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У статті розглянуто діяльність бібліотеки Хмельницького обласного ін-
ституту післядипломної педагогічної освіти на сучасному етапі та окреслено 
перспективи її розвитку в інформаційному просторі. 
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В статье рассмотрена деятельность библиотеки Хмельницкого област-

ного последипломного педагогического образования на современном этапе и 
перспективы развития в  информационном пространстве. 
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Постановка проблеми. Динамічні перетворення в усіх сферах життя су-

спільства – це сучасні реалії. Світ швидко змінюється, і разом з ним змінюємося 

ми та наші звичні уявлення. Розуміння значення бібліотек тільки як соціально-

просвітницьких структур уже давно залишилося в минулому, на зміну йому 

прийшло бачення бібліотек як інформаційно-комунікативних центрів, включе-
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них у світовий інформаційний простір. Створення і функціонування єдиного 

інформаційно-освітнього середовища вищої освіти надає підготовці фахівців 

нову сучасну якість, що відповідає потребам і перспективам науково-

технічного розвитку суспільства у XXI столітті, яке називають століттям знань. 

Формулювання мети статті. Розглянути стан та перспективи діяльності 

бібліотеки Інституту післядипломної педагогічної освіти. Обґрунтувати її важ-

ливість для фахового та особистісного розвитку педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Бібліотека Хмельницького обласного ін-

ституту післядипломної педагогічної освіти є його структурним підрозділом. У 

своїй діяльності керується «Законом про освіту», «Законом про бібліотечну 

справу». Входить в Асоціацію освітянських бібліотек України. Діяльність біб-

ліотеки регламентується статутом Інституту. 

Найважливішою складовою діяльності книгозбірні є формування фонду, 

його комплектування, від якості та повноти якого залежить рівень інформацій-

но-бібліотечного та бібліографічного обслуговування користувачів. Основною 

метою формування та комплектування фонду є досягнення відповідності його 

тематичного складу завданням, що стоять перед Інститутом та бібліотекою. Ре-

алізація пріоритетного завдання Хмельницького ОІППО щодо науково-

методичного забезпечення професійної компетентності педагога здійснюється 

за умови повноцінного бібліотечного обслуговування. 

Стратегія розвитку бібліотеки Хмельницького обласного інституту після-

дипломної педагогічної освіти – це гармонійне поєднання традиційних та інно-

ваційних форм і методів бібліотечної діяльності. Першочергове завдання біблі-

отеки вбачається в обслуговуванні користувачів, своєчасному і повному вико-

нанні їхніх запитів з урахуванням завдань, які ставить вища школа. Особлива 

увага приділяється читацьким запитам викладачів, методистів, учителів. Для 

кращого задоволення читацького запиту слухачів курсів у підготовці до семі-

нарських та контрольних занять, підготовці наукових робіт, окрім навчально-

методичної літератури, активно використовується наукова література, художні 

твори та періодичні видання. Активно пропагується книга на культурно-
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просвітницьких заходах, що проводить бібліотека. Організовуються: дні фахів-

ця, презентації книг, тематичні виставки та інформаційні перегляди. Упродовж 

2015 р. працівниками бібліотеки підготовлено та проведено 46 заходів. Серед 

таких – перегляди нових надходжень наукової, навчально-методичної літерату-

ри «Книжкові надходження», урочисте відкриття куточка «Олімпійська освіта» 

методистом з фізичного виховання Шнирою О. О., де були присутні: учасник 

зимових олімпійських ігор Бортюк О., представники обласного відділу НОК 

України, спортсмени області. Проводяться презентації друкованої продукції 

викладачів Інституту «Наукові здобутки працівників ОІППО», де представлені 

науково-методичні збірники, монографії, навчальні посібники, шкільні підруч-

ники з природознавства 1–4 класи, підручники з географії 6, 7, 10, 11 класи (Гі-

льберг Т. Г.), трудового навчання (співавтор – Павич Н. М.). Постійно діють 

виставки «Скарбниця знань, ідей, досвіду», «До визначення пам’ятних дат та 

ювілеїв», «Літературна Хмельниччина». Фахівці бібліотеки Інституту на висо-

кому рівні забезпечують методичний супровід семінарів, круглих столів, кон-

ференцій тощо, які проводяться на базі ХОІППО, зокрема ІІ Всеукраїнської на-

уково-практичної конференції «Формування патріотизму та збереження націо-

нальної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучас-

ної України». 

