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Не за

Київський національний 
університет культури і 
мистецтв у підготовці 

фахівців завжди йшов у ногу 
із часом, а інколи і виперед-
жав його. У КНУКіМ  від-
кривалися наймодніші спеці-
альності, яких іще не було в 
багатьох вишах України. Фа-
хові модернові мультимедій-
ні лабораторії для практичних 
занять студентів, що постій-
но оснащуються за найсучас-
нішими технологіями, завжди 
дивували як абітурієнтів, так 
і гостей вишу. В університе-
ті давно зрозуміли: новітні ін-
формаційні технології невдо-
взі стануть визначальними 
чинниками соціально-еконо-
мічного та інтелектуально-ду-
ховного розвитку українсько-
го суспільства. Не обмине 
інформаційна революція й бі-
бліотеки.

ВпроВадження ноВого 
осВітнього стандарту
Задля реформування бібліо-
течно-інформаційної системи 
в Україні на базі Київсько-
го національного університе-
ту культури і мистецтв від-
булося засідання експертної 
ради.  Метою зібрання ста-
ло формування змісту та ме-
тодів навчання майбутніх фа-
хівців, впровадження нового 
освітнього стандарту і введен-
ня його у світовий освітній 
процес. Ініціював створен-
ня експертної ради почес-
ний ректор КНУКіМ Михай-
ло Поплавський.

Робота над модернізацією 
почалася із зустрічі зі сту-
дентським парламентом ВНЗ. 
Молодь висловила свої заува-
ження щодо навчальних пла-
нів і внесла деякі пропозиції, 
які й було розглянуто на фа-
ховій експертній раді.

До обговорення актуальних 
питань запросили знаних і в 
Україні, і за кордоном науков-
ців, чимало з яких, до речі, є 
випускниками КНУКіМ: док-
тор наук із соціальних кому-
нікацій, завідувач відділу На-
ціональної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського Тетяна 
Гранчак, керівник управлін-
ня регіональної та культур-
но-просвітницької роботи Мі-
ністерства культури України 
Лариса Нікіфоренко, доктор 
історичних наук у галузі бі-

бліотекознавства, координа-
тор програм відділу преси, 
освіти та культури Посоль-
ства США в Україні Вален-
тина Пашкова, кандидат іс-
торичних наук, завідувач 
відділу наукового опрацю-
вання документів Національ-
ної бібліотеки України ім. В.І. 
Вернадського Олег Сербін, 
кандидат історичних наук, 

директор наукової бібліоте-
ки Національного університе-
ту «Києво-Могилянська Ака-
демія» Тетяна Ярошенко та 
інші.

–  Ми бачимо інформацій-
ні війни, їхні наслідки. Ми 
в них, на жаль, програємо. 
Якщо нас турбує майбутнє 
країни, ми повинні радикаль-
но змінити ситуацію. Київ-
ський національний універси-
тет культури і мистецтв уже в 
цьому році розпочне підготов-
ку інформаціологів-аналіти-
ків з інформаційної безпеки. 
Розробка нового освітнього 
стандарту посилить інфор-
маційну безпеку нашої кра-
їни, сприятиме просуванню 
моральних цінностей укра-
їнського суспільства та фор-
муванню позитивного іміджу 
держави за кордоном, – ска-
зав Михайло Поплавський.

ЗатВердження еКспертами 
наВчальних планіВ 
ЗапочатКоВано В сШа

Нові навчальні плани в галу-
зі бібліотекознавства та книго-
знавства презентував завідувач 
відділу наукового опрацювання 
документів Національної біблі-
отеки України імені В.І. Вернад-
ського Олег Сербін. Ставку він 

зробив на питанні стратегічно-
го розвитку бібліотек. На його 
думку, нові підходи до бібліо-
течної освіти поєднають кращі 
класичні традиції і сучасні ін-
новаційні технології. 

Володіння комп’ютерно-
інформаційними технологіями 
і  творче мислення – ось фор-
мула успіху майбутніх фахів-
ців, впевнена директор науко-
вої бібліотеки Національного 
університету «Києво-Могилян-
ська Академія» Тетяна Яро-
шенко. 

–  Приємно, що керівни-
цтво вищих навчальних закла-
дів зважає на думку потен-
ційних роботодавців і своїх 
студентів. Затвердження екс-
пертами навчальних планів 
– це чудова традиція, запо-
чаткована у США. Так, без 
оцінки Американської бібліо-
течної асоціації не відбуваєть-

ся акредитація навчального 
плану жодного вишу, що го-
тує відповідних спеціалістів, – 
зауважила гостя.

