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FORMATION OF INFORMATION CULTURE OF BACALAWERS FROM INFORMATION, LIBRARY AND 
ARCHIVAL AFFAIRS BY NICT 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

У статті розглянуто теоретичні підходи до застосування  нових інформаційно комунікаційних 
технологій   під час підготовки бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 
Визначено вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на формування 
інформаційної культури студентів гуманітарного профілю. 

 
In the article the theoretical going is considered near application of informatively communication 

NT by bachelors from informative, library and archived business. Influence of modern of 
informatively-communication technologies is certain on forming of informative culture of students of 
humanitarian profile. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Ключові слова: інформаційна культура, нові інформаційно-комунікаційні технології, 
інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 

Keywords: informative culture, of informatively-communication, informative, library and archived 
business. 

 
Постановка проблеми. Запровадження 

нових інформаційно-комунікаційних технологій 
(НІКТ) є основою соціальноекономічного і 
науково-технічного прогресу – інформатизації 
суспільства. Інформатизація сприяє 
забезпеченню національних інтересів, 
зростанню продуктивності праці, збагаченню 
духовного життя та подальшій демократизації 
суспільства. В Україні основні тенденції 
інформатизації країни визначаються такими 
нормативно-правовими документами, як-от: 

Конституція України, Концепція національної 
інформаційної політики, Закони України «Про 
інформацію», «Про захист інформації», «Про 
Національну програму інформатизації», «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», «Про 
національний архівний фонд і архівні установи», 
«Про друковані засоби масової інформації в 
Україні» та ін.   

Усвідомлення фундаментальної ролі 
інформації в суспільному розвитку, значне 
збільшення її обсягів, зумовили появу складного 
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і багатозначного поняття «інформаційна 
культура», яке сприяє розвитку нового типу 
мислення і спілкування, що дає можливість 
вільного виходу особи в інформаційне буття.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вперше термін «інформаційна культура» 
з'явився у 1980 році в популярній книзі Г. 
Воробйова «Твоя інформаційна культура», 
пізніше в науковий обіг це поняття було введене 
А. Виноградовим і Е. Семенюком. У наукових 
доробках А. Ракітова, Е. Семенюка 
проаналізований генезис інформаційної 
культури, виявлена її історична і соціальна 
обумовленість. Проблеми інформаційної 
культури розглядалися ученими A. Гречихіним, 
Б. Семеновим та іншими науковцями.   

Відтак, термін «інформаційна культура» 
з’явився на сторінках преси у 70-80-х рр. ХХ ст. 
Але активно його було введено до наукового 
обігу лише в 90-х р. ХХ ст. Це поняття завжди 
розглядалося і досліджувалося за різними 
аспектами: психологічним, педагогічним, 
методологічним, бібліотекознавчим. Як 
констатує дослідник інформаційної культури 
особистості М. Левшин: «…Хоча воно 
багатогранне, але всі його аспекти тісно 
пов’язані між собою» [3, С. 67]. 

Вперше використали термін «інформаційна 
культура» вчені бібліографи К. Войханська та  
Б. Смірнова в статті «Бібліотекарі і читачі про 
інформаційну культуру». Пізніше питаннями 
інформаційної культури поряд з 
бібліографознавцями, бібліотекознавцями 
зацікавилися педагоги, філософи та фахівці в 
галузі інформатики. З українських дослідників, 
хто вивчав різні аспекти формування 
інформаційної культури – Є. Семенюк та 
Є. Медведєва. Науковець Є. Медведєва 
запропонувала власну концепцію інформаційної 
освіти, яка включала питання 
структурнозмістових особливостей навчання 
користувачів бібліотек, підготовки відповідних 
педагогічних кадрів. Разом з цим, було створено 
пакет навчальних програм «Основи 
інформаційної культури» та «Інформаційна 
культура спеціаліста», яка є продовженням 
першої.  

Проблемі формування інформаційної 
культури студентів присвятили низку 
досліджень вітчизняні теоретики і практики, як-

от: А. Атаян, І. Бєляєва, І. Вєтрова, О. Гончарова, 
І. Давидова, І. Доніна, Г. Жаркова, Л. Заславська, 
Ю. Зубов, Г. Клименко, А. Малько, В. Мозгова, 
Н. Фоміних, А. Ясінський та ін. 

Мета статті.  З огляду на наукові праці 
вище названих вчених, можна констатувати, що 
інформаційна культура працівника бібліотечної 
установи – це комплекс професійних знань, 
умінь та навичок, що забезпечують формування 
готовності до життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві.  Формування інформаційної культури 
бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи засобами НІКТ є метою поданої 
статті.  

Виклад основного матеріалу. Вважаємо, 
що педагогічною метою використання 
інформаційно комунікаційних технологій у 
процесі навчання є розвиток особистості 
студента, підготовка його до самостійної, 
практичної діяльності в сучасних  умовах 
інформаційного суспільства. Під час роботи з 
програмами-тренажерами, моделюючими 
програмами, інтелектуальними навчальними 
системами та завдяки особливостям спілкування 
з комп’ютером розвивається креативне 
мислення, комунікативні здібності, формується 
уміння приймати оптимальні професіональні 
рішення в складних ситуаціях та ін. 

Для глибшого розуміння інформаційно-
комунікаційних технологій, які 
використовуються в діяльності сучасних 
бібліотечних установах, необхідно розглянути 
історію розвитку інформаційно-комунікаційних 
мереж у бібліотеках. Так, за М. Гончаровим, 
етапи розвитку телекомунікаційних (тепер і 
інформаційних) мереж у бібліотеках складалися 
таким чином: 

На першому етапі (1984-1991 рр.) 
телекомунікаційні технології в 
експериментальних режимах використову-
валися лише декількома національними 
бібліотеками. 