Ресурси на традиційних паперових носіях не втрачають своєї значущості 

й ролі, навпаки, їхня наукова, культурна цінність зростає. Інформаційний ре-

сурс бібліотеки станом на 01.01.2015 р. становив 35837 одиниць зберігання. У 

2014 р. до бібліотеки надійшло 598 примірників видань на паперових та елект-

ронних носіях. Книжковий фонд комплектується в основному за рахунок дер-

жавного бюджету. Так, з комунального закладу «Центр організаційно-

господарського забезпечення закладів освіти» було одержано 313 примірників 

книг. Згідно з постановою Президії НАПН України «Про безоплатну передачу 

друкованої продукції» за 2014 рік в бібліотеку надійшло 244 примірники книг з 

наукових установ Національної академії педагогічних наук України. Це моног-

рафії, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, довідники, під-
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ручники, що суттєво поновили фонд бібліотеки. Велику методичну допомогу 

надає провідна освітянська бібліотека ДНПБУ імені В. О. Сухомлинського, 

надсилаючи наукові праці з питань бібліотекознавства, методичні рекомендації, 

календарі знаменних дат. 

Важливим джерелом комплектування фонду книгозбірні є подарунки 

окремих осіб, установ, авторів, видавців. До 75-річчя ХОІППО бібліотека отри-

мала 30 видань, подарованих представниками ОІППО України та вузів міста 

Хмельницького. Фонди бібліотеки систематично поповнювалися періодичними 

виданнями, які є оперативним, а в окремих випадках – чи не єдиним джерелом 

отримання своєчасної інформації. Книгозбірня передплачує близько 100 осві-

тянських періодичних видань. Таких як: комплект журналів «Педагогічна пре-

са», окремі часописи видавництв «Шкільний світ» та «Основа», фахові бібліо-

течні журнали «Шкільна бібліотека плюс» та «ШБІЦ», громадсько-політичні 

газети. 

Працівники бібліотеки разом із викладачами прагнуть організувати на-

вчальний процес так, щоб слухачі курсів уміли і могли використати всі можли-

вості нашої бібліотеки. Якщо розглядати прихильність користувачів до тих чи 

інших видів інформаційних ресурсів у контексті освіти, то варто підкреслити, 

що освітня діяльність у сучасних умовах потребує доступу до окремих ресурсів, 

а також комплексного інформаційного сервісу. Не електронний каталог сам по 

собі, не колекція сама для себе чи усні довідки, чи консультації в стінах бібліо-

теки, а реально потрібні сучасному користувачеві ресурси та сервіси, електрон-

ні та в режимі онлайн [5, с. 18]. 

Можна багато говорити за і проти електронного майбутнього бібліотек, 

але воно неминуче, як би ми до цього не ставилися. Подальше співіснування та 

взаємодія друкованих й електронних джерел інформації відбувається відповід-

но до законів діалектики, як завжди в розвитку людства взаємодіяли традиційні 

та інноваційні форми, засоби, підходи тощо [3, с. 121]. Сучасний читач-

користувач усе більше надає перевагу електронним ресурсам. Усіх об’єднав Ін-
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тернет. Задіяні віртуальні електронні бібліотеки. Багатотомні видання заміню-

ються компакт-дисками, пошук інформації відбувається за хвилини. 

Бібліотеки ВНЗ трансформуються в інформаційні, довідкові та навчальні 

центри, які надають користувачам консультації не лише про наявність паперо-

вих джерел та баз даних, а й про можливість самостійного пошуку інформації з 

використанням нових технологій, систем та мереж. Бібліотека ОІППО, гармо-

нійно поєднуючи традиційні та електронні інформаційні ресурси, використо-

вуючи індивідуальні та корпоративні методи роботи, здійснює бібліотечно-

бібліографічне й інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу та 

науково-дослідної роботи Інституту. Використовуючи багатий фонд документів 

на традиційних носіях, електронні бази даних та ресурси світової мережі, біблі-

отека займає активну позицію та відкриває нові можливості для інформаційно-

го забезпечення навчальної, науково-дослідної та педагогічної діяльності Інсти-

туту. 

Упроваджуючи нові форми і методи діяльності, сучасні досягнення в га-

лузі інформаційних, комунікаційних технологій, бібліотека здійснює масштаб-

не коло завдань, зокрема проводить цикл заходів, спрямованих на популяриза-

цію бібліотечних фондів на традиційних та електронних носіях. Бібліотека 

опрацьовує, зберігає та надає доступ до цілком реального об’єкта – знань у ви-

гляді інформаційного ресурсу. Важливим напрямом роботи книгозбірні є вдос-

коналення та нарощування інформаційного потенціалу шляхом якісного науко-

вого комплектування фонду на паперових та електронних носіях. Бібліотека як 

інформаційно-діловий центр ВНЗ забезпечує доступ до знань у процесі освіти, 

реагує на процес інформатизації, створюючи та вдосконалюючи нові види ін-

формаційно-аналітичної продукції, використовуючи нові форми бібліотечно-

бібліографічного обслуговування. 

