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Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності теми. Акредитаційні стандарти в 
освіті відіграють велику роль, особливо це сто-
сується вищої освіти. Зазначимо, що у США не-
має такої установи, як Міністерство освіти, тому 
професійною освітою переймаються фахові ор-
ганізації на зразок професійних асоціацій. У бі-
бліотечній справі основною організацією, яка 
опікується цими питаннями, приділяє велику 
увагу розвитку цієї професії, є Американська  
бібліотечна асоціація [5; 11; 12]. Для порівняння 

скажемо, що в Україні ситуація докорінно відріз-
няється [2]. Отже, ми повинні аналізувати також 
і зарубіжний позитивний досвід, аби поліпшити 
якість професійної підготовки в Україні взагалі 
та бібліотечних працівників зокрема. Питання 
підвищення якості бібліотечної освіти в Україні 
потребує врахування та застосування позитив-
ного досвіду та прогресивних ідей зарубіжних 
країн, зокрема Сполучених Штатів Америки. 
Сьогодні неможливо оминути увагою проблему 
професійної підготовки майбутніх фахівців у 
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галузі бібліотекознавства та інформології, адже 
ми живемо в час панування інформаційних техно-
логій. Історія становлення бібліотечної освіти у 
США цікавить нас як приклад професійної освіти, 
потребу в якій зазначила Американська бібліотеч-
на асоціація. Одним із напрямів діяльності цієї 
асоціації є підготовка якісних кадрів у цій галузі. 

Актуальність нашого дослідження полягає в 
аналізі американського досвіду в запровадженні 
акредитаційних стандартів системи бібліотечної 
освіти з метою застосування найкращих прак-
тичних інноваційних рішень на теренах України.

Мета статті – розглянути значення акредита-
ційних стандартів, розроблених Американською 
бібліотечною асоціацією для магістерських  
програм з бібліотекознавства та інформології у 
ВНЗ США. 

Аналіз досліджень та публікацій. Амери-
канську бібліотечну освіту вивчають як вітчизня-
ні, так і зарубіжні бібліотекознавці та педагоги. 
Серед вітчизняних бібліотекознавців можемо на-
звати В. Пашкову, Т. Ярошенко, Т. Гранчак, 
О. Сербіна та ін. Зарубіжні бібліотекознавці 
Р. Рубін, Дж. Річардсон, К. МакКук досліджують 
історію та сучасний стан бібліотечної освіти у 
США. Викладач факультету інформатики Калі-
форнійського університету (США) Джон Річард-
сон вважає, що американське бібліотекознавство 
зародилось на ідеях, що виникли в Німеччині у 
ХІХ ст. Розвивалося бібліотекознавство спочатку 
як дисципліна економічного спрямування, а зго-
дом за сприяння Мелвіла Дьюї, видатного амери-
канського бібліотекознавця, ця наука стала на-
вчальною дисципліною. Бібліотекознавство вва-
жалося прикладною спеціальністю, тому що 
навчання проводилось в основному в процесі ро-
боти в публічній бібліотеці, як ми б сказали, без 
відриву від виробництва. Завданням першої  
бібліотечної школи (кафедри) при Колумбійському 
університеті (США) було діяти в традиціях аме-
риканського прагматизму. Це означає, що освіта 
була покликана вирішити практичні питання, 
притаманні професії бібліотекаря [9].

Суголосною є позиція щодо цього питання 
американського бібліотекознавця Річарда Рубі-
на, який вважає, що бібліотечна освіта у США 
існувала саме завдяки усвідомленню бібліотека-
рями-практиками необхідності якісної профе-
сійної освіти, спрямованої на подолання профе-
сійних проблем, з якими фахівці стикались у по-
всякденній роботі. Він зазначає, що до середини 
XIX ст. у США питання про необхідність бібліо-
течної освіти не порушувалося. Американські 
бібліотекарі навчалися методом спроб та поми-
лок, але в період з 1850 р. до 1875 р. почали 

з’являтися перші бібліотечні наукові статті, а та-
кож бібліотечні конференції, на яких обговорю-
валися нагальні питання бібліотечної справи в 
США [10, c. 352].

