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Акредитаційні стандарти
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Стаrгя знайомить з акредитаційними стандартами, розробленими Американською бібліотечною асоціацісю щодо реформу
нання вюцої бібліотечної освіти у Сполучених Штатах Америки.

Кл ю ч о в і сл о в а: інформологія. бібліотекознавство, вища бібліотечна освіта США, Американська бібліотечна асоціанія,
освітні акредитаційні стандарти.

в

елику роль у модернізації бібліотечної освіти

К. Латімер, К. Лінч, Б. Літгл, С. Маккалум, К. Рей,

в Україні відіграє врахування позитивного

Р. Рубін, Є. Уїнкворс, М. Хейн та ін.

досвіду та прогресивних

Сучасна бібліотечна освіта у США складається із

ідей зарубіжних

країн, зокрема Сполучених Штатів Америки.

сrупеня бакалавра (гуманітарних або ТОLJІІИХ наук) і

Основні принципи американської бібліотечної осві
ти були закладені у період з 1876-го по

1923

р. Аме

магістерського е1упеня із бібліотекознавства та інфор
мології

с.

[3,

3].

Наразі

інформаційні технології

риканська бібліотечна асоціщія опікувалася не лише

відіграють особливо велику роль як у американській

бібліотечною освітою, але й питаннями освіти взага

бібліотеLІній освіті, так і бібліотечній справі. Власне

лі. У

сrупінь магістра з бібліотекознавства та інформології

1924 р.

було сформовано Комісію з бібліотек та

освітніх закладів для дорослих, з метою їх долучення

у

до процесу навчання протягом житгя

ступенями

[5,

с.

327].

Ак

ClllA легко
з

комбінується з різними бакалаврськими
інших

спеціальностей.

Наприклад,

редитація магістерських програм із бібліотекознав

сrупінь бакалавра з історії чи літертури разом із

ства та інформології у вишах США здійснюсться під

магістерським сrупенем

із бібліотекознавства та

контролем Американської бібліотечної асоціації і від

інформології дає підrрунтя майбутньому фахівцю,

бувається на основі вироблених нею стандартів

[2; 4;

який обрав своїм місцем роботи публіLІну або універ

Американської бібліотечної асоціації

ситетську бібліотеку. Сrупінь бакалавра з біології або

з акредитації магістерських програм із бібліотекозна

хімії у поєднаНJІі з магістерським сrупенем із бібліоте

вства та інфорf\юлогії врегульову1оть такі основні ас

кознавства та інформології дає змогу майбутньому

пекти діяльності бібліотечної школи (кафедри): місія

фахівцеві

та цілі; навчальний план; професорсько-викладаць

аналітика чи технічного спеціаліста у дослідницькому

кий склад; сrудешське житгя; фінансування та адмі

центрі або лабораторії. Сrупінь бакалавра з педагогіки

ніструвюІня; матеріально-технічна база.

разом з бібліотечною освітою дозволяють фахівцям

6-8). Ста1щарти

І Іевирішеним на сьогоднішній день є питання

вибудовувати

кар'єру

інформаційІJОІ'О

працюваги у шкільних, дитячих бібліотеках та медіа

впливу професійних організацій на вищу освіrу у

центрах

США взагалі та впливу Американської бібліотеч

логіLІна освіта у поєдншrnі з бібліотечною

ної асоціації на бібліотечну освіту у

[3,

с.

2].

НадзвиLІайно високо цінується філо

-

такі

зокре

спеціалісти вважаються найкращими юrгалогізагора

ма. Безсумнівно, що застосування подібних мето

ми у наукових та публічних бібліотеках, особливо у

дик в Україні сприяло б розвитку бібліотечної

відділах іноземної літсрюури

ClllA

Мста статгі

-

[1].

А тепер більш детально про «Стандарти Амери

освіти, піднесенню їі рівня.

розглянути зміст акредитаційних

канської

бібліотечної

асоціації

стандартів, розроблених Американською бібліотеч

магістерських програм

ною

інформолоrїі» у редакції від

асоціацією

для

магістерських

програм

з

бібліотекознавства та інформології у вишах США.
Проблемами

бібліотечної

справи,

у

т.

ч.

!.

з

акредитації

із бібліотекознавства та

15

січня

2008

р.

