УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НОРМАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
03150, м. Київ-150, вул. Антоновича 172, офіс 720. Телефон /факс (044) 528-28-60
E-mail: pasport01@ukr.net

02.03.2020 р. № 5/06

Начальнику відділу освіти районної
держадміністрації
Завідувачу методичним кабінетом

Щодо підвищення кваліфікації
шкільних бібліотекарів

Шановні колеги!
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 з нинішнього року запроваджується новий Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників. Важливими особливостями нововведення є надання
можливості педагогічним працівникам підвищувати свою кваліфікацію не лише в закладах освіти та наукових установах, а й користуватися послугами юридичних чи фізичних осіб. При цьому форми, види та суб’єктів підвищення кваліфікації вчителі обиратимуть самі згідно зі своїми професійними потребами.
Крім педагогів, підвищують свою кваліфікацію і шкільні бібліотекарі. Донедавна
процедура їх навчання вибудовувалася за вчительською системою. Для цього залучалися
ресурси і можливості обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО).
Навчальна практика засвідчила низьку ефективність такої освіти, адже бібліотекарі відносяться до працівників галузі культури і тому потребують інших навчальних програм.
Обласні ІППО не взмозі запропонувати потрібне, що нерідко призводить до відмови у
наданні освітніх послуг.
Згідно з рішенням Уряду нині в методичних структурах районного (ОТГ) рівнів
формується нова система підвищення кваліфікації педагогів. Цілком вірогідно, що за
аналогією з попереднім порядком, основні її засади будуть поширені і на шкільних
бібліотекарів. Тож з урахуванням негативного досвіду фахівцям доведеться самостійно
вибирати суб’єктів навчання.
У цьому з’язку Український інститут нормативної інформації пропонує свої ресурси і можливості для підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів. На сьогодні – це
єдине в Україні підприємство, яке вже протягом 10 років спеціалізується на проблематиці шкільної бібліотечної справи.
Роботи ведуться в розвиток Всеукраїнського експерименту «Шкільна електронна
бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900). За минулий
період розроблені концепція і проєкти нормативних документів, які складають основу
інформаційних перетворень у школі, в тому числі Примірне положення про шкільний
бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ). Теоретичні засади підкріплюються реальними практичними продуктами.
У школах впроваджуються автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи
«ШБІЦ-інфо» та «ШБІЦ-облік», бази даних індивідуального користування, технологія
активного випереджувального інформаційного обслуговування АВІЗО. До шкіл поставляються засоби, що складають нове бібліотечно-інформаційне середовище приміщень
бібліотеки.

Налагоджена система підвищення кваліфікації бібліотекарів, реалізуються
навчально-тренінгові програми з різним обсягом навчального матеріалу, практикуються
очні, дистанційні і виїзні форми курсів.
Цим листом звертаємося до методичних кабінетів, директорів шкіл, бібліотекарів з
пропозицією:
1) розглянути інститут суб’єктом підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів і
включити його до відповідних щорічних планів навчальних закладів та методичного кабінету;
2) довести лист до відома керівників навчальних закладів і бібліотекарів.
Співпраця з інститутом буде здійснюватися на базі договору про надання послуг. У
ньому передбачені умови для планомірного проходження навчально-тренінгового процесу, в тому числі оплата. Можливе підлаштування змісту договору до місцевих обставин та побажань.
Для детальнішого ознайомлення з інститутом пропонуємо відвідати сайт
www.libcenter.com чи фейсбук-сторінку «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
https://www.facebook.com/shbitc/
З пропозиціями щодо співпраці просимо звертатися за реквізитами:
тел. (044) 528-28-75; (050) 92-92-208; E-mail: kyiv_ini@ukr.net/.
Відповідальний працівник Маслова Анастасія Юріївна.
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