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Постановка та обґрунтування
актуальності теми.
O Проблема підвищення якості бібліотечної освіти в Україні

потребує врахування позитивного досвіду, зокрема Сполучених
Штатів Америки.
O Значної уваги на сьогоднішній день потребує проблема
професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі
бібліотекознавства та інформології.
O Історія становлення бібліотечної освіти у США цікавить нас як
приклад професійної освіти, потребу в якій зазначила
Американська бібліотечна асоціація з метою підготовки якісних
кадрів у своїй галузі.
O Актуальність нашого дослідження полягає в аналізі
американського досвіду в галузі реформування системи
бібліотечної освіти з метою застосування найкращих
практичних інноваційних рішень на теренах України

З історії питання
O Традиційна американська система освіти

зазнала значного впливу з боку домінуючого
іммігрантського населення з Британії.
O Ця модель освіти наголошувала на таких
студіях як: класичні мови, релігієзнавство,
література та граматика.
O З приходом промислової революції в
американській освіті прослідковується
поступова відмова від класичної моделі освіти
на користь моделі технічної освіти.
O Необхідність цих змін зумовлено тим, що
професійна підготовка фахівців для
виробництва вимагала вироблення особливих
знань та вмінь для подальшої професійної
діяльності. Тому класична освітня модель
поступово почала заміщатись технічною

З історії питання
O Технологічний підхід до освіти не

оминув і бібліотечної справи.
Конференції, ярмарки, виставки,
дискусії присвячені технічній освітній
моделі у Європі та США привернули
увагу провідних бібліотекознавців, які
визнали переваги цієї освітньої моделі
для бібліотечної справи

Американська бібліотечна
освіта: початок
O Так історично склалось, що бібліотечна освіта у США тісно пов’язана з
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розвитком науки, економіки та освіти.
До середини XIX століття публічні бібліотеки мали невеликі фонди, і
відповідно, малі штати працівників без спеціальної освіти, а наукові
бібліотеки обслуговувались виключно чоловіками-науковцями.
До 1850 року ніхто навіть не говорив про необхідність бібліотечної
освіти, бібліотекарі вчились на власних помилках і нарешті у період з
1850 до 1875 почали з’являтись перші бібліотечні наукові статті у
педагогічних журналах, а згодом і в бібліотечних часописах.
Загальні засади американської бібліотечної освіти були закладені у
період з 1876 по 1923 роки.
Американська бібліотечна асоціація опікувалась не лише питаннями
бібліотечної освіти, але й питаннями освіти у США взагалі. Так у 1924
році Американська бібліотечна асоціація сформувала Комісію з бібліотек
та освітніх закладів для дорослих, долучившись таким чином до
процесу навчання протягом життя

Американська бібліотечна
освіта: початок
O Серед найбільших ентузіастів американської бібліотечної справи та

освіти вагомим внеском вирізняється Мелвіл Дьюї, розробник відомої
усім бібліотечної класифікації ДДК.
O Після створення Американської бібліотечної асоціації розпочались
серйозні розмови про формування наукових підходів до бібліотечної
професії та бібліотечної науки. Саме тоді постало питання про те, що
бібліотечна справа повинна посісти належне місце серед наук та
навчальних дисциплін.
O Датою виникнення бібліотечної освіти у США офіційно можна назвати
дату відкриття бібліотечної школи (кафедри) при Колумбійському
університеті у Нью – Йорку в 1887 році.
O Сучасного вигляду бібліотечна освіта стала набувати лише у 1923 році
після опублікування результатів дослідження Ч. Уїльямсона

Поняття бібліотечної освіти у
Сполучених Штатах Америки
Воно виникло наприкінці XIX століття у відповідь на вимоги часу.
Бібліотечна професійна спільнота за підтримки Американської
бібліотечної асоціації прийняла рішення про запровадження
професійного бібліотечного навчання.
O Більшість бібліотек у США при відборі співробітників звертає
увагу на те, чи була акредитована Американською Бібліотечною
Асоціацією бібліотечна школа (кафедра), де саме отримував
освіту кандидат на посаду.
O Саме процес акредитації Американською бібліотечною
асоціацією надає можливість випускникам магістратури із
бібліотечних та інформаційних наук отримати необхідний
професійний рівень підготовки.
O Майже кожна магістерська програма з бібліотечних та
інформаційних наук містить такі дисципліни: «каталогізація»,
«обслуговування», «комплектування», «автоматизація»
O

