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ФАРМІРАВАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЭНТАЎ У ПРАЦЭСЕ ВЫКЛАДАННЯ 
АГУЛЬНАПРАФЕСІЙНЫХ ДЫСЦЫПЛІН 

 
Фарміраванне інфармацыйнай культуры студэнтаў становіц-

ца сёння адной з вядучых адукацыйных задач, якія забяспеч-
ваюць якасць будучай прафесійнай дзейнасці і самарэалізацыю 
асобы. Для бібліятэкара-бібліёграфа прафесійна неабходным 
з’яўляецца не толькі засваенне карыстальніцкага ўзроўню ра-
боты з інфармацыяй, але і ўменняў больш высокага класа – ар-
ганізоўваць інфармацыйную дзейнасць у культурным, навуко-
вым, прафесійным асяродку і ацэньваць яе эфектыўнасць, ства-
раць інтэлектуальна-культурную інфармацыйную прадукцыю 
высокай якасці, спрыяць развіццю інфармацыйнай культуры 
сваіх карыстальнікаў.  

Існуюць розныя погляды адносна кампанетнага саставу ін-
фармацыйнай культуры, аднак інварыянтнымі на сённяшні час 
застаюцца наступныя складнікі: інфармацыйная адукаванасць, 
інфармацыйны светапогляд, чытацкая культура. Сучасныя 
ўмовы развіцця грамадства патрабуюць ад бібліятэкара-бібліё-
графа засваення гэтых кампанентаў з дадатковымі аналітычны-
мі, кіраўнічымі, педагагічнымі магчымасцямі – даследаваць 
узровень інфармацыйных прадуктаў і інфармацыйнай дзейна-
сці, кіраваць інфармацыйнымі працэсамі на розных узроўнях, 
навучаць карыстальнікаў асновам інфармацыйнага пошуку і ін-
фармацыйнай бяспекі, розным спосабам работы з тэкстам, ін-
фармацыйна-пошукавымі сістэмамі і г. д. Асноўнай мэтай фар-
міравання інфармацыйнай культуры бібліятэкара-бібліёграфа, 
як і іншага спецыяліста, павінна стаць гатоўнасць да пастаян-
нага росту і абнаўлення тэзаўруса прафесійных ведаў і ўменне 
выкарыстоўваць іх для вырашэння прафесійных задач.  

Зыходзячы з апісанай вышэй спецыфікі прафесійных задач 
бабліятэкара-бібліяёграфа, фарміраванне інфармацыйнай куль-
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туры гэтых спецыялістаў – складаны і працаёмкі працэс, эфек-
тыўнасць якога залежыць ад правільнай арганізацыі навучання 
і адказнасці ўсіх дзеючых бакоў. Вывучэнне спецыяльнага кур-
са «Інфармацыйная культура асобы» з’яўляецца толькі адным з 
этапаў доўгатэрміновага (на працягу ўсяго навучання) працэсу, 
які павінен рэалізоўвацца ў межах выкладання іншых дысцып-
лін, самастойнай і навукова-даследчай работы студэнтаў, вы-
творчай практыкі, пры пастаяннай падтрымцы з боку ўніверсі-
тэцкай бібліятэкі. 

Дадзены артыкул скіраваны на апісанне вопыту фарміраван-
ня інфармацыйнай культуры студэнтаў 1 курса факультэта ін-
фармацыйна-дакументных камунікацый у працэсе выкладання 
агульнапрафесійнай дысцыпліны «Тэорыя інфармацыі і каму-
нікацыі».  

Фарміраванне інфармацыйнай культуры, безумоўна, забяс-
печвае вывучэнне студэнтамі зместу дысцыпліны: сутнасці ін-
фармацыйна-камунікатыўных працэсаў і з’яў, механізмаў 
функцыянавання інфармацыі ў прыродзе і грамадстве, яе ўла-
сцівасцяў, відаў, спосабаў вымярэння і ацэнкі якасці, асабліва-
сцяў яе фарміравання і выкарыстання ў інфармацыйна-даку-
ментнай сферы і інш.  

Асаблівасцю выкладання дадзенай дысцыпліны з’яўляецца 
скіраванасць на вывучэнне шырокіх міждысцыплінарных пла-
стоў ведаў, фарміраванне цэласнага ўяўлення аб фізічных, бія-
лагічных, сацыяльных, культуралагічных асновах інфармацый-
ных і камунікатыўных працэсаў і з’яў. Так, студэнты вучацца 
разглядаць паняцце інфармацыі ў межах розных галін ведаў, 
разумець эвалюцыю сацыяльных камунікацый пад уплывам 
біялагічных, тэхнічных, культуралагічных фактараў, вызначаць 
характэрныя рысы камунікацый у сістэме класічнага, некласіч-
нага і постнекласічнага тыпу рацыянальнасці. Гэтыя вучэбныя 
задачы патрабуюць фарміравання дастаткова высокага ўзроў-
ню разумовых дзеянняў, інфармацыйнай культуры і культуры 
мыслення. Таму фарміраванне інфармацыйнай культуры арга-
нічна ўключана ў агульную сістэму выкладання дысцыпліны і 
не патрабуе прынцыпова адрозных сродкаў, тэхналогій і споса-
баў кантролю.  

