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Передмова 
 

Питання освіти для нашого     
суспільства є питанням життя 
чи смерті. 
Питанням, від якого залежить       
його майбутнє. 

Ж. Ренар 
 

Ключовими словами, тезами сучасної бібліотечної періодики – 
зарубіжної і певної частини вітчизняної – є: „полюби себе сам”, 
„поважайте свою професію”, „заставляйте цінувати вашу професію”, 
„тільки після того, як ви самі цінуватимете свою працю – її 
цінуватимуть інші”. 

Аналізуючи фахові видання, можна ствердно говорити про 
існування проблеми „професія бібліотекаря”, зокрема стосовно поняття 
„ментальна модель”. 

У ментальній моделі публічної бібліотеки, яка склалась у громадян, 
не завжди є місце для поняття висококваліфікованого працівника. 
Багато людей вважають, що в публічній бібліотеці працюють випадкові 
люди, які отримують зарплату за те, що читають книжки чи грають на 
комп'ютері цілими днями. Ментальній моделі бібліотекарів публічної 
бібліотеки часто бракує визнання наявності професійних якостей. Але 
бібліотекарі самі часто не хочуть ламати стереотип професії. 

Назріла необхідність підняття престижу бібліотечного фаху. 
Бібліотекарі мають прагнути до того, щоб громада вважала їх 
професіоналами, і кожного разу, коли людина потребувала інформації, 
вона згадувала саме бібліотекаря. 

Тому сьогодні, як ніколи, актуальне звернення Е. Сукіасяна: 

 

„Колеги, це саме той випадок, коли ви повинні згадати: робота 

у бібліотеці – це безперервна освіта. Щойно ви виявили прогалини у 

своїх знаннях, віднесіться до цього серйозно: знайдіть літературу, 

складіть для себе план, починайте займатися – і вдосконалюйте 

себе до тих пір, поки ви самі не будете задоволені результатами”. 



 

Тренінг як ефективна форма підвищення кваліфікації 

 
Коли я чую, я забуваю. 

Коли я бачу, я пам’ятаю. 
Коли я роблю, я розумію. 

афоризм 
 

Сучасне суспільство досягло такого етапу розвитку, коли 
наявність висококваліфікованих спеціалістів є одним із 
найважливіших факторів розвитку будь-якої галузі. Дедалі 
більшого значення набувають такі чинники, як професіоналізм, 
компетентність, прагнення і здатність до отримання знань 
упродовж життя, рівень культури тощо. 

Вимога постійного підвищення кваліфікації є одним з 
імперативів бібліотечної професії. Необхідність професійного 
росту зафіксована в етичних кодексах бібліотекарів багатьох 
країн. Бібліотекарі України мають власний Кодекс етики 
бібліотекаря, затверджений конференцією Української 
бібліотечної асоціації 30 травня 1996 року, який визначає 
підвищення кваліфікації як одну з важливих складових 
бібліотечної професії: 

 ми віддані та компетентні у своїй професії, усвідомлюємо її 
гуманістичну місію; володіємо і постійно удосконалюємо 
знання, вміння та навички бібліотечних, бібліографічних, 
інформаційних процесів, організації суспільного 
використання документально-інформаційних ресурсів 

 ми зберігаємо і продовжуємо традиції вітчизняної 
бібліотечної справи, сприяємо розвитку бібліотечної науки і 
практики 

 ми сприяємо інноваціям, впровадженню прогресивних інфор-
маційних технологій 

 ми підвищуємо авторитет бібліотечної професії, залучаємо 
до неї талановиту молодь, допомагаємо її професійному 
становленню. 

 
Підвищення кваліфікації – як одна з форм додаткової 

бібліотечної освіти – це оновлення теоретичних та практичних 



 

знань згідно з новими вимогами до рівня професійної кваліфікації 
і необхідністю вирішення нових виробничих завдань. 

Ефективність функціонування системи підвищення 
кваліфікації бібліотечної галузі забезпечує 
конкурентоспроможність бібліотеки, поліпшення показників її 
виробничої діяльності, високий професійно-кваліфікаційний 
рівень та компетентність працівників. 

