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Обґрунтування проведення дослідження 

В умовах децентралізації, реформування бібліотечної галузі, реалізації 

Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни 

бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2019 року 

№ 219-р, зростає роль і значення методичних служб бібліотек різних рівнів. 

Сенс методичної роботи на сучасному етапі полягає у чіткому, 

своєчасному розповсюдженні актуальної інформації про бібліотечну справу 

та діяльність бібліотек. 

Завдання, які ставлять перед собою методисти – допомогти бібліотекам 

бути потрібними громаді, «працювати на випередження», завоювати 

авторитет її жителів. 

Методичні служби мають навчитися керувати інноваційним змінами, 

які сьогодні відбуваються дуже швидко в усіх сферах суспільного життя, що 

спонукає бібліотеки до своєчасного реагування.  

Актуальними формами роботи методичної служби є методичний 

моніторинг та консультативно-методична допомога публічним бібліотекам 

області. 

Здійснюючи одну з головних функцій методичного впливу – 

аналітичну, яка ведеться для оцінки результативності роботи, фахівці 

бібліотек не тільки отримують позитивний досвід, а і визначають нагальні 

проблеми та шукають шляхи їх вирішення. 

Одним із важливих напрямків роботи методичної служби є діагностика 

стану бібліотечної справи та визначення рівня адаптації бібліотек в умовах 

територіальних громад. 

Ці питання окремо не вивчалися, тому виникла необхідність вивчення 

стану методичної служби бібліотек області шляхом проведення 

соціологічного дослідження за темою «Стан методичної служби в бібліотеках 

області: проблеми та перспективи». 

 

Мета та завдання дослідження 

Мета дослідження: вивчення стану діяльності методичних служб 

області, виявлення проблем, які заважають методистам ефективно 

працювати, вивчення рівня їх адаптації до сучасних умов, кадрового 

потенціалу та визначення перспектив подальшого розвитку в контексті 

сьогодення. 

 

Завдання дослідження: 

– проаналізувати склад працівників, які відповідають за методичну роботу; 

– визначити, основні (на думку методистів) пріоритети в методичній роботі за 

ступенем значущості; 

– виявити ефективні та інноваційні форми підвищення кваліфікації 

бібліотечних працівників, які використовуються у бібліотеках області; 

– виявити проблеми, які заважають методистам ефективно виконувати свої 

основні функції; 

– з’ясувати потребу в поповненні професійних знань методистів; 



– визначити перспективи подальшого розвитку методичної служби в області. 

Результатом дослідження стане узагальнення одержаних матеріалів і 

розробка на їх основі висновків та рекомендацій щодо трансформації 

методичних служб в умовах реформування. 

 

Бази дослідження: 

– бібліотеки територіальних громад області. 

 

Етапи дослідження 

I етап – розробка програми та методики дослідження; 

II етап – збирання матеріалів дослідження; 

III етап – обробка та узагальнення отриманих даних, розробка висновків та 

рекомендацій. 

 

Результати дослідження 

 З метою вивчення стану методичної діяльності публічних бібліотек 

області та визначення подальших перспектив і стратегій розвитку в контексті 

реформування бібліотечної галузі ОУНБ ім. Д.І. Чижевського провела 

соціологічне дослідження на тему «Стан методичної служби в бібліотеках 

області: проблеми і перспективи». Для отримання необхідних даних 

застосовувався метод анкетування. 

  У дослідженні взяли участь працівники бібліотек 42-х територіальних 

громад із 49, що дорівнює 84% від загальної кількості. З них 21 (52%) 

респондент займає посаду методиста, на інших покладені функції з 

виконання методичної роботи. Не брали участі в дослідженні з різних причин 

бібліотекарі 7 територіальних громад: Великоандрусівської, Злинської, 

Первозванівської, Перегонівської, Піщанобрідської, Приютівської та 

Рівненської. 

 Анкетування дало можливість проаназізувати кадровий потенціал 

методичних служб області. 

 Так, переважна більшість працівників методичних служб – 43% – віком 

від 50 до 60 років; 35% – від 40 до 50 років; 10%, – понад 60 років; лише 6% – 

від 30 до 40 років; 8% – від 20 до 30 років. Досвід роботи на посаді методиста 

до 10 років мають 43% респондентів, від 10 до 20 років – 21%, від 20 до 30 

років – 11%, понад 30 років – 27% (в основному, це респонденти, які 

працюють на посаді методиста). 

 У ході дослідження було виявлено, що значна кількість працівників 

методичних служб – особи передпенсійного віку, половина респондентів має 

стаж роботи більше10 років. Відсоток оновлення кадрів досить низький. 

