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В статті розглянуто значення інноваційних форм роботи для 
розвитку сучасної бібліотеки. Зазначені нові перспективні напрямки 
популяризації літератури за допомогою сучасного медіапростору. Описано 
практичний досвід роботи Бібліотеки Чортківського державного медичного 
коледжу.  

В статье рассмотрены значение инновационных форм работы для 
развития современной библиотеки. Указанные новые перспективные 
направления популяризации литературы с помощью современного 
медиапространства. Описан практический опыт работы Библиотеки 
Чертковского государственного медицинского колледжа.  

In the article the importance of innovative forms of work for the development 
of modern libraries. These promising new areas of popularizing literature using 
modern media market. We describe the experience of the Library Chortkiv State 
Medical College. 
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Якщо не маєш розумного сусіда – веди бесіду з книгою. Так кажуть у 

народі. Соціологи та психологи всього світу давно дійшли тієї думки, що 

читання розвиває інтелект, формує духовно зрілу, освічену, гармонійну 
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особистість. Не можна недооцінювати роль бібліотеки у забезпеченні молоді 

необхідною інформацією. 

Сутність і завдання інформаційної роботи бібліотеки Чортківського 

державного медичного коледжу полягають у тому, щоб довести до 

користувачів ту інформацію, якою володіє бібліотека. Своєчасне інформування, 

ефективність задоволення потреб користувачів. 

«Щоб мати майбутнє, потрібно бути готовим робити щось нове», – так 

говорив П. Друкер, американський вчений-економіст. 

Що таке інновації у бібліотеці? Це насамперед, оригінальна ідея, яка 

виходить за межі стандартних форм. Це новий підхід до бібліотечного 

обслуговування. Однак усі інновації базуються на сталих традиціях, адже, щоб 

скласти  інноваційну виставку, потрібно знати сталі елементи. При підготовці 

виставок, бібліотекарі коледжу намагаються виділити в них якусь родзинку, 

привернути до неї увагу користувачів, не дати їм можливості піти без книги. Над 

чим працює колектив бібліотеки – це створення віртуальних виставок – 

презентацій, що допоможе урізноманітнити роботу бібліотеки та змінити 

погляд на традиційні виставки.  

Зміст інформування визначається навчальними і виховними завданнями 

коледжу.  

У своїй роботі бібліотека використовує масові, групові та індивідуальні 

форми роботи. В інформуванні користувачів допомагають книжкові й тематичні 

виставки – перегляди: «Лікар з великим серцем» , «Душа тисячоліть шукає себе 

в слові» (згідно з рішенням ЮНЕСКО 2013 рік оголошено Роком 

рівноапостольських святих Кирила та Мефодія), «Нам берегти тебе, моя 

Вкраїно, і нам твою історію творити!» (до Дня Соборності України). У рекламі 

книги традиційними стали виставки – інсталяції, виставки нових надходжень 

«Цілюща вода його творчості» (презентація книг В. Фольварочного, 
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письменника та громадянського діяча); «Окраса славного Чорткова» (фото-

колаж пам’яток рідного міста).  

Традиційним став тісний зв’язок бібліотеки з методичним кабінетом 

коледжу. Бібліотекарі допомагають викладачам у підборі літературі до 

різноманітних тем виступів на засіданнях ЦК, семінарах, лекціях, наприклад: 

«Інтерактивні методи навчання на заняттях англійської мови», «Діагностика, 

лікування внутрішньоутробної гіпоксії плода», «Навчальна екскурсія – як 

складова пізнавальної діяльності студентів на заняттях анатомії та фізіології», 

«Екстрена медична допомога при масових ураженнях у мирний та воєнний 

час», започатковано серію методичних видань «Педагогічні новації»та інші. 

Першорядним видом діяльності є наукове розкриття фонду бібліотеки 

через:  

 тижні бібліографії: «Спадкові хвороби у нащадків», «Народна 

медицина», «Алкоголізм та наркоманія – загроза здоров’ю»; 

 тижні інформації: «Знавці отрут і лікування» (до дня 

фармацевтичного працівника), «О мудросте, захована в книжках» (до 

Всеукраїнського дня бібліотек), «Історія освіти в Україні: традиції, сучасність та 

перспективи», «Міцна родина – квітуча Україна», «Толерантність відчиняє двері 

і серця», виставка – дискусія «Бути грамотним престижно?»;  