Кожна бібліотека повинна мати програму підвищення 
кваліфікації, базовими принципами якої є безперервність; 
послідовність форм навчання; диференціація відповідно до базової 
освіти працівників, їхнього професійного навантаження, 
посадових обов’язків. Підвищення кваліфікації повинне 
передбачати не лише поглиблення професіоналізму бібліотекаря, 
але й підвищення рівня його культури, розширення загального 
кругозору. 

До цієї форми бібліотечної освіти відносяться: 
 проблемні семінари (короткострокові) 
 семінари навчальні, практикуми (середньострокові) 
 школи – семінари 
 курси 
 творчі лабораторії та майстерні професійних досягнень 
 майстер-класи 
 тренінги 
 практикуми 

 
Дані методичні рекомендації розкривають одну з форм 

підвищення кваліфікації – тренінг. 
Це поняття визначається як спеціальне тренування, навчання 

чого-небудь, за допомогою якого позначають різні методи, 
призначені для формування та розвитку у людини корисних умінь 
та навичок. Використання тренінгових методик у практиці 
підвищення професійної компетенції персоналу є одним із 
позитивних моментів, особливо у ХХІ столітті – столітті 
Інтернету, новітніх технологій. 

Тренінг – це перш за все, навчання, яке базується на досвіді 
людини, розвиває здібності особистості до пошуку нових знань, 



 

творчості, допомагає здійснити інтелектуальний прорив, формує 
новий світогляд. 

Важливою особливістю цієї форми підвищення кваліфікації є 
те, що його учасники не лише отримують нову інформацію, але 
відпрацьовують одночасно нові навички, використовуючи їх на 
практиці. 

 
Переваги тренінгу: 

 учасники тренінгу мають змогу обмінятися досвідом, 
проаналізувати його у невимушеній, комфортній 
атмосфері, без тиску і емоційного хвилювання 

 
 теза: вільна думка – вільне спілкування 

 
 група є активним учасником навчання, бо кожний має 

право і можливість висловити свою думку, надати 
свою аргументацію 

 
 теза: маю право на позицію і можу  

її аргументовано відстояти 
 
 учасники мають можливість вчитися, здійснюючи 

практичні дії 
 

 теза: вчуся і перевіряю 
 
 учасники беруть участь у тренінгах добровільно і 

несуть відповідальність за своє навчання 
 

 теза: добровільно спілкуюся – особисто відповідаю 
 

 учасники мають можливість вивчати складні або 
емоційно значущі питання в безпечних умовах 
тренінгу, а не в реальному житті з його 
непередбачуваністю, ризиками та загрозами. 

 
 теза: вивчаю безпечно, працюю і живу спокійно 

 



 

Тренінги умовно поділяються на дві групи: 
 

 одні мають на меті формування професійних, ділових 
навичок і умінь працівника та/або групи працівників – 
це бізнес-тренінги 

 
 інші торкаються психологічних аспектів спілкування в 

колективі та у виробничій діяльності і формують 
навички поведінки – це психологічні або соціально-
психологічні тренінги 

 
Під час кожного тренінгу пропонується виконати ті чи інші 

вправи, орієнтовані на розвиток чи демонстрацію певних 
психологічних якостей або навичок. Для цього застосовуються 
рольові, ділові ігри та інші методи. 

 
Методика організації і проведення тренінгу 

 
Загальні вимоги  

 
Людина, яка проводить заняття з групою, називається 

тренером. 
 
Тренер – це не вчитель у звичайному розумінні. Його роль – 

полегшити процес навчання, бути посередником між новими 
знаннями, ідеями і групою працівників бібліотеки. 

Група повинна бути маленькою або не дуже великою. 
Оптимальна кількість учасників – 15-20 осіб. Загальне правило: 
чим більша група, тим більш сповільнюється швидкість навчання. 

Одним з головних тренерських завдань є створення рівних 
умов для всіх учасників під час тренінгу. Тренінг повинен 
формувати у членів групи почуття довіри один до одного, до 
тренера, а також до нових ідей і до нової інформації. Для кращого 
сприймання і засвоєння матеріалу слід створити у групі такий 
мікроклімат, який би заохочував кожного з присутніх до вільного 
висловлювання думок, почуттів та пошуку відповідей на 
поставлені питання. Тому тренери повинні заздалегідь 
попіклуватись про те, як створити рівні умови для всіх. 