Сярод найбольш эфектыўных форм навучання – лекцыя, па-
будаваная па праблемным тыпе. Такая лекцыя патрабуе папя-
рэдняй падрыхтоўкі не толькі выкладчыка, але і студэнта, які 
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павінен азнаёміцца з прапанаванай літаратурай, даступнай для 
спампоўвання, і выканаць праблемныя заданні рознага ўзроў-
ню складанасці. Лекцыя выбудоўваецца як паслядоўнае разгорт-
ванне адказаў на пастаўленыя праблемныя пытанні і заданні. 
У працэсе падрыхтоўкі да лекцыі і ў ходзе абмеркавання най-
больш складаных пытанняў студэнты вучацца аналітычна пра-
цаваць з інфармацыяй, сінтэзаваць даныя з розных крыніц, 
фармуляваць высновы і аргументаваць іх. Праблемныя лекцыі 
чытаюцца па тэмах «Інфармацыя як стратэгічны рэсурс гра-
мадства», «Сучасныя падыходы да вывучэння сацыяльных ка-
мунікацый», «Эвалюцыя сацыяльных камунікацый». 

Праблемныя заданні аптымальныя для навучання асновам 
інфармацыйнай культуры, паколькі імітуюць узнікненне інфар-
мацыйнай патрэбы як рэакцыі на праблемную сітуацыю ў жыц-
ці і дазваляюць адпрацаваць галоўныя працэсы работы з інфар-
мацыяй для вырашэння дадзенай сітуацыі. Таму праблемныя 
пытанні і заданні – неабходная частка падрыхтоўкі да семінар-
скіх заняткаў і выканання самастойнай работы студэнтаў, на-
прыклад: ацаніць эфектыўнасць розных мадэляў сацыяльных 
камунікацый; вызначыць спосабы пераадолення інфармацый-
ных бар’ераў у пэўных сітуацыях; выправіць і дапоўніць табліцу 
«Эвалюцыя сацыяльных камунікацый»; прапанаваць схему ка-
мунікатыўнага акта для розных камунікатыўных сітуацый і інш.  

Заданні да семінарскіх заняткаў пабудаваны такім чынам, 
што студэнт на аснове самастойна вывучаных крыніц павінен 
вырашыць задачу, якая патрабуе прымянення атрыманых ве-
даў. Гэта магчыма толькі на аснове перапрацоўкі ў асабістыя 
веды, знойдзенай і вывучанай інфармацыі, што з’яўляецца ас-
ноўнай мэтай навучання любой дысцыпліне. Неабходна такса-
ма заўважыць, што такія заданні адпавядаюць кампетэнтнасна-
му падыходу да навучання, бо дазваляюць засвоіць не толькі 
навукова-прадметныя веды, але і працэдурныя (метады і споса-
бы дзеяння) у непасрэднай практычнай дзейнасці студэнтаў. 

Пры фарміраванні інфармацыйнай культуры вялікае значэн-
не мае навучанне прыёмам аналітычнай ацэнкі інфармацыі – яе 
праўдзівасці, дакладнасці, навізны. Гэтую задачу выконваюць 
індывідуальныя тэставыя заданні, якія пры дапамозе інфарма-
цыйных крыніц высокай надзейнасці патрабуюць вызначыць 
сапраўднасць або памылковасць (скажэнне) пэўнай інфарма-
цыі: «Ці праўда, што…». Па кожным з заданняў існуе пэўная 
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колькасць рэсурсаў, якія змяшчаюць як навуковую інфарма-
цыю, так і цалкам скажоную, непацверджаную і г. д. 

Адпаведным чынам складзены заданні павышанай складана-
сці для самастойнай работы, якія дазваляюць зарабіць дастат-
кова высокія рэйтынгавыя балы і выконваюцца студэнтамі па 
жаданні. Для выканання гэтых заданняў, як правіла, неабходна 
праявіць высокі ўзровень творчага, прадуктыўнага мыслення, 
глыбока вывучыць даволі вялікі масіў дадатковай літаратуры, 
адказы падмацаваць спасылкамі на рэсурсы, якія змяшчаюць 
дакладную інфармацыю з абгрунтаваннем яе навуковасці і на-
дзейнасці. 