Основні напрями діяльності бібліотеки Інституту післядипломної педаго-

гічної освіти: 

• організація та використання документного фонду; 

• упровадження інноваційних технологій; 
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• повнота та оперативність задоволення читацьких запитів; 

• культурно-просвітницькі заходи та ін. 

Пріоритетним напрямом книгозбірні відповідно до проекту стратегії роз-

витку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля 

забезпечення сталого розвитку України» є дотримання європейських цінностей, 

рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання. Питання впрова-

дження в бібліотечну практику сучасних інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, створення власних електронних ресурсів і визначення їх подальшо-

го розвитку в Україні нині є актуальними та важливими. У зв’язку з цим книго-

збірня засвоює і впроваджує сучасні досягнення в галузі інформаційних, кому-

нікаційних і мультимедійних технологій. Як інформаційна установа, вона міс-

тить упорядкований фонд електронних документів, сформованих у відповідних 

параметрах, та програмно-технологічне забезпечення, що дозволяє створювати, 

опрацьовувати, використовувати та зберігати цей фонд. Вагомою складовою 

документно-інформаційного ресурсу бібліотеки є електронні ресурси. 

Бібліотечний сервіс розглядається як створення сприятливих умов для за-

безпечення слухачів курсів та науковців Інституту якісною та оперативною ін-

формацією. Сучасний читач цінує свій час і віддає перевагу пошуку електрон-

них ресурсів. Слухачі курсів та викладачі Інституту знаходять інформацію у 

фондах бібліотеки та активно використовують електронний каталог та світову 

мережу Інтернет. 

Сучасний темп життя ставить вимогу – максимально повна інформація за 

мінімальний проміжок часу. На разі ЕК бібліотеки налічує понад 15 тис. запи-

сів. 

До послуг користувачів простора читальна зала на 48 місць, 

4 комп’ютери, підключених до мережі Інтернет, безкоштовний ксерокс, прин-

тер. 

Забезпечують діяльність книгозбірні бібліотекарі-професіонали, котрі 

опанували новітні інформаційні засоби, завдяки чому постійно використовують 
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електронну пошту, електронні каталоги, ксерокс, принтер та мають можливість 

оперативно реагувати на інформаційні запити користувачів. 

Структуруючи Інтернет-ресурси, бібліотека виступає в ролі інформацій-

ного посередника, навігатора у «морі інформації», допомагаючи користувачеві 

знаходити якісні інформаційні ресурси. Запровадження інформаційних техно-

логій впливає не тільки на модель бібліотеки, а й на образ самого бібліотекаря, 

який виступає провайдером якісної інформації, надає доступ до електронних 

інформаційних ресурсів (електронних каталогів), навчає ефективно шукати ін-

формацію в Інтернеті та користуватися сучасними інформаційними технологія-

ми. 

Висновки. Гармонізація традиційних і новітніх інформаційних ресурсів – 

це не лише нагальна потреба сьогодення, а й надійна перспектива розвитку біб-

ліотек ВНЗ у майбутньому. Усе ж таки електронні ресурси не можуть бути пов-

ноцінною заміною традиційній книзі. Як наслідок, відбувається взаємодопов-

нення за функціями та можливостями розширення інформації, її збереження та 

оперативністю доступу до неї. 

Бібліотека Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогі-

чної освіти вбачає стратегію свого розвитку в реалізації моделі бібліотеки, яка 

функціонуватиме на основі ефективного впровадження інноваційних техноло-

гій з активним використанням електронних ресурсів та збереження традицій, 

створених роками і поколіннями бібліотекарів. У перспективах бібліотеки – пі-

дключення автоматизованої інформаційної бібліотечної системи 

УФД/Бібліотека. Автоматизація всіх бібліотечних процесів – штрих-кодування 

фонду та автоматизація процесу книговидачі, забезпечення оперативного по-

шуку документів з метою їх подальшого замовлення та надання онлайн-

доступу в локальній мережі бібліотечної системи і в режимі віддаленого досту-

пу через Інтернет, формування інформаційних ресурсів з метою повноцінного 

забезпечення фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі.  

На сьогодні актуальним для бібліотеки Хмельницького ОІППО є питання 

вивчення та впровадження в практику діяльності інноваційного досвіду роботи 
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