Сьогодення
O На початку ХХІ століття бібліотечна освіта в

США зазнала кардинальних змін. Наразі
система вищої освіти у США є досить
розгалуженою та багатоступеневою.
O У США існує поділ ВНЗ на приватні та державні,
прибуткові та неприбуткові.
O Типовий академічний рік у США триває дев’ять
місяців і складається з трьох триместрів.
Протягом триместру студент обирає курси,
кожен з яких нараховує певну кількість кредитів.
O У середньому для ступеня бакалавра потрібно
набрати 120-130 кредитів і 30-64 – для ступеня
магістра

Типи ступенів
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1) Переддипломні ступені, що надаються ком'юніті коледжами із
дворічною системою освіти: АА (Associate of Arts)- асоціант
мистецтв, AS (Associate of Science)- асоціант наук, AAS (Associate of
Applied Science) – асоціант прикладних наук;
2) Переддипломні ступені, що надаються коледжами із
чотирирічною системою освіти та університетами: BA (Bachelor
of Arts) – бакалавр мистецтв, BS (Bachelor of Science) – бакалавр наук;
3) Магістерські та докторські ступені, що надаються коледжами
із чотирирічною системою освіти та університетами: MA (Master
of Arts) – магістр мистецтв, MS (Master of Science) – магістр наук, MBA
(Master of Business Administration)- магістр бізнес адміністрування,
PhD (Doctor of Philosophy) – доктор філософії.
Тривалість навчання задля здобуття ступеню асоціанта – 2 роки, а
необхідна кількість кредитів – 60; задля здобуття ступеню бакалавра
– 4 роки або 2 роки на базі ступеню асоціанта, необхідна кількість
кредитів варіюється від 120 до 134; задля здобуття ступеню магістра
у будь – якій галузі або спеціаліста у галузях права, медицини та
бізнесу (MD, JD, MBA) – 1-2 роки на базі бакалаврату (іноді 1-3 роки),
кількість кредитів варіюється від 30 до 64; і задля здобуття ступеню
доктора філософії не визначено чітких термінів тривалості навчання,
адже вони варіюються залежно від конкретно взятої спеціальності

«Бібліотечні та інформаційні
студії»
У стандартах, запроваджених Американською бібліотечною
асоціацією, зазначається, що «бібліотечні та інформаційні
студії» – це дисципліна, зміст якої присвячено вивченню
сервісів та технологій, направлених на управління інформацією
та ресурсами
O Типовий навчальний план зі спеціальності бібліотекознавство та
інформологія у США включає такі обов’язкові дисципліни:
O

принципи роботи довідкової служби,
каталогування,
принципи комплектування,
основи роботи у шкільній бібліотеці,
деякі вибіркові, на кшталт архівної справи, менеджменту,
педагогіки.
У навчальному плані враховуються також дисципліни
інформаційного характеру: створення та управління базами даних,
розробка веб-сайтів, інформаційна архітектура
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Практика
O Більшість бібліотечних шкіл (кафедр) надає

своїм студентам змогу пройти стажування
(інтернатуру) як реальну, так і віртуальну у
бібліотеках, здебільшого публічних або
шкільних, іноді й в академічних .
O Під час професійної підготовки
бібліотекарів у США особливу увагу
приділяють вивченню авторського права,
захисту персональних даних та кодексу
професійної етики

Висновки
O Процес бібліотечної освіти в США пройшов

довгий шлях формування, становлення,
реформування. При проведенні нами
історико – педагогічного аналізу виявлено
певні кроки цього складного процесу ─
процесу розвитку вищої професійної
бібліотечної освіти в США із середини ХІХ
століття до сьогодення. На сьогодні в США
магістр бібліотекознавства та інформології
– відносно новий напрям підготовки у ВНЗ,
раніше бібліотекарі здобували ступінь
магістра бібліотекознавства або магістра
наук із бібліотекознавства
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