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БІБЛІОТЕКА МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 

 

Сучасна епідеміологічна ситуація у світі та в нашій країні внесла певні 

зміни до системи освіти — навчальні заклади змушені перейти на дистанційне 

навчання. Паралельно із традиційним навчанням починає розвиватися 

дистанційне навчання. 

Дистанційне навчання - це форма отримання освіти, при якій викладач і 

студент взаємодіють на відстані за допомогою інформаційних технологій. Під 

час дистанційного навчання студент займається самостійно за розробленою 

програмою, переглядає записи вебінарів, вирішує завдання, проводить 

консультації з викладачем в онлайн - чаті і періодично віддає йому на перевірку 

свої роботи [2, с. 4-6]. 

Ефективність дистанційного навчання визначається наступними 

складовими: а) ефективністю взаємодії викладача та здобувача освіти; б) 

реалізованими в навчанні педагогічними технологіями; в) ефективністю 

використовуваних методичних матеріалів, способів їх подання і використання 

здобувачем освіти; г) ефективністю зворотного зв'язку[1, с.2] 

Новизна роботи - показати можливості бібліотеки як відкритого живого 

простору, інформаційного навігатора, місця для зустрічей,  у використанні 

інноваційних бібліотечних івентів (заходів). 

Мета роботи - презентувати проект моделі нового бібліотечного 

простору, показати переваги трансформаційних змін   бібліотеки музичного 

коледжу, продемонструвати на прикладах із досвіду роботи як, 

завдяки  використанню  сучасних  методів, прийомів, форм  роботи та 

застосуванню педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій, змінюється якість роботи бібліотеки, відкриваються можливості для 

її розвитку.  

І перше та головне завдання  бібліотеки  -  бібліотечно- інформаційне  

обслуговування  усіх  учасників  освітнього  процесу. Запровадження карантину 

для бібліотек було сприйнято як виклик. Ми закрили двері до своїх бібліотек, 

але не закрили свої серця для читачів, подбали про інформаційні потреби та нові 

послуги для них. 



Велике значення у дистанційному навчанні має навчальна, методична та 

нотна література. До цього часу бібліотека комплектувала свої фонди, виходячи 

зі структури традиційної освіти. Зараз бібліотека перейшла на новий етап 

комплектування фондів, створення довідково-пошукового апарату, не тільки для 

традиційного, а й для дистанційного навчання.  

Бібліотека займає активну позицію щодо інтеграції своїх серверів в 

інформаційній простір. Сучасне бібліотечне обслуговування неможливе без 

впровадження Інтернет технологій. Web-сайт, електронний каталог, соціальні 

мережі стали невід’ємною частиною діяльності сучасної бібліотеки. Сьогодні 

бібліотека позиціонує себе як сучасний ресурсний інформаційний центр, який 

організовує свою діяльність, забезпечує обслуговування користувачів online, 

пропонує широкий вибір сервісів та послуг на основі відкритого доступу до 

інформації, дозволяє підтримувати та розвивати постійний зв'язок з 

користувачами. 

Змінюється бібліотека, змінюємося і ми, бібліотекарі: наша роль, функції 

та місце у бібліотечній справі. Професіограма нового бібліотекара в 

загальноєвропейському контексті потребує свого уточнення. Нові бібліотечні 

простори потрібно наповнити новими сервісами, тому ми, бібліотекарі, 

експериментуємо, мислимо нестандартно, спільно з користувачами розробляємо 

прототипи бажаного. Уже  не  новина,  що  слідом  за  трансформацією  

бібліотеки, трансформується  і  робота  сучасного  бібліотекаря.  Сьогодні  ми  

все частіше виступаємо в ролі психолога, IT-працівника, event- менеджера, 

проектного менеджера, дизайнера, рекламного агента тощо. Здобуття  навичок  

та  знань  доводиться  поєднувати  з  роботою,  що  не  завжди ефективне через 

постійне морально-фізичне навантаження.  

Ідентифікація нових електронних носіїв, роз'яснення споживачам, як 

краще проводити пошук і надалі залишаться обов'язком бібліотекаря. Коли таке 

багатство інформації знаходиться буквально під нашими пальцями, важливішим 

стає завдання навчання користувача методам точного пошуку документа. 

Бібліотекарі нагромадили достатній досвід ефективної роботи з друкованими 

виданнями. Тепер ми знаходимося у стані повної готовності та компетентності, 

щоб працювати з невидимими електронними працями, «опублікованими» в 

Інтернеті. Це час експериментування та адаптації. Перебудова бібліотеки 

допоможе вийти на новий рівень. Бібліотека, забезпечена новими 

інформаційними та комунікаційними технологіями, яка бере активну участь у 

процесі дистанційного навчання, - це новий етап в історії розвитку бібліотек, 

перехід до нового ступеня інформатизації суспільства[3, с. 68-71]. 

Представлення бібліотеки у мережі Інтернет є запорукою 

конкурентоспроможності бібліотечної установи у сучасному світі. Сайт 

називають "віртуальним обличчям" бібліотеки в мережі. Кількість бібліотечних 



інтернет-сайтів та блогів постійно збільшується. І на сайті коледжу в бібліотеці є 

розділ «Інформаційні ресурси та корисні посилання», де розміщені посилання на 

цікаві додаткові бібліотечно-інформаційні сервіси (наприклад безкоштовна он-

лайн бібліотека - https://loveread.info/). 

Бібліотека музичного коледжу веде значну роботу з формування 

електронних збірників навчально-методичної та нотної літератури. Список 

наявності літератури по інструментам, теорії музики, сольфеджіо та ін. 

знаходяться на сайті у розділі «На допомогу освітньому процесу». Це дозволяє 

педагогам і студентам, не прив’язуючись до графіку роботи бібліотеки, вибирати 

потрібне видання, робити запит через електронну поштову скриньку (e-mail: 

bibmuz@ukr.net )на отримання примірника на свою електронну пошту. 

Дистанційний діалог здійснюється практично так само, як і під час 

обслуговування в бібліотеці. Віртуальна довідкова служба організована таким 

чином: необхідну інформацію на запити читачів ми, бібліотекарі, надсилаємо на 

електронну пошту. Електронна доставка документів забезпечує сканування 

фрагментів книг та документів, необхідних для навчання у музичному коледжі. 

Підтримувати компетенцію бібліотечних фахівців на належному рівні 

здатна професійна самоосвіта, яка передбачає систематичне читання спеціальної 

професійної літератури, прослуховування вебінарів, що рекомендуються, 

освоєння нових навичок медіаграмотності. Сьогодні бібліотекарю необхідні 

знання комп'ютерних програм та навички користування ними, що конче 

необхідно для ефективної роботи та створення медіапродуктів високої якості, 

здатних залучити сучасних користувачів. 

Використання засобів автоматизації підбору літератури здатне 

забезпечити економію витрат на роботу з документами і полегшити життя 

читача. Отже сьогодні бібліотека музичного коледжу в процесі постійного 

розвитку, технічного удосконалення, шукає і знайде своє місце в 

інформаційному просторі. 
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