[6).

Місія та цілі

Місія

та

цілі

програми,

наголошується

у

бібліотечної освіти в США, сьогодні переймається

документі, повинні збігатися з місісю та цілями

багато науковців. Це, зокрема, Е. Барнетт, Е. Бер

навчального закладу, бібліотечної школи (БШ), що

рет, Д. Бішоп, К. Джеймс, М. Дьюї, Б. Едвардс,

готує бібліотечних спеціалістів. До уваги береться

зо
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не просто присутність фахових дисциплін у нав
чальному

плані , але

й

оцінюються досягнення,

рівень теоретичної підготовки студентів та їхнє

•
•
•

вміння на практиці довести свої знання .
І. Обов'язковим елементом є систематичне плану

цілей програми цілям навчального закладу.

•
•

зультатів навtJання, яке nередбачає опанування та

сnрияє вихованню свідомих бібліотечних про
nідкреслює роль знання як результату теоре

тичних

і

прикладних

досліджень у

галузі

бібліотекознавства та суміжних дисциnлін;

•
•

друкована інформація та знання;

•
•

створення інформаційних ресурсів;

послуги та технології використання

інфор

•

інтегрує теорію,

•

задовольняє потреби суспільства, особливо тих

•

відnовідає

маційних матеріалів;

практику та використання

новітніх технологій;
груп, які отримують недостатнього рівня nослуги;

комунікація ;
відбір,

придбання,

організація,

вимогам

сучасного динамічного,

технологічного, глобального суспільства;

оnис ре.сурсів;

збереження та видача матеріалів;

•

окреслює напрями подальшого розвитку ;

передбачає постійний професійний розвиток .

консервація матеріалів;
аналіз, оцінка, синтез та розnовсюдження ма

•

менеджмент ресурсів.

фесіоналів, здатних надавати якісні послуги;

•

кими дисциплінами:

•
•
•

аналіз, оцінку, синтез та розповсюдження ма

З. Власне навчальний nлан:

Цілі nрограми визначаються відnовідно до ре

визначення,

консервацію матеріалів;

теріалів;

вання роботи та розвиток програми, відnовідність

2.

збереження та видачу матеріалів;

Навчальний план повинен вибудовуватися сnіль

теріалів;

но зі студентами. Останні самі мають визначати

менеджмент ресурсів.

курси, які вони хочуть слухати, які відповідають

З . Місія має відображати філософію, принципи
Фахові принциnи мають відnовідати політиці,

4.

відображеній у докумеm<1ції професійних організацій .
Освітні послуги повюші бути якісними, має

5.

Обов ' язковість

проведення

дослідженнь з

Взасмовпливи бібліотекознавчої сnрави та

ролі

бібліотеки

як

інфор

маційного центру для різних груп населення.

\0.

Усвідомлення місця і ролі бібліотеки в сучас

ному інформаційному середовищі.

11.

Програма має відповідати сучасним потре

бам як викладачів, так і студентів . Кожла nрограма

оцінюється відповідно до мети та цілей, які ставить
перед собою навчальний заклад.

11.

план

навчального

повинен

включати

студії та дослідження. Якщо

програма передбачає вивчення послуг спеціалізо
навчальний

план

повинен

включати і відповідні дисципліни, а також врахо
Нав

чальний план повинен відповідати вищезазначе
ним вимогам незалежно від місця розташування

інших наук.

Усвідомлення

міждисциплінарні

зі стратегією

вами бібліотечної справи та інформології.

Міждисциплінарність.

9.

Навчальний

вувати як співвідносяться такі дисципліни з осно

професійної проблематики.

7.
8.

закладу.

ваних бібліотек, то

бути професійний викладацький склад.

6.

їхнім потребам та інтересам. Водночас вони по
винні узгоджуватися

та етичні норми дисципліни.

навчального закладу чи форми проведення занять.

Навчальний план потрібно постійно переглядати
та оновлювати. Оцінка НП rрунтується на резуль
татах робіт студентів, рівні їх працевлаштованості,
якості педагогічних кадрів.
ІІІ. Викладацький склад

І. Викладацький склад має відnовідати цілям
програми. Він складається з викладачів, які nра
цюють на nовну ставку та

Навчальний платІ (НП)

0,5

ставки. Викладачі на

І. Навчальний план підпорядкований цілям та

повну ставку повинні володіти фаховими знання

меті nрограми і формується в рамках систематич

ми. Вони можуть викладати основні дисципліни

ного планування.