 

Як правило, при проведенні тренінгу його учасники сідають на 
стільці, які розміщені в колі. Столи не використовуються – 
створюються умови для „вільного” спілкування. Протягом заняття 
стільці вільно переміщуються у межах приміщення, залежно від 
умов і видів діяльності. Приміщення, в якому проходить тренінг, 
повинно бути зручним і привабливим. Останнім часом 
практикується використання круглих столів. 

Матеріали, які бажано мати на тренінгу: папір, ручки, маркери 
різного кольору, скотч, великі і маленькі аркуші паперу. 
Необхідна також дошка, підставка або можливість розташувати на 
стінах великі аркуші паперу (бажано ватману). На дошці або 
аркуші тренер записує необхідну інформацію для групи, відповіді 
на запитання присутніх, фіксує ідеї і думки, малює схеми тощо. 
Найраціональніше придбати кожній ЦБ для проведення тренінгів 
фліп-чарти, а також використовувати мультимедійне обладнання, 
слайди і відеофільми. 

При плануванні занять з тренінгу важливо врахувати фактор 
часу. Тренінг триває від однієї до декількох годин, протягом 
одного або декількох днів. 

Під час роботи роблять декілька перерв, щоб учасники мали 
змогу випити чаю, кави, перекусити, якщо це передбачено 
фінансуванням тренінгу. Час на перерву – 15-20 хвилин. 

Для досягнення позитивного ефекту занять необхідно 
розподілити час згідно із завданням тренінгу, щоб встигнути 
розглянути всі заплановані питання. Для цього складають план 
проведення тренінгу, який знаходиться на видному місці до кінця 
заняття. Наявність плану позитивно впливає на навчання, 
допомагає присутнім бачити усі напрямки тренінгу. 

 
Щоб навчання було продуктивним, корисним і результативним 

необхідно: 
 

 на початку заняття подати легку інформацію для 
учасників тренінгу з метою адаптації групи 

 далі закласти основу розуміння теми заняття 
 тільки після першої перерви включити запитання, 

які потребують засвоєння складної інформації 



 

Структура тренінгу 
 

Кожний тренінг починається із ВВССТТУУППННООГГОО  ББЛЛООККУУ, який 
обов’язково включає такі вправи, як 

 
„Вступ”, „Правила”, „Знайомство”, „Очікування”. 
 
„Вступ” складається з таких кроків: 
 представлення тренерської команди; 
 коротка інформація про програму або проект, у рамках 

якого проходить тренінг; 
 називається тема тренінгу; інформація про те, хто 

фінансує; 
 ознайомлення присутніх з особливостями методики 

проведення занять 
 

Далі подається розклад роботи під час тренінгу: час 
проведення, перерви, харчування (якщо планується). 

 
Увага! Слід прийняти до уваги запізнення. Тому заплануйте 

додатковий час. Використовуйте цей час для того, щоб 
допомогти процесу адаптації групи, розкажіть про тренінг, 
його специфіку.  

 
Після „Вступу” розпочинається вправа „Правила” – 

ефективний метод для досягнення атмосфери довіри і співпраці. 
Правила слід записати на великому аркуші паперу і розмістити 

так, щоб учасники тренінгу могли їх бачити і посилатися на 
визначене правило у випадку його порушення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Пропонуємо перелік ППРРААВВИИЛЛ, що використовуються на 
тренінгах: 

 
 Цінувати час 
 Говорити коротко, за темою 
 Говорити тільки від свого імені 
 Бути позитивним до себе і до інших 
 Правило додавання (Я+Ти+Ми) 
 Правило поваги до своєї і протилежної статі 
 Правило добровільної відповідальності 
 Правило конфіденційності 

 
Увага! Дуже важливо, щоб всі присутні були згодні з 

кожним правилом і сприйняли його. Тому після того, як кожне 
правило по черзі записується на великому аркуші паперу, групі 
пропонується прийняти його. 

 
Далі учасникам тренінгу пропонується вправа „Знайомство”, 

де вони говорять декілька слів про себе. Краще провести цю 
вправу в ігровій формі. 

 
Вправа „Очікування” конкретизує цілі тренінгу і дає групі 

спрямування. Завдання тренінгів полягає в тому, щоб допомогти 
групі зрозуміти і сформулювати результати, яких вони досягнуть. 
Знання про те, що результати тренінгу допоможуть учасникам 
подолати невпевненість, скепсис або ворожість, і створює високу 
мотивацію. В результаті присутні розуміють, на що спрямований 
тренінг і що очікується від них самих. Вправу „Очікування” можна 
проводити в усній або письмовій формах. Але мета одна – 
дізнатися думку учасників, їхнє передбачення щодо результату 
тренінгу, налаштування на певний результат. 

