ньому фахівцю, який oGpa1s )І.ар'"РУ у

у

nубліqній або університетській бібніо

рослих, допучившись до

тепі. С-rупінь бакалавра з біології або

вчания nротягом житrя

1924

р01~і будо сформовано Комісію

з бібліотек та освітніх закJІадів дrrя до~
процесу

[4,

с.

на

508].

хімії у поєднанні з із магістерським

Пропес акредитації магістерських

ауnенем із бібліотекознавства та ін

програм із бібніотекознанства та іІІ 

формоногі'і надає моЖJІиність майбут

формології у

ньому

сться

фахіІЩЄІ3Ї

обрати

кар' єру

ін

ВНЗ США контролю

АмерикаJ:кьІ.<ою

біб; rіотечною

формаційного ананітика чи технічно

асоціацісю і зді йс нюється на основі ви

r·о СП ЄІ \іа_;(іСТа

роблених нею стандартів. Стандарти

у ДООlW,.ІІИ ЦЬКОМУ цен

трі або .:rабораторії

бака тrав

Американ('І,кої бібліотечної асоц іації

ра з nе;.\аrогіки разом 3 бібліотечною

з акредитації маrістерсr>І<ИХ пр01·рам

осв ітою Щ)ЗІюляють фахіrщим nраІ~Ю 

із бібл іотекознавства та інформо;тогії

вати у ІІІКЇ ІІf,JІИХ та П1І!ТЯЧ\ІІХ бібНЇОТ'(;'
Ках та медіа центрах [8, с. 2]. Особливо

яльності

високо ціпуєтr,ся філоноrічна освіта у

дри):

купі з біб11іотечною

такі спе•Фur істи

•

місія та нілі;

найкран~ими каталогіза

•
•

nрофесорсько

вважаюn,ся

. Стуnіш,

-

~oнтpoJ riOIOTh такі основні аспек111 }l;і

то рами у наукових та nублічних бі б.7Іі
отеках, особниnо у ві,rщінах іноземної

пітера-rури

(8,

с.

(кафе

навчальний план;
викrщаацький

склад;

•
•
•
•

3].

Цікаво, що таке ставлення до бі
бліотечної освіти у США було не за

студентське житгя;

фінансування та адміністрування;
матеріаJп,но - технічна база;

у періон з

примітки (тут та надалі персклад з
англійської моВи нaut - С. Ч.)

ХХ ст. бібліо1-екарі, які

Для прикладу nроnонуємо Вj tасний

вжди. Ця традиція скла:J.адась у про
,! ~овж багатьох років, адже

1800 ло 1900 рр.

бібліотечної ш коJ ІИ

f111.

обспуrовува;т публічн і бібліотеки у

переюrад

США навчанись на В.'ІаСІ І ому досві.:.t:і.

дарти Американської бібліотеч.;;ої асоці

Пише наприкінці

видаnюго
кознавця

XlX

ст. з ініціативи

а..'wіериканського
та

розробника

бібліоте
десяткоRої

витю·у з документу «Стан

ації з акредитації магістерських прогрш.t

із бібліотекозна8ст8а та інформології» у
редакції від 15 с ічня
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2008 року:« 1. Місія
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tncІ цілі. Місія та цілі програми повинні

~Gi1 <tти<.:>І. :5 місісюта цінями навчально

•

врахування

вимог

етичних норм,

глобалізації,

освітніх вимпг до

го закладу та І або бібліотеч ної школи

магістерських програм взагалі»

І кафеі (ри (надалі

11].

-

БШ), до уваги бе

реться не просrо присут:ttіС'І'Ь фахоних

[7;

Висновки. На сьогоднішній цень

дисдиnл ін у навча;П>ному плані, але й

більшість

оцінюється також досягнення Сї)'ден

формології та бібніотеt.nіОї справи у

робОТОІl.авціrІ

у

сфері ін

тів та їхнє вміння на nрактиц і довести

США при відборі співробітників звер

сFюї знання.