програми, керувати дослідницькою роботою. Ті,

2.

•
•
•

Обов'язкові дисципліни, які передбачають:

хто працюс 11а

0,5

ставки, доповнюють та збалан

роб01)' з друкованими джерелами, розроблення nос

совують

луг і технологій щодо ефективного їх використюнщ

суміжних дисциплін або предметів ДІІЯ майбутніх

створення інформаційних ресурсів;

фахівців спеціалізованих бібліотек .

2.

комунікацію;

програму,

зазвичай,

це

викладачі

Викладачі повинні заохочувати студентів до

визначення, відбір, nридбання, організацію та

крезтивного мислення, застосування інноваційних

оnис ресурсів;

технологій, проведення наукових досліджень. Во-

IS.."iN 1029-72011. БІб:иотсчп иІі
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11и зобов'язані створювати необхідні умови для

ності студентських організацій, у розробленні нав

nроведення таких досліджень.

чальних планів.

З. Бібліотечна школа (БШ) мас чітку nолітику відбо

Результати nеревірки знань студентів слугу

6.

ру викладачів з різних спеціальностей, у т. ч. міждис

ють nоказником розвитку програми. Оцінювання

циnлінарних сrудій. Документи, що підтверджують

здійснюється за встановленою навчальним закла

цю політику, nовинні бути у відкритому дОС1)'Пі.

дом nроцедурою.

4.

Кожен викладач має бути компетентним педа

гогом, мати високий рівень інформаційної та тех

V.
1.

ФінансуваюІя та адміністрування

БШ є невід'ємною частиною навчального закладу

нологічної грамотності, належати до професійних

(вишу), nроте автономною. Автономія означає, що БШ

сnільнот.

здатна забезпечувати розроблення навчальних прог

5.

Викладач nовинен бути етилендіатом або мати

рам, надавати іІПеЛекrуальний простір, відnовідати за

ссртифікат про завершення дослідження з фаху. Він

набір С1)'дентів. Установа, в якій функціонує БЩ на

зобов'язаний мати диплом про здобуття найвищих

дає ресурси та надає адміністративну підтримку.

сту11енів.

Викладачі

можуть

мати

різну освіту

2.

Установа всіляко nідтримує БШ, викладачі ос

(технічну, гуманітарну тощо), однак вони повинні

танньої можуть брати участь у загальному адмі

вміти проводити галузеві дослідження, повинні ма

ніструванні інституції, інституція сnрияє міждис

ти спеціалізовані знання, які вимагає програма. Не

циплінарним студіям у БШ.

обхідно володіти навичками академічного плану

З. Виконавчий директор nрограми має зарплату,

вання та оцінювання, мати відповідний досвід робо

посаду, статус на рівні завідувача кафедри. Окрім

ти у галузі, комунікативні здібності, спіЛ"-J'Ватися з

академічних

викладачами інших предметів. Викладацький склад

лідерські

повинен утворювати інтелектуальне середовище,

досвід роботи за nрофесією. Виконавчий директор

яке відповідає вимогам, цілям та меті програми.

nовинен забезnечувати інтелектуальне середовище

Оцінка викладачів rрунтусться на їхніх уміннях
керувати

дослідженнями,

застосовувати

інно

ваційні технології, на їхній відповідності стратегії

бібліотечної школи, на сприйнятті студентами.

!V. Студентство
1. Усі студенти, котрі

навичок,

він

повинен також мати

якості, здатність

керувати, необхідний

відnовідно до мети та цілей БШ і nрограми, всіляко
сприяти адаnтації студентів у навчальному закладі.

4.

Усі інші працівники БШ, як і адміністрація ус

танови (вишу), повинні nідтримувати виконавчого
директора.

мають ступінь бакалавра з

5.

Установа надає постійну фінансову допомо1у

будь-якої дисципліни, мають право вступити до

БШ і допомагає виконувати навчальний nлан та

бібліотечної школи, яка відповідає за набір, фінан

проводити дослідження.

сування,

розміщення,

ведення

адміністративної

6.

