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Науково-дослідна робота бібліотек

Вивчення потреб працівників 
Одеської національної наукової 

бібліотеки у безперервній 
фаховій освіті 

(за результатами дослідження)
Стаття містить матеріали дослідження потреб працівників 

Одеської національної наукової бібліотеки у безперервній фаховій 
освіті.

Інтенсивні зміни в системі за-
собів передачі та отримання 
інформації, швидке зрос-

тання обсягів інформації, постійне 
оновлення теоретичних і профе-
сійних знань обумовлюють необ-
хідність для бібліотечного фахівця 
бути постійно включеним в освітній 
процес, безперервно вдосконалю-
вати свої професійні компетентнос-
ті. Сприяти цьому має ефективна 
система підвищення кваліфікації 
бібліотекарів, оптимізація якої пот-
ребує, зокрема, вивчення потреб 
бібліотечних фахівців у безперерв-
ній фаховій освіті.

Для вирішення цієї проблеми 
сектором науково-дослідної ро-
боти науково-методичного відді-
лу Одеської національної наукової 
бібліотеки (ОННБ) було проведене 
локальне дослідження «Вивчення 
потреб працівників ОННБ у безпе-
рервній фаховій освіті».

Мета дослідження – оптиміза-
ція системи підвищення кваліфіка-
ції бібліотечних працівників ОННБ.

Завдання дослідження обумов-
лювалися його метою:

– визначити рівень згоди фа-
хівців ОННБ з необхідністю постій-
но підвищувати свої професійні 
компетентності;

– з’ясувати, як фахівці ОННБ 
оцінюють свій рівень професійних 
знань, навичок та вмінь;

– встановити причини, що пе-
решкоджають бібліотекарям ефек-
тивно підвищувати свою кваліфіка-
цію;

– визначити рівень затребува-
ності конкретних тем і рівень готов-
ності щодо набуття та формування 

навичок/вмінь;
– визначити рівень затребува-

ності конкретних освітніх заходів та 
форм навчання;

– з’ясувати загальний рівень 
вмотивованості навчатися.

Гіпотези дослідження
Г1. Більшість бібліотекарів 

ОННБ згодні з необхідністю постій-
ного професійного розвитку.

Г2. Більшість бібліотекарів 
ОННБ вважають, що достатньо 
 знають і вміють, але до лідерів змін 
себе не відносять.

Г3. Більшість бібліотекарів 
ОННБ не приділяють достатньо ува-
ги безперервному навчанню через 
брак часу.

Г4. Бібліотекарі ОННБ першо-
чергово зосереджені на оновленні 
компетентностей, що пов’язані з ви-
користанням сучасних інформацій-
но-комунікаційних технологій.

Г5. Бібліотекарі ОННБ вва-
жають курси підвищення кваліфіка-
ції найефективнішою формою нав-
чання.

Г6. Більшість бібліотекарів 
ОННБ мотивує навчатися можли-
вість кар’єрного зростання та мате-
ріальне заохочення.

Г7. Бібліотекарі ОННБ більше 
схильні навчатися у досвідчених 
фахівців, які вміють цікаво виклада-
ти інформацію.

Об’єкт дослідження – бібліо-
течні працівники ОННБ.

Предмет дослідження – потре-
би працівників ОННБ у безперерв-
ній фаховій освіті.

Методологія дослідження 
Науково-методичним відділом 

було розроблено анкету відповідно 

Юрій 
Луговцев,
бібліотекар I категорії 
сектору
науково-дослідної 
роботи 
науково-методичного 
відділу
Одеської національної 
наукової бібліотеки,
кандидат філософських 
наук
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до викладених завдань та проведе-
но анкетування бібліотечних пра-
цівників ОННБ. Анкету склали п’ять 
логічно пов’язаних розділів: Розділ 
1. Соціально-демографічний. Роз-
діл 2. Ставлення до безперервної 
освіти. Розділ 3. Знання, навички 
та вміння. Розділ 4. Основні освітні 
заходи та форми навчання. Розділ 
5. Доповідач (сім закритих питань, 
було передбачено можливість за-
пропонувати власний варіант від-
повіді у разі необхідності). 