«ЗірКоВі» леКції
Окрім інформаційних техноло-
гій, потрібні програми, які б 
розповідали про ціннісні орієн-
тири професії. У цьому переко-
нана координатор програм від-

ділу преси, освіти та культури 
Посольства США в Україні Ва-
лентина Пашкова. У США, на-
приклад, для цього ввели курс 
«Бібліотека і суспільство». Такі 
знання були б корисними й 
українським студентам.

– «Бібліотечні лекції» в уні-
верситеті можуть бути модним 
і популярним місцем, – за-
певнила Валентина Степанів-
на. – Читати їх, а також про-
водити майстер-класи мають 
«зірки» – директори провід-
них книгозбірень України. 

БіБліотеКи праВлять сВітом
Уже сьогодні вимоги до фа-
хівця бібліотечної справи дуже 
й дуже високі. На думку за-
відувача відділу політологічно-
го аналізу Служби інформацій-
но-аналітичного забезпечення 
органів державної влади НБУВ 
Тетяни Гранчак, це має бути 

людина, яка розуміє новіт-
ню специфіку інформаційної 
сфери, володіє базою бібліо-
течно-бібліографічної роботи, 
усвідомлює роль і функцію 
книгозбірні (і бібліотекаря!) в 
суспільстві. А також знає, як 
цю роль виконати. 

– Держава недооцінює зна-
чення бібліотек, – стверджує 
Тетяна Юріївна. – Та й не 
всі працівники-практики усві-
домлюють можливості, які є 
в бібліотеки у вибудовуван-
ні національної ідентичності 
та формуванні інформаційно-
го простору. Я розповідаю сту-
дентам про дослідницькі служ-
би Бібліотеки Конгресу США, 
Китаю та Японії, про значення 
інформаційного супроводу для 
ефективної державної політики. 
Після лекцій студенти кажуть: 
бібліотеки правлять світом!

на стажуВання – 
За Кордон
Досвідом підготовки бібліоте-
карів у світі пропонує скорис-
татися і заступник директора 
з питань інформаційно-біблі-
отечного обслуговування Пу-
блічної бібліотеки імені Лесі 
Українки Ольга Романюк. У 
Данії, наприклад, студенти ви-
вчають поведінку користувача 
в інтерактивному інформацій-
ному просторі, культуру ЗМІ. 
Після закінчення навчання – 
стажування у кращих зарубіж-
них бібліотеках.

До речі, як зазначив Ми-
хайло Поплавський, до почат-
ку нового навчального року в 
Університеті культури плану-
ють відкрити аж три науково-
практичні лабораторії. А ще, 
разом із провідними бібліо-
теками, створити галузеві на-
вчально-виробничі комплекси. 
У Києві, наприклад, майбутні 
фахівці раз на тиждень навча-
тимуться не в аудиторіях, а на 
виробництві.

перемагати 
В інформаційних Війнах
Нині в університеті запрова-
джують нову спеціальність – 
«Інформаціолог-аналітик з ін-
формаційної безпеки». 

– Перемагати в інформа-
ційних війнах не менш важ-
ливо, ніж зі зброєю в руках, 
– вважає Михайло Поплав-
ський. – Зміни, які були за-
пропоновані експертною ра-
дою, сприятимуть вихованню 
фахівців нової генерації, висо-
кокласних національних кадрів 
інформаційно-аналітичної сфе-
ри. Модернізаційний потенці-
ал інформаційного суспільства 
може стати для України тим 
елементом, що дозволить їй на-
решті вийти з кола «наздоганя-
ючих» країн і забезпечити гідне 
місце серед країн-лідерів.

михайлина харченКо, для «Освіти України»

інформаціолог-аналітик  – 
нова VIP-професія!
київський  національний  університет  культури  і  мистецтв  у  80-х 
називали  «бібліотечним  вишем».  майже  всі  фахівці,  які  сьогодні 
очолюють  бібліотеки  країни  (публічні,  дитячі,  університетські  та 
шкільні)  –  «родом»  звідси.  Потому,  щоб  урятувати  престиж 
спеціальності,  у  ВнЗ  почали  готувати  менеджерів  бібліотечно-
інформаційної  діяльності.  нововведенню  іронічно  дивувалися.  а 
даремно:  дуже  швидко  з’ясувалося,  що  менеджерів  бібліотечної 
справи  готують  і  у  СШа,  і  у  країнах  Європи.  До  речі,  саме  відтоді 
в  університеті  з’явилося  табу  на  слово  «проблеми».  Є  задачі,  які 
успішно  вирішують.  одна  з  них  –  реформа  національної  вищої 
бібліотечної  школи.