 За освітою показники такі: переважна кількість працівників 

методичних служб мають спеціальну фахову освіту, зокрема, базову вищу – 

48%, вищу фахову – 43%, вищу не фахову – 16%, і лише 3% працівників – 

без освіти. 

 Ефективність роботи методиста багато в чому залежить від 

правильного вибору пріоритетних напрямків роботи. Тому важливо було 

знати, як визначать респонденти пріоритети за ступенем значущості. 



 Відповіді виглядають таким чином: на першому місці – оперативна 

консультативна допомога з різних питань роботи, на другому – організація 

планування і звітності, на третьому – організація і проведення заходів з 

підвищення фахового рівня працівників, на четвертому – виявлення та 

поширення інноваційного досвіду діяльності окремих бібліотек області, на 

п’ятому – аналіз статистичної інформації та підготовка узагальнюючих 

матеріалів, на шостому – модернізація традиційних форм обслуговування, на 

сьомому – експертна оцінка роботи бібліотеки, на восьмому – проєктна 

діяльність, на дев’ятому – складання та оформлення методичних посібників. 

 Однією з основних функцій методичних служб респонденти вважають 

підвищення кваліфікації бібліотечних працівників різних ланок. 

 У ході дослідження було з’ясовано, які ефективні та інноваційні форми 

підвищення кваліфікації бібліотечних працівників використовуються у 

бібліотеках області. Згідно з аналізом, 89% методистів надають перевагу 

традиційним формам роботи з підвищення фахового рівня, а саме: семінарам, 

вебінарам, тренінгам, практикумам, онлайн-консультаціям та навчанню, 

творчим лабораторіям, методичним дням, професійним конкурсам, 

професійному спілкуванню, бібліовізитам, майстер-класам, годинам 

взаємних порад, виїздам, під час яких методисти надають консультаційну та 

практичну допомогу (8% респондентів назвали творчі конкурси). 

 Цікаві інноваційні форми роботи запроваджують бібліотеки міст 

Олександрії та Кропивницького, а саме: методичний інформ-реліз, креатив-

лабораторія, консультації для комп’ютерної адаптації, тренінги з 

командотворення, семінар «Бібліотечний ребрендинг», лабораторія 

«Візуальна айдентика: створюємо фірмовий стиль», інсталаб «Бібліотека в 

Інстаграмі», онлайн воркшоп «Медіаграмотність у бібліотеці». 

 У зв’язку з карантинними обмеженнями більшість заходів з 

підвищення кваліфікації протягом 2020-го та 2021 року відбувались онлайн. 

 Серед чинників, що впливають на формування позитивного іміджу 

бібліотечних закладів, кадровий потенціал є найголовнішим. 

 Сьогодні відчутно зростають вимоги до бібліотекарів, особливо до 

методистів, тому методичним службам регіону потрібно більше працювати 

над формуванням позитивного іміджу. Це сприятиме і кар’єрному росту 

методичних фахівців. 

При опитуванні респондентам було запропоновано визначити за ступенем 

значущості складові іміджу методиста. 

 За результатами опитування було визначено найбільш ефективні 

складові іміджу методиста. Відповіді розподілились таким чином: на 

першому місці – професіоналізм, на другому – креативність, на третьому –

комунікативні навички, на четвертому – організаторські здібності, на п’ятому 

– ініціативність, на шостому – культура спілкування. 

 Аналіз опитування дав можливість зробити висновок, що методисти – 

творчі працівники, з високим рівнем професіоналізму, креативністю, мають 

організаторські здібності, вміють тактовно здійснювати комунікацію з 

колегами. 



 Дослідження ставило за мету визначити, де і як висвітлюється робота 

бібліотек. Матеріали дослідження показали, що 81% респондентів 

висвітлюють свою роботу в соціальній мережі «Фейсбук». Наприклад, КЗ 

«Центральна бібліотека» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району створила групу у фейсбуці «Методична служба професійного іміджу 

Олександрівщини». Значно менше бібліотечних закладів розміщують 

інформацію в інстаграмі – 17%; 7% бібліотек (серед них Онуфріївська 

селищна, Олександрійська міська, Кропивницька міська) висвітлюють 

методичну діяльність на ютуб-каналі. Крім цього інформація розміщується 

на власних вебсайтах та блогах бібліотек, у ЗМІ. Проте варто зазначити, що 

жодна бібліотека не має окремого блогу методиста, що погіршує імідж 

методичної служби. 

 Сьогодні бібліотека у громаді – основний осередок спільноти, 

інформаційний центр та місце проведення дозвілля. Тому нині навряд чи 

хтось стане заперечувати необхідність створення привабливого іміджу 

бібліотеки, який допоможе залучити користувачів, сприятиме надходженню 

інвестицій. 