 
Потім йде ООССННООВВННИИЙЙ  ББЛЛООКК дослідження проблеми, він 

включає різноманітну методику, про що буде йти мова далі. 
 
Закінчується тренінг спеціальними ЗЗААККЛЛЮЮЧЧННИИММИИ  

ВВППРРААВВААММИИ, після чого йде оцінка-аналіз заняття. 
Оцінювання можна проводити у формі заповнення анкети, 

опитувальних листів або просто відгуків присутніх. 



 

Мета будь-якого оцінювання – перевірити якість навчання і 
визначити наскільки воно було ефективним. Це також дозволяє 
корегувати проведення подібних занять, а також дає імпульс до 
виявлення нових ідей, допомагає зрозуміти, наскільки була 
досягнута мета. 

На жаль, дуже часто учасники знають відповіді на всі 
запитання, коли знаходяться в кімнаті для тренінгу, але 
неспроможні використати свої знання, коли знаходяться в робочій 
обстановці. Тому серед запитань анкети обов’язково повинні бути 
такі, що стосуються змін у подальшій практичній діяльності 
учасників тренінгової програми. Запитання повинні бути 
відкритими і надавати людині повну свободу відповіді. Бажано 
залишати достатньо місця на відповіді. Підписуватися 
необов’язково. Анонімність дозволяє отримати відповіді, які є 
відображенням думок учасників. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Підготовка до проведення тренінгу 
 

Слід приділяти належну увагу вимогам, що стосуються 
планування та матеріально-технічного забезпечення тренінгів у 
процесі їхньої організації. Їхнє успішне проведення значною 
мірою залежить від ретельного добору тренера, відповідної 
підготовки до тренінгу та від умов його проведення. У цьому 
контексті корисними настановами є зазначені нижче 
 

Десять етапів планування 
 
1. Визначання потреб 
Які потреби учасників мають бути задоволені в процесі тренінгу? 

Які обставини визначають необхідність проведення тренінгу саме 

тепер? 

Чи мали місце якісь конкретні зміни в потребах учасників? 
 
2. Визначення завдань 
Які результати ми намагаємося отримати? Якими є конкретні 
завдання для кожного тренінгу? 
 
На що саме мають розраховувати учасники тренінгу з точки зору 
надбання знань, професійного досвіду та навичок? 
 
3. Визначення тематичного змісту тренінгу 
Які теми мають бути розкриті під час проведення тренінгу для 
того, щоб вони відповідали потребам та цілям занять? 
 
Які інформаційні матеріали будуть надані учасникам? 
 
Яким практичним досвідом та якою інформацією будуть 
обмінюватися учасники? 
 
4. Визначення розкладу проведення тренінгу  
Скільки часу є для проведення тренінгу? 
 
Чи є в цьому часовому періоді якісь свята, що можуть перервати 
тренінг? 



 

 
5. Добір тренерів для проведення тренінгу 
Який досвід викладання мають тренери? 
 
Де саме буде здійснюватися пошук тренерів: усередині організації 
чи поза нею?  
За якими критеріями здійснюється вибір тренерів? 
 
6. Підготовка місця для проведення тренінгу 
Чи є місце проведення тренінгу зручним і доступним? Чи є умови 
проведення тренінгу комфортними? 
 
Чи місце проведення тренінгу відповідає усім вимогам щодо його 
проведення? 
 
7. Вибір учасників 
Які особи входять до складу цільової аудиторії і чому. Мотивація 
відбору? 
 
Яким є рівень кваліфікації та інші характеристики учасників? 
 
Скільки відповідних інформаційних матеріалів учасники отримали 
раніше? 
 
Якими є потреби учасників? 
 
8. Відбір та підготовка інформаційних матеріалів 
Які інформаційні матеріали будуть використовуватись у процесі 
реалізації навчальних методик? 
 
У який спосіб учасники будуть залучатися до активного вивчення 
цих матеріалів?  
 
Які інформаційні ресурси будуть найбільш корисними для 
окремих учасників? 
 
