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Програма підвищення кваліфікації № 7  
«Інформаційне забезпечення школи. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)   
в освітньому процесі»  

 

(для педагогічних працівників) 
 

Напрями підвищення кваліфікації:  
Розвиток управлінської компетентності  
Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі 

 
Форма підвищення кваліфікації: 

дистанційна 
 
Вид підвищення кваліфікації:   

навчання за програмою   
 

Розробники:  
Прокопчук О. Ю. – заступник директора, Герасименко І.М. – головний спеціаліст 

 
Програмна мета: 

Ознайомлення керівників, педагогічних працівників, консультантів, бібліотекарів з 
новим видом забезпечення навчального закладу – інформаційним. Висвітлення 
функціональної зайнятості слухачів в системі інформаційного забезпечення.  

Обгрунтування ролі і місця керівника закладу як головного менеджера в 
налагодженні інформаційного обслуговування учасників освітнього процесу. 
Ознайомлення слухачів з програмними і технологічними засобами інформаційного 
забезпечення.  

Вивчення технології АВІЗО (активного випереджувального інформаційного 
забезпечення і обслуговування) як основного інструмента обслуговування учасників 
освітнього процесу.   

 
Обсяг програми:  

30 годин (1 кредит ЄКТС) 
 
Місце надання освітньої послуги:   

за місцем проживання  
 
Строки підвищення кваліфікації 

Протягом 2 тижнів з дня надходження заявки на проходження курсу 
 

Документальне підтвердження:  
після закінчення курсів видається сертифікат 



Очікувані результати:  
Набуття компетентностей з організації системи інформаційного забезпечення школи, 

перетворення бібліотеки в сучасний бібліотечно-інформаційний центр як головний 
функціональний підрозділ з інформаційного обслуговування освітнього процесу. 

Оволодіння знаннями щодо основних засобів інформаційного забезпечення: 
складові, експлуатаційні характеристики, функціонування, особливості роботи. Визнання 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як єдиних і необхідних інструментів для 
осучаснення освітнього процесу, його реформування та подальшого розвитку. 

Ознайомлення з основними принципами роботи індивідуальних  засобів 
інформаційного забезпечення. 

 
Вартість підвищення кваліфікації: 

1440 грн, в тому числі ПДВ 240 грн.  
 

З М І С Т  П Р О Г Р А М И 
 

Номер і назва теми Обсяг, год. 

1. Інформаційне забезпечення школи: Мета, завдання, призначення» 2 

2. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ) як інструмент  
    сучасного інформаційного забезпечення школи 3 

3. Нове інформаційне середовище школи 2 

4. Зміст, структура і складові АБІС «ШБІЦ-інфо». Електронний каталог 7 

5. Всеукраїнське зібрання навчально-методичних розробок «ШКІЛЬНА 
    МЕТОДИКА»  1 

6. Зміст, структура і складові АБІС «ШБІЦ-облік»  7 

7. Забезпечуючі ресурси автоматизованих бібліотечно-інформаційних  
    систем 1 

8. Технологія інформаційного обслуговування АВІЗО 1 

9. Автоматизована база знань «Особиста бібліотека вчителя»  3 

10. Електронний журнал «Шкільний вісник» 2 

11. Спеціальна професійна підготовка педагогів 1 

 
Всього:                         30 

 
 
 
 
 
 
 
 