Як зазначає Н. Спесивцева, викладач Марій-
ського державного університету Йошкар-Оли, з 
відкриттям у США Бостонської публічної бібліо-
теки у 1854 р. розпочався процес набуття бібліо-
теками функцій неофіційних центрів самоосві-
ти. Бібліотечні працівники цієї країни взяли на 
себе роль освітян та стали невід’ємною складо-
вою процесу навчання протягом життя доросло-
го населення США у 20-х роках ХХ ст. [4, с. 111]. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна бібліо-
течна освіта у США складається з навчання на 
ступінь бакалавра (гуманітарних або точних на-
ук) та на магістерську ступінь із бібліотекознав-
ства та інформології. Інформаційні технології ві-
діграють велику роль у американській бібліотеч-
ній освіті сьогодні, адже бібліотечна справа тісно 
пов’язана з інформаційними технологіями в су-
часному світі [8, c. 2]. Власне ступінь магістра з 
бібліотекознавства та інформології у США легко 
комбінується з різними бакалаврськими ступеня-
ми з інших спеціальностей (див. рис. 1).  Багато 
вищих навчальних закладів у США, які пропону-
ють магістерські програми з бібліотекознавства 
та інформології, вимагають від абітурієнтів скла-
дати іспит з інформаційних технологій або основ 
програмування [1; 3; 6]. Такі вимоги на сьогодні 
є нормою, адже навчальний план магістерської 
програми з бібліотекознавства та інформології 
повинен містити щонайменше одну інформацій-
ну дисципліну (залежно від бібліотечної школи – 
кафедри). Деякі ком’юніті коледжі (аналог україн-
ського ВНЗ I–II рівнів акредитації) надають сту-
пінь бакалавра зі спеціальності «інформаційний 
асистент». Фахівці в цій галузі також можуть пра-
цювати в бібліотеці, але лише у відділах із техніч-
ного обслуговування та підтримки [8; 11; 12].

Для прикладу, ступінь бакалавра з історії чи 
літератури разом із магістерським ступенем із  
бібліотекознавства та інформології дає підґрунтя 

Рис. 1. Процес здобуття бібліотечної освіти у ВНЗ США
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для формування кар’єри фахівцю, який обрав 
майбутньою сферою діяльність у публічній або 
університетській бібліотеці. Ступінь бакалавра з 
біології або хімії в поєднанні з магістерським сту-
пенем із бібліотекознавства та інформології надає 
можливість майбутньому фахівцеві будувати 
кар’єру інформаційного аналітика чи технічного 
спеціаліста в дослідницькому центрі або лабора-
торії. Ступінь бакалавра з педагогіки разом із  
бібліотечною освітою дозволяють фахівцям пра-
цювати у шкільних та дитячих бібліотеках та ме-
діа-центрах [8, с. 2]. Особливо високо цінується 
філологічна освіта укупі з бібліотечною – такі 
спеціалісти вважаються найкращими каталогіза-
торами в наукових та публічних бібліотеках, особ-
ливо у відділах іноземної літератури [8, с. 3].

Таке ставлення до бібліотечної освіти у 
США було не завжди. Ця традиція складалась 
упродовж багатьох десятків років. У період з 
1800 р. по 1900 р. ХХ ст. бібліотекарі, які об-
слуговували публічні бібліотеки у США, навча-
лись на власному досвіді. Лише наприкінці 
ХІХ ст. з ініціативи видатного американського 
бібліотекознавця та розробника десяткової кла-
сифікації Мелвіла Луїса Косута Дьюї було за-
проваджено спочатку бібліотечні професійні 
конференції, що організовувались Американ-
ською бібліотечною асоціацією, а згодом було 
створено перші бібліотечні школи (кафедри) 
при ВНЗ США. Від 1879 р. розпочалося ство-
рення перших бібліотечних шкіл (кафедр). Да-
тою виникнення бібліотечної освіти у США 
офіційно можна назвати дату відкриття бібліо-
течної школи (кафедри) при Колумбійському 
університеті у Нью-Йорку в 1887 р. [10, с. 353].

Зауважимо, що принципи американської  
бібліотечної освіти були закладені у період із 
1876 р. до 1923 р. Американська бібліотечна 
асоціація опікувалась не лише питаннями  
бібліотечної освіти, але й питаннями освіти у 
США взагалі. У 1924 р. було сформовано Комі-
сію з бібліотек та освітніх закладів для дорос-
лих, які долучилися до процесу навчання про-
тягом життя [4,  с. 508].