 інформаційні бюлетені «Радимо прочитати»: першу книгу 

тернополянки Л. Романчук «Місто карликів», «Коли ти поруч» Світлани Талан, 

яку визнано однією з десяти найкращих українських романісток на 

літературному конкурсі «Коронація слова – 2011», «Гра в королеву» (новий 

роман Т. Пишнюк); 

 інформаційні огляди літератури: «Серцево-судинні захворювання в 

Україні», «Педагогічні новації», «Без здоров’я дитини – народ втрачає своє 

майбутнє». 
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Важливим завданням національної освіти є формування інтелектуального 

потенціалу держави. Навчальний заклад покликаний сформувати творчу, 

гуманістично-орієнтовану особистість, здатну реалізувати свої природні 

здібності й таланти. До цього долучається і бібліотека коледжу. Традиційними 

стали інтелектуальні ігри-вікторини для першокурсників «Найрозумніший», а 

також інтелектуальна гра «Як ми знаємо творчість Т. Шевченка», літературно- 

пізнавальний квест «Ім’я Шевченка стукає в серцях», інформаційно-

просвітницька година «Наша планета – наше життя», захід змусив замислитись 

студентів над тим, що буде з природою через 20-50 років, урок – діалог «Книга 

та Інтернет: спільники чи суперники?», який розпочався із невеличкого 

анкетування, щоб визначити чи усі люблять читати, що саме. Інформаційно-

просвітницька година «Книга. Молодь. Інтелект» до Всеукраїнського Дня 

бібліотек познайомила студентів із професією бібліотекаря. Також у студентів 

була унікальна можливість поринути у віртуальну подорож найбільшими та 

найкрасивішими бібліотеками світу та України. Круглий стіл на тему: 

«Молодіжна субкультура: плюси і мінуси» познайомила студентів із 

найяскравішими представниками цих угрупувань: емо, готами, гопниками, хіпі, 

байкерами та реперами, ролі яких виконали студенти 161 групи. 

Бібліотека є ідеальною інфраструктурою для живої роботи в галузі 

культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства, вміння 

розуміти історію та культуру. З цією метою були організовані: 

• книжкові виставки: «Свято колядок, щедрівок та віншувань», «Барви 

осені» (виставка – вернісаж), «Мово моя українська», «Перлини світового 

зодчества», «Душа тисячоліть шукає себе в слові», «Поетична палітра сучасного 

світу», «Лютневий сніг весною пахне…» (до Стрітення Господнього); 

• інформаційно-просвітницька година «Свято Стрітення Господнє»;  
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• конкурс малюнків до творів Т.Г. Шевченка серед студентів перших 

курсів; 

•  мистецько-пізнавальна година «Вишиванка, намисто – традиції, мода, 

здоров’я»; 

•  інформаційно-мистецька година «Нев’янучий квіт петриківського 

розпису». 

Бібліотека нашого закладу є інтелектуальним центром. Імідж полягає у 

поєднанні інноваційних напрямків роботи та традиційних. Широко 

використовуються ресурси мережі Інтернет для внутрішніх потреб бібліотеки та 

поліпшення умов роботи користувачів у читальному залі. Важливим джерелом 

інформаційних ресурсів коледжу є веб–сторінка, завдяки їй працівники 

книгозбірні забезпечують вільний доступ до інформації. На ній представлена 

інформація про бібліотеку, її історію, структуру, події, нові надходження 

літератури, рекомендаційні та бібліографічні списки літератури.  

Працівники бібліотеки розуміють, що автоматизація бібліотечно-

бібліографічних процесів – це лише маленька крапля з впровадження нових 

інформаційних технологій. Оперативність розміщення інформації, швидкість її 

пошуку, створення електронного каталогу бібліотеки, відгук на креативні запити 

користувачів, впровадження інновацій – це далеко неповний перелік питань, 

які намагаються перетворити бібліотекарі у нову реальність, у бібліотеку 

сучасності. 

 

 

 

 

 

 



 
 

БІБЛІОТЕКИ І СУСПІЛЬСТВО: РУХ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ  
ІІ Науково-практична інтернет-конференція, Харків, НБ ХНМУ, 24-31 жовтня 2016 р.  6 
 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Марченко Т. Інновації в обслуговуванні користувачів : здобутки і 

проблеми : за матеріалами дослідження / Т. Марченко // Бібліотечна планета. – 

2007. – № 2. – С. 31-32. 

2. Ткаченко Т. Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ: 

ІV науково практична конференція / Т. Ткаченко, Н. Скрипай // Бібліотечний 

форум України. – 2009. – № 2. – С. 42-46. 
 