Результати дослідження

Соціально-демографічні харак-
теристики респондентів
В анкетуванні взяли участь 123 

бібліотечних фахівці ОННБ. З них 
93 % – жінки, 7 % – чоловіки. За ві-
ком респонденти розподілилися 
таким чином: 20-30 років – 6 %, 31-
40 років – 21 %, 41-50 років – 19 %, 
51-60 років – 29 %, 61 + – 25 %; за 
освітою: вища бібліотечна – 20 %, 
вища не бібліотечна – 61 %, спе-
ціальна – 18 %, середня – 1 %; за 
напрямками діяльності: обслугову-
вання користувачів – 22 %, інфор-
маційне бібліографічне обслугову-
вання – 14 %, комплектування та 
наукова обробка документів – 10 %, 
інформаційні технології – 11 %, нау-
кова діяльність – 12 %, культурно-
просвітницька діяльність – 10 %, 
зберігання фондів – 15 %, зв’язки з 
громадськістю, проєктна діяльність 
– 4 %, управлінська діяльність – 2 %.

Ставлення до безперервної 
освіти

100 % респондентів погодили-
ся з тим, що бібліотекар має постій-
но оновлювати свої знання, навич-
ки та вміння шляхом самоосвіти. З 
них 92 % відчувають потребу в ор-
ганізації освітніх заходів з удоско-
налення професійних компетент-
ностей.

Ці дані підтверджують Г1 і свід-
чать, що переважна більшість фа-
хівців ОННБ згодні з необхідністю 
постійного професійного розвитку. 
Однак відповіді респондентів на 
нас тупні два запитання анкети ого-
лили деякі проблемні моменти.

Так, на запитання «Як Ви оці-
нюєте свій рівень професійних 
знань, навичок та вмінь?» 71 % 
опитаних відповіли, що достатньо 
знають і вміють, але лідерами змін 
себе не вважають. При цьому 19 % 
зазначили, що відчувають певний 
брак знань та вмінь. Лише 10 % рес-
пондентів вважають, що достатньо 

знають та вміють і усвідомлюють 
себе лідерами змін.

Отримані дані підтвердили Г2. 
Вони свідчать, що більшість бібліо-
текарів ОННБ потребують оновлен-
ня (актуалізації) своїх знань та на-
вичок, оскільки лідером змін може 
себе вважати тільки той фахівець, 
який володіє актуальними («остан-
німи») знаннями. Важливо підкрес-
лити, що в умовах постійного збіль-
шення знань процес їх актуалізації 
має бути безперервним. Той факт, 
що більшість бібліотекарів ОННБ це 
усвідомлюють, є позитивним сигна-
лом.

Разом з тим 54 % респондентів 
зізналися, що вони не приділяють 
достатньо часу безперервному 
нав чанню. Основні причини цього: 
фахівцям не вистачає часу (69 %), а 
також відсутність ефективних освіт-
ніх форм (19 %).

Ці дані підтверджують Г3 і по-
роджують низку проблем. Пробле-
ма перша – раціональне викорис-
тання бібліотекарем робочого часу; 
проблема друга – можлива переза-
вантаженість більшості бібліотека-
рів. Остання проблема породжує 
проблему ефективного планування 
трудової діяльності з обов’язковим 
акцентом на необхідність надати 
фахівцеві достатньо часу для онов-
лення своїх знань та вмінь. Для 
вирішення цих проблем потрібно 
окреме дослідження.

Потреби бібліотекарів у знан-
нях та рівень готовності щодо 

набуття навичок/умінь
Відповіді респондентів на 

восьме і дев’яте запитання анке-
ти підтвердили Г4 – бібліотекарі 
першочергово зосереджені на 
оновленні компетентностей, що 
пов’язані з використанням сучас-
них інформаційно-комунікаційних 
технологій. Серед тем із високим 
рівнем затребуваності у респон-
дентів наступні: бібліотечні мобіль-
ні технології (38  %), створення баз 
даних, цифрових бібліотек (32 %), 
міжнародна бібліотечна співпраця 
(32 %), ефективний пошук інфор-
мації в Інтернеті (28 %). При цьому 
бібліотекарі демонструють висо-
кий рівень готовності щодо набуття 
навичок та вмінь з інформаційної 
грамотності (72 % постійно опано-
вують, 27 % бажають опановувати) 
та медіаграмотності (55 % постійно 
опановують, 44 % бажають опано-
вувати).

Ці дані необхідно враховува-
ти при розробці курсу підвищення 

кваліфікації бібліотекарів ОННБ. 
Водночас слід звернути увагу на 
тяжіння респондентів до розвит-
ку проєктних вмінь (72 % бажають 
опановувати), лідерських вмінь 
(62  % бажають опановувати), пре-
зентаційних вмінь (60 % бажають 
опановувати). 