Другий етап (1991-1995 рр.) поклав 
початок упровадженню автоматизованих 
бібліотечних інформаційних систем (далі – АБІС) 
у бібліотеках усіх типів, формуванню 
електронного каталогу, побудові перших 
прообразів типових рішень для 
телекомунікаційних бібліотечних систем. Велися 
експериментальні роботи з використання 
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Інтернету в обслуговуванні читачів. 
На третьому етапі (1995-1999 рр.) 

здійснювалися пошук типових рішень інтернет-
комплексів бібліотек, формування сучасної 
бібліотечно-інформаційної мережевої 
інфраструктури, відпрацювання міжбібліотечної 
взаємодії на базі інтернет-технологій. 

Четвертий етап (2000-2005 рр.) 
характеризувала уніфікація наявних технічних і 
технологічних типових рішень веб-серверів, 
повний відхід від спроб самостійного 
опрацювання АБІС та інтернет-комплексів, 
удосконалення й розвиток міжбібліотечних 
корпоративних систем. Приділялася особлива 
увага якості інформаційного наповнення й 
розвитку нових елементів контенту [2]. 

До цих вище названих етапів необхідно 
додати етап, що почався з 2005 р. і триває до 
сьогодні. Його специфіку становлять: 

– розвиток інтернет-сервісів бібліотек, 
орієнтованих на віддалений доступ кінцевих 
користувачів до повнотекстових баз даних (у 
тому числі й за допомогою мобільних платформ); 

– організація нових інтернет-сервісів, 
спрямованих на взаємодію між читачами, за 
аналогією із соціальними мережами; 

– розвиток АБІС як елемента 
корпоративної взаємодії та інтернет- 
інструментарію бібліотек [2]. 

У процесі формування інформаційної 
культури майбутнього працівника бібліотечної 
чи архівної установи виділяємо теоретичний і 
технологічний аспекти. Сучасний етап 
інформатизації впливає не лише на зростання 
інтелектуалізації професійної діяльності, але й  
на інноваційний тип розвитку сучасних бібліотек. 
Цілком очевидною стає необхідність створення 
нових бібліотечних технологій, спрямованих на 
формування інформаційної культури 
майбутнього фахівця, що здійснює свою 
діяльність в сучасному, якісно новому 
інформаційному середовищі, усвідомлює суть 
інформаційних перетворень, здатного ефективно 
використати накопичені інформаційні ресурси 
[2].   

Основними складовими формування 
інформаційної культури працівника бібліотечної 
установи є такі:  

- знання про основні властивості 
інформації;  

- організація інформаційних процесів;  
- уявлення про джерела інформації, 

інформаційні сховища, їх характеристики;  
- можливість зорієнтуватися в потоках 

інформації;  
- володіння технікою пошуку інформації;  
- навички, обробки, аналізу і синтезу 

інформації;  
- здатність застосовувати технічні 

засоби навчання [1].  
Основні завдання, які стоять перед 

студентами – бакалаврами:  
– закріпити вміння студентів працювати з 

різною інформацією, знаходити її в каталогах і 
картотеках, ЕБД та мережі Інтернет;  

– познайомити користувачів з системою 
бібліотек світу та України;  

– формувати і розвивати у студентів знання 
про автоматизовані інформаційні послуги та 
засоби доступу до інформації.  

Одним з факторів, що визначають розвиток 
вітчизняних бібліотек, стало входження України 
в інформаційне суспільство, що зажадало 
розвитку інформаційних технологій, а значить 
технологічних змін в бібліотечних установах. 
Бібліотека закладу вищої освіти досить складна 
система, а це означає, що усе нове, що вносить 
структурні, функціональні якісні зміни, повинно 
включатися в неї в певній залежності. Цінності і 
норми культури, моральність, усі досягнення 
духовного життя повинні створювати атмосферу 
звернення до людської особистості, проникати в 
усю діяльність бібліотечних установ. 
Автоматизація бібліотечних процесів потребує 
від бібліотекарів володіння інформаційно-
комунікаційними технологіями, що стає 
обов'язковою умовою фахової підготовки 
працівників бібліотечних установ.. Тому постає 
проблема формування інформаційної культури 
бібліотечних фахівців, які сьогодні мають бути 
користувачами комп'ютерних систем і мереж, 
чия діяльність формує нове інформаційне 
середовище [5].  

Висновок. З огляду на вище зазначене, 
слід констатувати, що в умовах запровадження у 
навчальний процес нових інформаційно 
комунікаційних технологій з’являються 
додаткові можливості оптимізації  розвитку 
культуротворчих здібностей студентів. Відтак, 
бібліотечні установи під впливом процесу 
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інформатизації суспільства, що проводиться 
державною політикою в галузі культури, все 
більше перетворюються на багатофункціональні 
центри інформаційної культури (ІК). Відповідно 
змінюється і професіоналізація бібліотечних 
фахівців, відбувається активне підвищення рівня 
ІК різних категорій користувачів інформації, що 

адекватно відповідає вимогам сучасного 
суспільства. У сучасних бібліотечних установах 
необхідно створити систему безперервного 
навчання користувачів сучасним інформаційним 
технологіям, яка б допомогла підготувати їх до 
роботи з новими видами інформації, змінювала б 
та розвивала їхній інформаційний світогляд. 
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