9. Координація програми 
Якими є вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення? 



 

Яким є порядок транспортування, проживання та харчування 

учасників? 

Хто відповідатиме за дотримання кожної окремої умови 

проведення тренінгу? 

 
10. Оцінка програми 
Як учасники та тренери будуть визначати, що курс навчання 
закінчено?  
Що можна зробити для вдосконалення окремих аспектів тренінгу? 
Наскільки зміст програми задовольняє потреби учасників? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Методичні рекомендації  
щодо проведення вправ 

 
Навчання під час тренінгу проходить у вигляді визначених 

вправ. Ці вправи повинні: 
мати мету 
мати певне місце в тренінгу 
мати певний час проведення 
 
Кожна вправа має бути поділена на послідовні логічні кроки. 

Як правило, кожна вправа починається з тренерського вступу 
щодо теми тренінгу і є ввідною для групи учасників, окреслює 
його орієнтири. Потім, використовуючи різні форми роботи, крок 
за кроком групу ведуть до кінцевої мети. Вправа закінчується 
тренерським підсумком, що дає можливість тренерській команді 
підвести риску під обговоренням, коротко підсумувати ідеї групи, 
розставити акценти. Тренерський підсумок є відповіддю на мету 
вправи. 

 
Увага! Не треба дотримуватись жорсткого розкладу 

роботи. Це може понизити рівень активності присутніх на 
тренінгу і стати причиною того, що група недостатньо 
засвоїть нові знання. 

 
Форми навчання, які можуть використовуватися під час 

тренінгу 
 

Під час тренінгу можна використовувати різні форми навчання 
наприклад такі, як: 

 
Брейнстромінг 
Робота в малих групах (3-4 чол.) 
Вправа зі зворотним зв’язком 
Кероване обговорення 
Вправа „Навчаючи, навчаюсь” 
Рольові ділові ігри 
Ресурсні вправи і рухливі ігри 
Міні-лекції 
Коло 



 

 Брейнстромінг (метод, який називають ще „мозковим 
штурмом” або „мозковою атакою”) допомагає 
ефективно зібрати максимальну кількість ідей. 

 
Успіхи брейнстромінгу залежить від двох головних принципів. 

Перший полягає в тому, що група може давати при сумісній роботі 
ідеї більш високої якості. Другий принцип: умови повинні бути 
дружніми, а люди-доброзичливими. 

Для успішного проведення „мозкового штурму” потрібно, щоб 
його ведучий був всебічно підготовлений, умів знайти раціональне 
зерно в усьому сказаному учасниками. „Мозковий штурм” – це 
спосіб представлення проблеми у новому світлі, стимулювання 
творчості.  

 під час „висування ідей” бажано записувати кожну 
 необхідно заохочувати учасників для висловлювання якомога 

більшої кількості ідей (навіть фантастичних) 
 відсутність критики, серйозне сприйняття всього 

запропонованого 
 рівноправність присутніх 
 спонукання до розвитку ідеї інших, бо це сприяє до 

висунення нових, оригінальних, спільних пропозицій. 
 Робота в малих групах. Під час виконання вправ дуже 

часто використовується варіант об’єднання присутніх в 
малі групи (як варіант: міні-групи з 3-4 чол. і робота в 
парах). Це дає можливість за короткий час усім присутнім 
висловити свою думку. Досвід і напрацювання малих груп 
потім обговорюються в загальному колі. 

 Зворотний зв’язок. Більшість вправ проводиться з 
використанням техніки зворотного зв’язку. Запитання 
ставляться на початку вправи для того, щоб 
зорієнтуватися, наскільки глибоко присутні ознайомлені з 
темою; в кінці – для виявлення ступеня засвоєння даного 
матеріалу. 

 Кероване обговорення. Під час проведення тренінгових 
вправ слід стимулювати колективне обговорення проблем 
за умови повної свободи висловлювання думок. До 
необхідної відповіді тренер підводить шляхом чітких 
запитань, на які бажано давати короткі відповіді. 



 

 Вправа „Навчаючи, навчаюсь”. Ідея вправи в тому, щоб 
кожний учасник тренінгу отримав певну порцію 
інформації і обмінявся нею з якнайбільшою кількістю 
людей. При цьому, повторюючи по декілька разів свою 
інформацію, людина краще її запам’ятовує. Цю вправу ще 
називають „Броуновський рух”, оскільки учасники 
тренінгу вільно пересуваються по кімнаті. 

