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СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОЇ ЕЛІТИ НАЦІЇ  

 Розглядається роль і значення бібліотеки вищого навчального закладу як 

інформаційного центру у формуванні нової еліти нації. Визначено основні завдання 

бібліотеки внз у популяризації головних засад під час формування морально-етичного та 

духовно збагаченого користувача. 
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Здавна бібліотеки вважалися священними джерелами знань, тому недарма перші 

бібліотеки України знаходилися саме при монастирях та церквах (варто згадати бібліотеки 

Софійського собору, Києво-Печерської лаври), а уже пізніше почали створюватись при 

вищих навчальних закладах (ВНЗ) – Києво-Могилянській академії, Львівському, 

Харківському, Київському університетах, адже саме у вишах «народжуються» видатні 

особистості, в стінах навчального закладу вони «виростають» та самостверджуються. 

Формування особистості розпочинається ще в глибокому дитинстві, а тому до лав 

вищих навчальних закладів вступають уже сформовані індивідуальності, які готові 

відстоювати власну думку та мають особливий, хоч ще, порівняно, юний, але уже 

сформований світогляд. Тому першорядною задачею вузу та бібліотеки є максимальне 

розширення та активізування загальної бази знань студента, а також удосконалення його, 

насамперед, як особистості, а уже потім як висококваліфікованого, всебічно розвинутого 

фахівця, адже отримана якісна освіта однієї людини є запорукою майбутнього для усієї 

країни. 

З часів відкриття перших бібліотек при університетах пройшло багато часу, але й 

досі бібліотека – це інформаційний, освітній, культурний осередок, що є незмінним 

двигуном у процесі навчання кожного студента, незважаючи на вільний доступ до 

електронних ресурсів. 

Україна зараз знаходиться у стані глибокого реформування різних сфер діяльності, 

зокрема, освіти, але одне залишається незмінним: вищий навчальний заклад повинен 
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забезпечити студента якісними знаннями, і бібліотеці у цьому питанні відведено особливе 

місце, адже бібліотека ВНЗ формує свій фонд згідно навчальних програм та запитів 

користувачів. 

Специфіка бібліотеки, як інформаційно-культурного центру, Національної академії 

статистики, обліку та аудиту (НАСОА) полягає в тому, що її фонди містять велику 

кількість унікальних документів з бухгалтерського обліку, аудиту, статистики, економіки, 

вищої математики, економічної кібернетики, фінансів, інформаційних технологій, 

нормативно-правових матеріалів. Серед численної кількості документів особливо цінними 

для студентства є статистичні бюлетені, щорічники, збірники, альбоми статистичних 

спостережень, що виходять на базі Державної служби статистики України, а також 

Міжнародні стандарти контролю якості та аудиту Аудиторської палати України, 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку Федерації професійних бухгалтерів і 

аудиторів України та ін. Адже саме у таких матеріалах можна відшукати інформацію, якої 

ще немає в мережі або ж вона знаходиться в хаотичному стані. Зрозуміло, що література з 

фахових дисциплін є ядром бібліотеки, але під час формування бібліотечного фонду та 

складання навчальних планів кафедр чільне місце відводиться і таким дисциплінам, як 

психологія, педагогіка, філософія, мовознавство, етика, естетика, соціологія, адже вони є 

невід’ємною складовою у формуванні високоосвіченого фахівця та свідомого 

громадянина зі сталою морально-етичною позицією.  

Останні події, що відбуваються в Україні, змінили свідомість молоді, зокрема 

студентів, вони стали більш відповідальними, відвертими, допитливими, і це 

підтверджують їх запити: усе більшого попиту набуває література з політології, 

правознавства та психології, і, як не дивно, класична художня література, на сторінках 

якої користувачі намагаються знайти відповіді на свої німі запитання. 

Бібліотека, так чи інакше, завжди брала участь у підготовці гідного громадянина 

держави, формування його як особистості для сучасного світу від моменту запису до 

дитячої бібліотеки та до вибору першої книги для складання бібліографії до дисертаційної 

роботи. Поява значної кількості електронних ресурсів та гаджетів вимагають від 

бібліотеки утвердження нової парадигми в обслуговуванні користувачів. Тому сьогодні 

бібліотека Національної академії статистики, обліку та аудиту активно використовує усі 

доступні їй блага електронного всесвіту:  

- створення репозитарію на базі бібліотеки було першим кроком на цьому шляху, 

наразі його фонд нараховує більше 2 тис. електронних матеріалів, серед яких наукові 
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праці викладачів ВНЗ, підручники та періодика, що були видані на базі НАСОА, 

методичні рекомендації, автореферати дисертацій, матеріали конференцій та ін., варто 

зазначити, що студенти активно використовують у своїй самостійній роботі фонди даного 

ресурсу, адже він значно полегшує підготовку до навчання, так як доступ можна отримати 

з будь-якого робочого місця, що значно заощаджує час користувача;  

- приєднання бібліотеки до проекту ELibUkr також дало свої позитивні 

результати – студенти та професорсько-викладацький склад навчального закладу 

отримали безкоштовний доступ до великої кількості баз даних з різних галузей знань;  

- застосування електронної доставки документів значно пришвидшило роботу як 

студентів і аспірантів, так і викладачів;  

- формування та розсилка електронних інформаційних листів нових надходжень 

періодичних видань та інших документів для структурних підрозділів НАСОА дозволило 

викладачам Академії найпершими дізнаватися про новинки, що з’явилися в книгозбірні та 

поширювати цю інформацію серед студентів.  

У читальній залі бібліотеки задля мотивації студентства знаходиться постійно 

діюча книжкова виставка з науковими працями професорсько-викладацького складу 

Академії, яка вміщує у собі близько 500 видань. З регулярною періодичністю викладачами 

навчального закладу використовується як електронний, так і традиційний читальні зали 

бібліотеки для проведення практичних, теоретичних та семінарських занять. Бібліотека 

бере активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях, що проходять на 

базі Академії, а також сама організовує масові заходи для студентів з метою популяризації 

навчальної та художньої літератури.  

Сьогодні сучасна бібліотека вищого навчального закладу – це не просто «Дім 

книги» із моторошною тишею, це – інтелектуальний дім молоді з заплутаними 

алгоритмами використання електронних та традиційних ресурсів різних форматів, центр 

підвищення інтелектуального, морального та наукового потенціалу студентів, а сучасний 

бібліотекар – це і учитель, і психолог, і порадник який не звертає увагу на шум в 

коридорах, а сприяє підвищенню культурного рівня користувача. 
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информационного центра в формировании новой элиты нации. Определены основные 
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