 Методисти пропонують покращувати імідж бібліотеки різними 

шляхами, серед запропонованих такі: створити гарний сучасний бібліотечний 

простір – реальний і віртуальний; спрямовувати громаду до проєктної 

діяльності, оновлювати бібліотечний фонд, мати свій фірмовий стиль, 

надавати якісні бібліотечні послуги, в тому числі за допомогою сучасних 

інформаційних ресурсів, постійно підвищувати фаховий рівень, 

використовувати нові, більш креативні форми роботи, маркетингові 

комунікації, активно рекламувати бібліотеку, налагоджувати партнерські 

зв’язки з громадкістю, благодійними фондами, ЗМІ, розширювати спектр 

послуг. 

 В умовах реформування бібліотек важливо було знати, чи адаптувались 

методисти до змін, чи сприйняли їх, як нові можливості для розвитку 

бібліотек. 

 Як показало дослідження, тільки 54% респондентів відповіли ствердно, 

решта визначились відповідно:  

- 10% – частково;  

- по 6% – не зовсім; за можливості; ще потрібен час; в процесі адаптації, 

- 3% – адаптуємось поступово, тільки розпочинаємо;  

- 2% – є надія на нормальний розвиток. 

 Таким чином, на сьогодні майже половина бібліотек (46%) ще 

знаходяться на стадії адаптації до нових умов і не готові до змін. В 

основному, це методисти новостворених громад, які наразі більше 

спрямовані на традиційні бібліотечні процеси, що заважає їм сприймати 

інновації. 

 Нові вимоги часу потребують від методистів постійно поповнювати 

професійні знання. Проведене дослідження дало можливість виявити, що 

потребу у поповненні фахових знань відчувають 98% опитаних. Згідно з 

результатами дослідження, найбільше бракує знань методистам з питань 

роботи бібліотек в умовах змін, запровадження інноваційних форм роботи, 



проєктної діяльності, цифровізації, комп’ютерної грамотності, УДК, 

креативних форм бібліотечної роботи, ведення професійних блогів. 12% 

респондентів – представників новостворених громад, де немає методистів 

(Аджамської та Дмитрівської сільської, Побузької, Онуфріївської, 

Добровеличківської селищної) відповіли, що потребують допомоги у 

поповненні знань з основних напрямків роботи бібліотек. Переважно, це 

працівники, на яких обов’язки методиста було покладено нещодавно. Факт, 

вартий уваги: методист Компаніївської селищної бібліотеки (стаж роботи 

понад 30 років) в анкеті повідомила, що не відчуває потреби у поповненні 

професійних знань. 

 У ході дослідження було з’ясовано, яким чином методисти підвищують 

фаховий рівень. Переважна більшість опитаних (52%) надають перевагу 

традиційним формам підвищення кваліфікації – семінарам, практикумам, 

тренінгам (41%), майстер-класам, круглим столам (11%), методичним дням 

та школам професійної майстерності (6%), професійним виданням та оглядам 

фахових видань (72%). Користуються популярністю поради методичних 

центрів обласних бібліотек (69%). 

 Впровадження нових технологій дало можливість підвищувати фахову 

кваліфікацію через інтерактивні форми навчання: вебінари (32%), бібліотечні 

сайти (44%), професійні блоги та соціальні мережі (28%). 

 Пандемія 2020-2021 рр. спонукала до активізації таких форм роботи. 

 Для ефективної роботи методичної служби необхідні відповідні умови. 

Проведене дослідження дало можливість з’ясувати, які чинники заважають 

методистам плідно працювати. Як виявилось, таких чинників досить багато, 

серед них: слабка матеріально-технічна база, недостатнє фінансування на 

комплектування – 28%, відсутність якісного інтернету, в тому числі і на селі 

– 24%, застаріла комп’ютерна техніка – 20%, нестача кваліфікованих кадрів, 

в тому числі методистів – 19%, карантинні обмеження – 14%, недосконала 

нормативно-правова база – 13%, велике навантаження – 11%, недостатність 

досвіду – 10%, неповний робочий день сільських бібліотекарів – 10%, 

відсутність транспорту, що не дає можливості виїхати до сільських бібліотек 

– 9%, не вистачає часу – 6%; 5% респондентів (Гайворонської та 

Новомиргородської міських громад) відповіли, що їм нічого не заважає. 

 Згадані чинники створюють труднощі для ефективного виконання 

методистами професійних обов’язків. 