Заходи та форми підвищення 
кваліфікації 

Серед заходів підвищення 
кваліфікації респонденти часто на-
дають перевагу професійному спіл-
куванню з колегами (64 %), читанню 
професійної літератури (37 %) та 
спілкуванню з колегами в соціаль-
них мережах (22 %). Час від часу 
респонденти підвищують свою 
кваліфікацію за допомогою семіна-
рів, тренінгів (80 %), конференцій 
(68  %), курсів підвищення кваліфі-
кації (64 %), дистанційних курсів 
(43  %), масових відкритих онлайн 
курсів (41 %) тощо.

Ці дані частково перекликають-
ся з відповідями респондентів на 
одинадцяте запитання анкети. Най-
ефективнішими формами навчан-
ня респонденти вважають читання 
професійної літератури (75 %), про-
фесійне спілкування з колегами на 
роботі (64 %) та курси підвищення 
кваліфікації (60 %). Отримані від-
повіді частково підтверджують Г5 
– курси підвищення кваліфікації 
як освітній захід і форма навчання 
користуються попитом у бібліоте-
карів, хоча і не в першу чергу. Пози-
тивним є той факт, що бібліотекарі 
активно користуються професій-
ною літературою і професійно спіл-
куються з колегами. Це може свід-
чити про відносно високий рівень 
професійної комунікації в ОННБ та 
схильність фахівців до професійно-
го вдосконалення. При оптимізації 
системи підвищення кваліфікації 
бібліотекарів варто враховувати, 
що про освітні заходи респонденти 
дізнаються із сайтів бібліотек (65 %), 
онлайн розсилок (37 %), сайту УБА 
(37 %), френд-стрічок у соціальних 
мережах (34 %), спілкування з коле-
гами (2 %). Важливо також зважати, 
що при виборі освітнього заходу 
респонденти звертають увагу пе-
редусім на відповідність формату 
і тематики заходу їхнім потребам 
(90 %), відгуки про майстерність до-
повідача (49 %), рівень проведення 
заходу (46 %).

Мотиваційні фактори під-
вищення кваліфікації та якості 

доповідача
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Відповіді респондентів на 
чотирнадцяте запитання анкети 
спростували Г6. З’ясувалося, що 
основними мотиваційними фак-
торами підвищення кваліфікації 
бібліотекарі вважають не кар’єрне 
зростання (10 %) і матеріальне за-
охочення (34 %), а відчуття значу-
щості своєї роботи, бажання вико-
нувати її краще (82 %) та бажання 
розвивати себе (68 %). Це свідчить, 
що фахове навчання з метою онов-
лення професійних компетентнос-
тей є частиною системи цінностей 
більшості бібліотекарів ОННБ.

Професійні якості доповідача 
(викладача)

Аналіз відповідей на останнє 
запитання анкети дозволив вияви-
ти окремі якості доповідача (вик-
ладача), з яким бібліотекарі хотіли 
б працювати. З’ясувалося, що рес-
понденти більше схильні навчатися 
у досвідчених фахівців бібліотеч-
но-інформаційної галузі (54 %), які 
 мають глибокі знання з теми (70 %) 
та вміють цікаво викладати інфор-
мацію (79 %). Отримані відповіді 
підтвердили Г7.

Висновки

Локальне дослідження «Вив-
чення потреб працівників ОННБ у 
безперервній фаховій освіті» до-
зволило вирішити всі завдання, що 
були поставлені у програмі дос-
лідження. Зокрема, були отримані 
такі результати.

1. Усі опитані бібліотекарі вва-
жають, що бібліотечний фахівець 
має постійно удосконалювати свої 
професійні компетентності шляхом 
самоосвіти. Разом з тим переважна 
більшість респондентів відчувають 
потребу в організації освітніх за-
ходів з підвищення кваліфікації. Це 
може бути пов’язано з тим, що окре-
мому бібліотекарю, як правило, 
складно ефективно організувати 
особистий освітній процес без про-
фесійного супроводу та підтримки 
з боку керівництва, професійної 
спільноти, експертів бібліотекоз-
навчої та інших суміжних галузей. 
Тому оптимізація програми підви-
щення кваліфікації фахівців ОННБ є 
актуальним питанням.

2. Більшість бібліотекарів 
ОННБ не вважають себе лідерами 
змін. Цей факт слід брати до ува-
ги при плануванні освітніх захо-
дів, оскільки ефективна реалізація 
стратегічних завдань бібліотеч-
но-інформаційної галузі, зокрема, 

пов’язана з наявністю у фахівців лі-
дерських навичок.