 Міні-лекції. Дають можливість подати відомості, які 
будуть необхідні присутнім. Тренерське завдання – не 
тільки запропонувати нову інформацію, але й переконати 
групу у її корисності для вирішення проблеми. Міні-
лекції закінчуються колективним обговоренням або 
вправою, під час якої на практиці використовується 
здобута інформація. Бажано, також, роздати її у вигляді 
друкованого тексту. 

 Коло. Під час знайомства, або у випадку, коли необхідно 
почути відповіді всіх присутніх, допомогти їм стисло 
висловити свою позицію, використовують техніку – коло. 
При цьому хтось з присутніх добровільно починає, а далі 
на запитання відповідає група. 

 Рольові і ділові ігри  
 

 Рольові ігри. Гра – це репетиція певних норм спілкування 
майбутньої діяльності, яка допомагає створювати моделі 
життєвих ситуацій і дає можливість „програти” конкретну 
ситуацію, краще зрозуміти людську психологію. Коли 
розігрується конкретна ситуація, то учасники тренінгу мають 
можливість побачити „підводні камені”, проблеми і шляхи її 
вирішення. 

 
Метод проведення занять: рольова гра 

 
Характеристика методу 
 

У рольовій грі двоє або більша кількість слухачів виконують 
ролі згідно зі сценарієм, відповідно до теми навчання. 

 
 



 

Цей метод: 
 
- Допомагає змінити ставлення слухачів до предмета 

навчання 
- Надає слухачам можливість побачити наслідки своїх дій 
- Надає слухачам можливість зрозуміти, як інші люди можуть 

почувати / поводити себе у якійсь конкретній ситуації 
- Дозволяє створити безпечне середовище, в якому учасники 

занять можуть вивчати ті проблеми, які незручно їм обговорювати 
у реальному житті. 

- Надає слухачам можливість вивчати альтернативні підходи 
до вирішення проблем у конкретних ситуаціях 

 
Переваги 

 
- Цей метод може стимулювати учасників і навіть 

сприйматися ними як свого роду розвага 
- Він привертає увагу всієї групи 
- Він імітує реальне життя 

 
Речі, які вам необхідно засвоїти до прийняття рішення щодо 
використання методу виконання ролей 
 

- Рольова гра є спонтанним процесом – заздалегідь написаних 
сценаріїв немає. 

- Для того, щоб рольова гра була успішною, актори мають 
добре розуміти свої ролі. 

- Актори можуть надто захоплюватися своїми ролями. 
 

 
 
 

Процес проведення заняття 
 

1. Підготуйте акторів – вони мають розуміти свої ролі та 
конкретну ситуацію. 
2. Створіть таку атмосферу, щоб глядачі знали, про що йдеться в 
цій ситуації. 
3. Спостерігайте за рольовою грою. 



 

4. Подякуйте акторам і запитайте їх про їхні думки з приводу 
рольової гри – переконайтеся в тому, що вони вже вийшли з 
образів своїх персонажів і повернулися до реального життя. 
5. Організуйте обмін думками, з'ясуйте реакцію глядачів. 
6. Обговоріть різні думки стосовно того, що відбувалося. 
7. Запитайте слухачів, що саме вони засвоїли, та організуйте 
обговорення принципових понять. 
8. Запитайте слухачів, чи пов'язана така ситуація з їхнім реальним 
життям. 
9. Підведіть підсумки. 
 

 Ділова гра. Метод пошуку рішень в умовній проблемній 
ситуації. Елементи ділової гри: розподіл за ролями, змагання, 
особливі правила і т.д. Ділова гра застосовується як метод 
активного навчання учасників заходу з метою вироблення в них 
навиків прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, а також як 
засіб тестування здібностей. 

 
По-перше, під час ділових ігор процес навчання максимально на-

ближається до реальної практичної діяльності керівників і співробітни-
ків організацій, установ. Інакше кажучи, будь-яка ділова гра є імітацією 
певної діяльності. 

 
По-друге, ділова гра є власне ігровим методом навчання, за якого 

всі учасники гри виступають у тих чи інших ролях і приймають 
рішення відповідно до своєї ролі. А оскільки інтереси учасників гри 
неоднакові, то їм доводиться іноді приймати рішення у конфліктних 
ситуаціях. 