тає увагу па те, чи буна акре)щтована

грами, ві,ст;повід;пісrь цііlей програми

Американською бібліотечною асоuіа
цією бібпіотечна школа, яку закінчу
вав ка~щидат на посад,у [1; З; 5; 12). Для

!і,LПЯМ БШ.

о·tримання роботи за фахом, cтyпitrh

1. Обов'язковим

е.пементом є систе

матиtrне П.'Іанува н ня та розвиток про

2.

l.J.iлi магістерської r1р01·рами ви

магістра бібліотечних та ін формацій

резуJ rьта

них наук є обов'язковим. Процес акре

тів иавчашtя, яке охо1:1Лює опануван

дитації біб.' tіо'1·ечних ш.«і:
. А".·rерикан

ня обов'язкових дисциплін.

ською бібліотеч ною асоціацією надас

З. Місія БШ повинна відображати
фіпософ і ю, при ш~ или та етичн і нор

можливість випускникам цих програм

:.ш та засади дИСІ (ИЛJтіпи.
4. Змісr І lИсuищтіІІ повинен відnо

вень підrототжи

віі.J.ати попі·пщі, 13і;~ображеній у доку

ції розпоча.11ись серйозні розмо-ви про
у·rnер;.J.Ження бібліотечної професії та

значаю11,ся

вінnовt-:~;но

до

ментан ії професійних організацій.

[1; 11].

Піс.ая сrворен

ня Американської бібліот-ечної асоціа

повинні бути

бібліотечної науки. Тоді ж поспuю пи

я..кісю1ми, має бути професійний ии

тання про те, що біб.'Ііотечиа сnрава

кла;'lащ,кий скпад.

повинна посісrи належне місuе серед
наук та навчальюtх дисципнін [10, с .

5.
6.

ОсвіпІі пос 1уги

отримати необхі;щ и й міні.\.1аJІьний рі

Обов'язковими є дослідження з

~З]. За відсутності такої усганови як

професійної пробпематики.

7. Обов'язковою є міждисцил:1іиар

Міністерство освіти: у США часгково

ність.

їі функції виконуються профес ійни

8. Осмислення ролі бібніотеки .як
інформаційного центру J.r..ня різних

ми організаціями, зокрема АмериксuІ

груп .населе1 шя.

Розуміння ролі бібліотеки всу

розробила акредитап,ійні стандарти
д;l.Я магістерських програм із біб.:тіо

часному інформаційному середовиші.

текознавства та іиформопогії у ВНЗ

10.
11.

Відnовідність програми потре

бам никаадачів та сrудентів.

ською бібпіотечною асоціат~ією, яка

США

[5; 11; 12].

Вона за..'l.ИШас за со

бою прано nроводи'І11 повну інаlек

Кожна магістерська програма

тфо бібJІ іотечиої школи (кафедри), яка

із біб:тіотекознавства та інформоногії

функціонує nри вищому навчат,иому

оцінюєТhся відповідно цо мети та ці

закладі, але у той самий час нацає сво

12.

лей, як і ставить навча; т ьний заю1ад.

боду у розробці критеріїв от (ін ювання

Стандарти визначено як описові,

та вінбору студен'Іів (11]. Тож миможе

воJІи наголошують на таких важ;rивих

аспектах дія;J~>ності бібліотечної шко

мо на прикладі дія..'lьності Американ
ської бібліотечної асоціації прослідку

ни (кафедри) як:

вати ефектиине залучення професій

•
•
•

систематичне планування;

ної спі.'lІ,ноти )1,0 процесу пі.нготовки:

мі.ж,r ~исцип.пінарні студі'і;

майбуuJіх фа хівцін у П1Jtузі бібJ Ііоте
кознавства та інформопо т'Їі у США.

uикористаю1я різноманітних форм
навчаттня;
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