Акредитація магістерських програм із біб-
ліотекознавства та інформології у ВНЗ США 
здійснюється під контролем Американської  
бібліотечної асоціації і відбувається на основі 
вироблених нею освітніх стандартів. Стандар-
ти Американської бібліотечної асоціації з акре-
дитації магістерських програм із бібліотеко-
знавства та інформології контролюють такі 
основні аспекти діяльності бібліотечної школи 
(кафедри) (тут і надалі переклад з англійської 
мови наш. – С. Ч.):

–  місія та цілі;
–  навчальний план;
–  професорсько-викладацький склад;
–  студентське життя; 
–  фінансування та адміністрування;
–  матеріально-технічна база;
–  примітки [11]. 
Звернімося до власного перекладу витягу з 

документа «Стандарти Американської бібліо-
течної асоціації з акредитації магістерських 
програм із бібліотекознавства та інформології» 
у редакції від 15 січня 2008 р.:

«І. Місія та цілі. Місія та цілі програми повин-
ні збігатися з місією та цілями навчального за-
кладу та/або бібліотечної школи/кафедри (на-
далі – БШ), до уваги береться не лише присут-
ність фахових дисциплін у навчальному плані, 
але й оцінюються також досягнення студентів та 
їхнє вміння на практиці довести свої знання.
1.    Обов’язковим елементом є систематичне 

планування та розвиток програми, відповід-
ність цілей програми цілям БШ.

2.    Цілі магістерської програми визначаються від-
повідно до результатів навчання, яке охоплює 
опанування обов’язкових дисциплін.

3.    Місія БШ повинна відображати філософію, 
принципи й етичні норми та засади дисци-
пліни.

4.    Зміст дисциплін повинен відповідати політи-
ці, відображеній у документації професійних 
організацій.

5.    Освітні послуги повинні бути якісними, має 
бути професійний викладацький склад.

6.    Обов’язковими є дослідження з професійної 
проблематики.

7.    Обов’язковою є міждисциплінарність.
8.    Осмислення ролі бібліотеки як інформацій-

ного центру для різних груп населення.
9.    Розуміння ролі бібліотеки в сучасному інфор-

маційному середовищі.
10.  Відповідність програми потребам викладачів 

і студентів.
11.  Кожна магістерська програма з бібліотеко-

знавства та інформології оцінюється відповід-
но до мети та цілей, які ставить навчальний 
заклад.
Стандарти визначено як описові, вони наго-

лошують на таких важливих аспектах діяльності 
бібліотечної школи (кафедри), як:

–  систематичне планування;
–  міждисциплінарні студії;
–  використання різноманітних форм навчання; 
–  врахування вимог глобалізації, етичних 

норм, освітніх вимог до магістерських про-
грам узагалі» [7; 11; 12].
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Висновки

1. На сьогодні більшість роботодавців у галу-
зі інформології та бібліотечної справи у США 
при відборі співробітників звертає увагу на те, 
чи була акредитована Американською бібліотеч-
ною асоціацією бібліотечна школа (кафедра), 
яку закінчив кандидат на посаду. 

2. Для отримання роботи за бібліотечним фа-
хом ступінь магістра бібліотечних та інформа-
ційних наук є обов’язковим. Процес акредитації 
бібліотечних шкіл Американською бібліотечною 
асоціацією надає можливість випускникам цих 
програм здобути необхідний рівень підготовки. 

3. Після створення Американської бібліотеч-
ної асоціації розпочалися серйозні розмови про 
утвердження бібліотечної професії та бібліотеч-
ної науки. Тоді ж постало питання про те, що  
бібліотечна справа має посісти належне місце 
серед наук та навчальних дисциплін. 

4. За відсутності такої установи, як Міністер-
ство освіти, у США частково її функції виконують-
ся професійними організаціями, зокрема Амери-
канською бібліотечною асоціацією, яка розробила 
освітні акредитаційні стандарти для магістерських 
програм із бібліотекознавства та інформології у 
ВНЗ США. Ця асоціація залишає за собою право 
проводити повну інспекцію бібліотечних шкіл (ка-
федр), які функціонують при вищому навчальному 
закладі, але при цьому надає свободу в розробці 
критеріїв оцінювання та відбору студентів. 

5. На прикладі діяльності Американської  
бібліотечної асоціації ми простежили ефективне 
залучення професійної спільноти до процесу 
підготовки майбутніх фахівців у галузі бібліоте-
кознавства та інформології у США. Нині провід-
ні українські бібліотечні фахівці створюють ро-
бочі групи  з обговорення питання модернізації 
бібліотечної освіти в Україні із застосуванням 
позитивного зарубіжного досвіду.
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