Заробітна плата нараховується вико11авчому ди

nолітики. Студенти мають бути свідомі цілей та

ректору та викладачам відловідно до їх кваліфікації.

мети

Стипендії студентам нараховуються на загальних

програми,

яку

вони

обрали,

і

повинні

підставах, за правилами, що діють у всій установі.

відповідати вимогам цієї програми.
Уся інформація про програму, фінансування,

Систематичне планування роботи БШ передба

навчальний план, викладацький склад, критерії

чає включення як адміністративної, так і фінансо

оцінювання та навчальний заклад загалом має бу

вої політики.

2.

ти найновішою, точною та доступною.

VI.

З. При відборі увага звертається на наявність
ступеня бакалавра будь-якої акредитованої інсти

туції, відnовідність професійних nланів студента

1.

Матеріально-технічна база
Програма має виходи на функціональне нав

чальне середовище як студентів, так і викладачів.

2.

Програма забезпечується коштами (ресурса

цілям програми, наявність кваліфікації, достатньої

ми) для проведення навчання та досліджень, вик

для навчання за обраною програмою.

ладання, надання консультаційних nослуг, вико

4.

Студенти

nовинні

структурувати

власні

індивідуальні nлани відповідно до своїх nотреб та

нання адміністративної роботи.

З. Достуn до бібліотеки, мультимедіа-центрів,

узгоджувати їх з вимогами nрограми. Вони отри

комп'ютерних центрів для здійснення досліджень

мують систематичну оцінку своїх знань, а також

та виконання nрактичних завдань.

мають можливість звернутися за додатковими кон
сультаціямІ1 та доnомогою.

5.

БШ ІІадає nростір студентам для здійснення

практики. Вони мають змогу брати участь у діяль-
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4.

Уся техніка, матеріали тощо nовинні бути дос

тупні студентам та викладачам, у першу чергу, во

ни повинні бути доступними людям з обмеженими
можливостями.
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5.

Оцінка даного аспекту діяльності БШ врахо

вує рівень доступності техніки та ресурсів для за
безпечення навчання та викладання за програмою.

освіти у Сполучених Штатах Америки .
Подібні підходи були б цілком доречними і на те

ренах України, адже вітчизняна галузь бібліоте

Прикінцеві пол о;ж ення

•

значний вплив на піднесення якості бібліотечної

Стандарти визначено як описові, тому відсутня

кознавства та інфармалогії наразі потребує карди

деталізація шляхів досягнення відповідності

нальних змін.

БШ цим стандартам.

•

Стандарти орі єнтовані на інноваційні техно
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ви , а саме, на:

систематичне планування роботи;

•
•
•
•
•

результати навчання;
визначення основного предмета;

міждисциплінарні студії;
використання різних форм навчання (очної та
з аочно·!) ;

врахування

•

вимог глобалізації, етичних норм,

освітніх вимог до магістерських програм взагалі

[6].
2012 р., інформаційне агент
(US News) склало рейтинг 51 ка

За даними опитування
ство «Ю Ес Ньюз»

федри бібліотекознавства (Library Schools), акредито
ваної Американською бібліотечною асоціацією. Ран
жуваmІя проводилося на основі опитування та аналізу
навчальних програм

[4; 9].

ня,

університет

Іллінойський

За результатами оmпуван

Університет Північної Кароліни

Урбана-Шампейн;
Чепел Гілл; Ваши

-

нгтонський університет надають найкращу вищу

освіту за спеціальніс110 бібліотекознавство та інфор

мологія. У цих вишах- лідерах з підготовки майбутніх
бібліотекарів- навчають за напрямами: архівна справа,
робСУГа у цифровому середовищі, інформаційні систе

ми, робота з медіа-засобами, робота у бібліагеках для
дітей та молоді

[4].

Подекуди зустрічаються й такі

спеціальності, як бібліотекознавство у галузі охорони
здоров ' я, правове бібліотекознавство

[1; 9].

Отже, огляд змісту акредитаційних стандартів,

розроблених

Американською

бібліотечною

асоціацією, засвідчує, що ця організація справляє
Стап-я н адійІJІл а до редакції

22.08 .2014

rankingsandreviews.com/Ьest-graduate-schoo\sltop-library
informatioп-science-programs .

-

Назва з екрана .
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