У працэсе навучання студэнты самастойна рыхтуюцца да ру-
бежных тэстаў, якія выконваюцца індывідуальна і ў міні-гру-
пах. Усе тэсты маюць не толькі кантралюючы, але і развіццёвы 
характар, заснаваны на паэтапным фарміраванні разумовых 
дзеянняў: «Ці правільна гэтае сцвярджэнне: чым вышэйшая ве-
рагоднасць падзеі, тым больш інфармацыі змяшчае паведам-
ленне аб такой падзеі?», «Прывядзіце прыклад знакавай сістэ-
мы (гіпермовы, метаінфармацыі, інш.)», «У чым адрозненне па-
няццяў "інфармацыя" і «веды»?», «У чым адрозненне нацыя-
нальных ІР ад дзяржаўных?», «Да якой канцэпцыі (атрыбутыў-
най, функцыяналістычнай, камунікатыўнай) адносіцца дадзе-
нае вызначэнне інфармацыі» і г. д. Выкананне тэстаў патрабуе 
сур’ёзнай падрыхтоўкі, заснаванай, перш за ўсё, на індывіду-
альных уменнях работы з навуковым і вучэбным тэкстам, сэн-
савай апрацоўцы выкладзенай інфармацыі (выдзяленне сэнса-
вых блокаў, аналіз, сінтэз, параўнанне, аналогія, перапрацоўка 
дэкларатыўных (навуковых) ведаў у працэдурныя і ўменні апе-
рыраваць імі).  

Самастойная работа студэнтаў уключае таксама падрыхтоў-
ку красвордаў, электронных прэзентацый, графічных схем і 
канспектаў па пэўных тэмах, што навучае згортваць інфарма-
цыю, пераводзіць яе з аднаго віду ў іншы, працаваць з інфарма-
цыяй рознага тыпу – тэкставай, графічнай, мультымедыйнай.  

Найбольш эфектыўнай формай навучання асновам інфарма-
цыйнай культуры і кантролю за ўзроўнем яе сфарміраванасці 
з’яўляецца эсэ, якое выконваецца напрыканцы вывучэння дыс-
цыпліны па адной з дваццаці прапанаваных тэм. Эсэ ўяўляе са-
бой вольны пераказ уласных думак па праблемным пытанні 
альбо напісанне водгуку на прапанаваны матэрыял (напрык-
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лад, «Паняцце канфармізму і яго значэнне ў сацыяльных каму-
нікацыях. Эксперымент Аша ў студэнцкі групах», «Сацыяль-
ная камунікацыя ў кантэксце актуальных навуковых распрацо-
вак: што робіць чалавечую камунікацыю чалавечай», «Самыя 
яркія медыйныя падзеі …года і іх камунікатыўны аналіз» 
і інш.). Вялікая ўвага надаецца характару вывучаных крыніц, 
карэктнаму цытаванню, самастойнасці і абгрунтаванасці вы-
сноў, творчаму пераасэнсаванню ведаў. На жаль, большасць 
эсэ патрабуе далейшай дапрацоўкі, паколькі студэнты перша-
пачаткова не вытрымліваюць патрабаванняў да іх напісання. 
Эсэ з’яўляецца абавязковым відам самастойнай работы студэн-
таў, і вынік яго выканання ўлічваецца пры фарміраванні выні-
ковага бала па дысцыпліне. 

У заключэнні трэба адзначыць, што выкарыстанне ўсяго 
комплексу развіццёвых і праблемных заданняў на аснове су-
часных адукацыйных тэхналогій, уключэнне ў лекцыйны матэ-
рыял механізмаў па развіцці інфармацыйнай культуры студэн-
таў, падрыхтоўку да семінарскіх заняткаў, розныя формы сама-
стойнай работы дазваляе сістэматычна фарміраваць базавыя ін-
фармацыйныя ўменні ў працэсе выкладання любой агульнапра-
фесійнай або спецыяльнай дысцыпліны. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БИБЛИОТЕКАРЯ-БИБЛИОГРАФА 

 
Подготовка современного выпускника должна включать не 

только профессионально-функциональную квалификацию, оп-
ределяющуюся системой профильных знаний и умений, но и 
базовые личностные качества, а также системно сформирован-
ные универсальные умения и способности. Понимание «инте-
гральности» подготовки специалистов обусловливает обосно-
ванность обращения к смежным с профессией библиотекаря-
библиографа аспектам, и, как следствие, компетенциям, кото-
рыми должен владеть специалист библиотечной сферы для эф-
фективного выполнения своих профессиональных обязанностей.  

Социально-профессиональная компетентность библиотека-
ря-библиографа сочетает в себе компетенции, необходимые 
для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности. Внедрение компетентностного подхода в образо-
вательную практику обусловливает актуальность теоретиче-
ского и эмпирического исследований в области формирования 
отдельных компетенций, которыми должен владеть специалист 
библиотечно-информационной сферы. 
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