 
По-третє, ділова гра є колективним методом навчання. Якщо тра-

диційні методи орієнтовані, переважно, на індивідуальне навчання уч-
нів, то в ділових іграх, де беруть участь члени всієї групи, рішення при-
ймаються колективно. 

 
Наприклад, метою ділової гри «Бібліотекар відділу обслуговуван-

ня» є опанування різних рівнів спілкування. Критерії оцінки учасників: 
переконливість виконання ролі (акторська майстерність); володіння 
культурою мови; поведінка у конфліктній ситуації (оцінюються такі 
риси, як терпіння, увага, доброзичливість ); невербальне спілкування. 



 

 
 
 

* * * 
Всі ці методи і форми підвищення кваліфікації активно 

використовуються у регіональному тренінговому центрі, який 
нещодавно почав діяти в ЛОУНБ за програмою „Глобальні 
бібліотеки. Бібліоміст - Україна”. 

 
 
 

Регіональний тренінговий центр /РТЦ/ 
Характеристика форми 
 
РТЦ діє як обласний (районний, міський) центр і застосовує 

модульно-тренінгове підвищення кваліфікаційного рівня 
працівників бібліотек різного відомчого підпорядкування. 

 
Ця форма: 
 
 Забезпечує розвиток регіональної інформаційної  

інфраструктури.  
 Допомагає бібліотечним фахівцям оволодівати навичками  

користування Інтернетом, комп’ютером. 
 Допомагає розширити сферу бібліо-послуг через надання  

вільного доступу до інформації користувачам Бібліотеки. 
 Дозволяє створити середовище, в якому учасники 

тренінгу можуть вивчати ті проблеми, які не можливо 
вирішити іншим шляхом. 

 Надає учасникам можливість побачити результати своєї 
роботи якнайшвидше. 

 Розширює сферу фахового спілкування, сприяє пошуку  
партнерів для обміну інформацією. 

 Дає можливість набути новий досвід. 
 Надає учасникам можливість вивчати альтернативні  

шляхи вирішення питань проблемного характеру. 
 Дозволяє через Інтернет-ресурс залучати користувачів до  

Бібліотеки. 



 

 Надає можливість використовувати досвід роботи  
фахівців інших галузей знань; враховувати специфіку 
регіону 

 
 
 

Переваги 
 

 Комплексний підхід до формування навиків, 
світоглядних позицій через практичне закріплення 
набутих  знань 

 Комплексність розгляду тем 
 Можливість охоплення різних категорій споживачів 

інформації 
 Системність 
 Застосування програмно-модульного методу 

спілкування 
 Форма, яка дає можливість діяти постійно 

послідовно, цілісно, застосовуючи ефективно 
сучасне мультимедійне обладнання, інформаційні 
технології 

 Постійний конструктивний зворотний зв’язок 
 Розмаїття методів навчання 
 Можливість регулярного повернення до вже 

засвоєних тем та професійних навичок. 
 

Увага! 
 

Існує неписане правило проведення тренінгу, згідно з яким 
не слід обмежуватися лише одним методом протягом усього 
заняття. Обов’язково слідкуйте за тим, щоб методики 
чергувались: коло – робота в малих групах – міні-лекції – 
брейнстромінг – кероване обговорення – рухливі ігри – ресурсні 
вправи. 

 
У своїй тренерській роботі враховуйте, що ці поради – це не 

догма, ви маєте змогу модифікувати і змінювати вправи, 



 

моделювати свої. Головним принципом тренінгу повинні бути 
повага і уважність до людини, а також відсутність 
авторитарності. Перед плануванням тренінгу тренер повинен 
ставити перед собою такі запитання: „Чого я хочу досягти?” 
„Що мені для цього потрібно зробити з цією групою?” „Яким 
чином досягти цієї мети?” Під час проведення тренінгу не 
забувайте про головну мету завдання. Постійно нагадуйте про 
неї групі. 

Слід пам’ятати: коли люди просто відвідали тренінг, то це 
не гарантує, що вони чомусь навчилися. Щоб було навчання, 
присутні на заняттях повинні бути впевнені, що їм вигідне 
отримання цих знань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Для нотаток 
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