 Методична діяльність бібліотек завжди потребує вдосконалення, тому 

респондентам було поставлене питання, що б вони хотіли змінити в 

діяльності методичної служби. В ході анкетування було з’ясовано, що 

методисти хотіли б:  

- активізувати проєктну діяльність;  

- створити в соціальних мережах окрему сторінку для бібліотечних 

фахівців з розробками та рекомендаціями; 

- удосконалити статистичну звітність; 

- залучати до методичної діяльності працівників інших структурних 

підрозділів; 

- налагодити систему матеріального заохочення; 



- розробити нову модель розвитку бібліотек; 

- відновити посаду методиста там, де її було скорочено; 

- поновити бібліотечні стандарти; 

- використовувати інноваційні підходи в діяльності закладу; 

- організовувати безперервне професійне навчання бібліотечних 

фахівців. 

 Цікаво було дізнатися, яким респонденти бачать майбутнє методичної 

служби. У відповідях опитувані зазначили, що в подальшому бібліотеки 

переформатуються в культурно-інформаційні центри; методисти стануть 

консультантами і порадниками, будуть відстежувати зміни у суспільстві, 

громаді та корегувати діяльність бібліотек згідно з цими змінами; 

сприятимуть інноваційному розвитку закладів, зростанню бібліотечних 

працівників регіону; працюватимуть із сільськими бібліотеками в онлайн 

режимі; виконуватимуть функції стимуляторів творчої діяльності фахівців; 

бібліотечна мережа стане повністю комп’ютеризованою. Деякі з 

респондентів вважають, що в умовах децентралізації майбутнього у 

методичної служби немає або їм складно визначитись, як вона 

змінюватиметься. 

Висновки 

 Відповідно до результатів анкетування в дослідженні взяли участь 

84% працівників методичних служб 42-х територіальних громад.  

Потрібно зазначити, що в області працює досить досвідчена команда 

методистів зі значним стажем роботи і спеціальною освітою. 

 Основними пріоритетами діяльності методистів-респондентів є 

оперативна консультативна методична допомога, аналітико-прогностична 

робота, організація та проведення заходів з підвищення фахового рівня 

працівників, поширення інноваційного досвіду діяльності окремих бібліотек 

області, експертна оцінка роботи бібліотеки, проєктна діяльність, 

модернізація традиційних форм обслуговування, поширення інформації про 

роботу методичних служб. 

 У діяльності з підвищення кваліфікації методичні працівники, в 

основному, надають перевагу традиційним формам роботи: семінарам, 

вебінарам, практикумам. 

 Методисти чітко визначили складові іміджу бібліотеки і сприяють його 

підвищенню. 

 На сьогодні не всі працівники методичних служб адаптувались до 

роботи в умовах реформування бібліотек. 

 Як виявилось, переважна більшість методистів – 98% відчувають 

потребу в поповненні професійних знань з різних питань. 

 Основними чинниками, які заважають ефективно працювати і 

негативно впливають на якість роботи методичних служб, є недостатнє 

фінансування, слабка матеріально-технічна база, відсутність якісного 

інтернету, нестача кваліфікованих кадрів, неповний робочий день сільських 

бібліотек, застаріла комп’ютерна техніка. 

 Методисти запропонували наступні покращення в роботі: створити в 

соціальних мережах окрему сторінку для бібліотечних працівників з 



розробками та рекомендаціями, вдосконалити статистичну звітність, 

розробити нову модель розвитку бібліотек, організувати безперервне 

професійне навчання бібліотечних фахівців, відновити посаду методиста, 

якщо її було скорочено. 

 У майбутньому респонденти бачать методичну службу культурно-

інформаційним центром, який став би стимулятором творчої діяльності 

фахівців. 

 Матеріали дослідження засвідчили необхідність діяльності методичної 

служби, яка в сучасних умовах сприятиме модернізації бібліотечної галузі 

відповідно до потреб конкретної громади. 

  

Рекомендації методистам: 

–  при проведенні заходів з підвищення кваліфікації використовувати 

інноваційні форми роботи: ділові та рольові ігри, онлайн тренінги, веб-

тренінги, вебінари, професійні конкурси, психологічні тренінги; 

–  систематично поповнювати професійні знання шляхом участі в 

обласних семінарах, вебінарах, практикумах, а також через обмін 

досвідом з іншими бібліотеками; 

– постійно надавати інформацію працівникам бібліотек (в т.ч. 

випереджувального характеру) на основі систематичного аналізу та 

моніторингу про новації, упроваджені в практику, нові видання щодо 

професійної діяльності;  

– постійно оновлювати вебсайти бібліотек методичними матеріалами; 

– забезпечувати рекламу методичної діяльності бібліотек у соціальних 

мережах; 

– створити окремо блог методиста для фахівців області; 

– методичним службам брати участь у програмах на отримання грантів від 

благодійних та спонсорських організацій, що сприятиме переоснащенню 

бібліотек, зміцненню матеріально-технічної бази. 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Марія Охріменко, 

 головний бібліотекар  
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відділу  