3. Більш ніж половина респон-
дентів (54 %) не приділяють достат-
ньо часу безперервному навчан-
ню через брак часу та відсутність 
ефективних освітніх форм. Ці дані 
породжують такі проблеми, як ра-
ціональне використання фахівцем 
робочого часу, можлива переза-
вантаженість частини бібліотека-
рів, недостатньо ефективне пла-
нування трудової діяльності тими 
відділами, фахівці яких не мають 
часу для підвищення своєї кваліфі-
кації. Вирішення цих проблем пот-
ребує окремого дослідження.

4. Бібліотекарі ОННБ першо-
чергово зосереджені на отриманні 
знань щодо використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. Високим рівнем затребува-
ності у респондентів користуються 
такі теми, як бібліотечні мобільні 
технології, створення баз даних та 
цифрових бібліотек, міжнародна 
бібліотечна співпраця, ефектив-
ний пошук інформації в Інтернеті. 
При цьому фахівці ОННБ демонст-
рують високий рівень готовності 
щодо набуття навичок та вмінь з 
інформаційної грамотності та ме-
діаграмотності. Ці дані необхідно 
враховувати при розробці курсу 
підвищення кваліфікації. Водно-
час слід звернути увагу на тяжіння 
респондентів до розвитку проєк-
тних, лідерських та презентаційних 
вмінь.

5. Найбільшим попитом у рес-
пондентів користуються такі заходи 
і форми навчання, як професійне 
спілкування з колегами, читання 
професійної літератури, курси під-
вищення кваліфікації. Той факт, що 
бібліотекарі часто звертаються до 
фахової літератури і професійно 
спілкуються з колегами, може свід-
чити про відносно високий рівень 
професійної комунікації в ОННБ та 
схильність фахівців до професійно-
го вдосконалення. 

6. При оптимізації системи 
підвищення кваліфікації фахівців 
ОННБ необхідно враховувати, що 
більшість бібліотекарів дізнається 
про освітні заходи із сайтів бібліо-
тек, онлайн розсилок та сайту УБА. 
Крім того, важливо зважати, що при 
виборі освітнього заходу респон-
денти звертають увагу передусім на 
відповідність формату і тематики 
заходу їхнім потребам, відгуки про 
майстерність доповідача, рівень 
проведення заходу.

7. Дослідження показало, що 

респондентів мотивує підвищувати 
професійну кваліфікацію насампе-
ред відчуття значущості своєї ро-
боти, бажання виконувати її краще 
та бажання розвивати себе. Це свід-
чить, що фахове навчання з метою 
оновлення професійних компе-
тентностей є частиною системи 
цінностей більшості бібліотекарів 
ОННБ. Тому оптимізована програма 
підвищення кваліфікації має при-
нести позитивні результати для біб-
ліотеки.

8. З’ясувалося, що респонденти 
бажають навчатися у досвідчених 
фахівців бібліотечно-інформацій-
ної галузі, які мають глибокі знання 
з теми та вміють цікаво викладати 
інформацію. Ці дані також потрібно 
враховувати при виборі доповідача 
для заняття з підвищення кваліфі-
кації.

Виходячи з результатів дос-
лідження, можна рекомендува-
ти:

1. Розглянути можливість опти-
мізування наявної в ОННБ прог-
рами підвищення кваліфікації біб-
ліотекарів згідно з результатами 
проведеного дослідження.

2. Виявити причини браку часу 
у певної частини працівників ОННБ 
для підвищення фахової кваліфіка-
ції.

3. Запропонувати фахівцям 
ОННБ такі освітні курси: розвиток 
лідерських навичок, бібліотечні 
мобільні технології, створення баз 
даних та цифрових бібліотек, між-
народна бібліотечна співпраця, 
ефективний пошук інформації в Ін-
тернеті.

4. Продовжувати пропагувати 
фахівцям ОННБ необхідність про-
фесійного спілкування з колегами 
та читання фахової літератури.

5. Регулярно розміщувати на 
сайті ОННБ інформацію щодо наяв-
них курсів підвищення кваліфікації 
та здійснювати електронні роз-
силки по відділах ОННБ про наявні 
онлайн курси.

6. При виборі доповідача для 
проведення занять з підвищення 
кваліфікації пріоритет надавати 
досвідченим фахівцям бібліотечно-
інформаційної галузі, які мають гли-
бокі знання з теми та вміють цікаво 
викладати інформацію.

7. Фахівцям, відповідальним за 
підвищення кваліфікації бібліотека-
рів, використати результати цього 
дослідження для оптимізації сис-
теми безперервної фахової освіти 
ОННБ.


