
Український інститут нормативної інформації  (УкрІНІ)  
Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників  «ІНФО-ШКОЛА» 

 
Програма курсу № 1  

«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» 
(для шкільних бібліотекарів)  

 
Напрям підвищення кваліфікації: 

Розвиток професійних компетентностей  
 

Форма занять – дистанційна 
 

Назва блоку Обсяг, 
акад. год. 

Вартість, грн,  
в т.ч. ПДВ Анотація 

Тема 1.  
Перетворення бібліотеки в сучасний 
шкільний бібліотечно-інформаційний 
центр (ШБІЦ). Кабінетна поставка 
ШБІЦ 

2 96,00 

Аналізується сучасне становище бібліотеки  як шкільного інформаційного 
підрозділу. Намічаються шляхи змін, які слід прийняти для  оновлення роботи 
бібліотек. Обґрунтовується необхідність перетворення бібліотеки в сучасний 
бібліотечно-інформаційний центр. Мета, завдання, склад і функції ШБІЦ. 
Наводиться характеристика кабінетної поставки ШБІЦ 

Тема 2. 
Автоматизована бібліотечно-
інформаційна система «ШБІЦ-інфо» 

7 336,00 

Надається характеристика АБІС «ШБІЦ-інфо»: склад, структура, довідково-
пошуковий апарат, система класифікації документів тощо. Ведуться практичні 
заняття з набуття вмінь і навичок користування АБІС. Ознайомлення з Інструкцією 
користувача, порядком встановлення, адміністрування, оновлення  і експлуатації 
системи. Рівень оволодіння системою має відповідати повній готовності до 
самостійної експлуатації в навчальному закладі.   

Тема 3. 
Автоматизована бібліотечно-
інформаційна система «ШБІЦ-облік» 

7 336,00 

Надається характеристика АБІС «ШБІЦ-облік»: склад, структура, довідково-
пошуковий апарат, система класифікації документів тощо. Ведуться практичні 
заняття з набуття вмінь і навичок користування АБІС. Ознайомлення з Інструкцією 
користувача, порядком встановлення, адміністрування, оновлення  і експлуатації 
системи. Рівень оволодіння системою має відповідати повній готовності до 
самостійної експлуатації в навчальному закладі.   



Тема 4. Автоматизована система 
наставництва в дитячому читанні 
«АСН-читання»  

1 48,00 

Автоматизована система наставництва в дитячому читанні «АСН-читання» – для 
школярів початкової школи. Призначення, зміст, структура автоматизованої системи. 
Розглядається пошуковий апарат, система класифікації документів. Надається 
характеристика і огляд читацького масиву за шкільною програмою (предмет 
«Літературне читання» та додаткової). Особлива увага – рекомендованим творам 
дозвіллєвого читання для дітей  2-4 класів. Висвітлюються завдання батьків з 
розвитку дитячого читання – в їх руки надається практичний інструмент 
тьюторського керівництва дитячим читанням..   

Тема 5. 
Технологія інформаційного 
обслуговування навчального процесу 
АВІЗО 

2 96,00 

Технологія АВІЗО – основний інструмент інформаційного забезпечення і 
обслуговування учасників освітнього процесу. Детально описуються всі складові  
технології. Надається характеристика двох інструментів для реалізації технології: 
кабінетної поставки ШБІЦ і електронного журналу «Шкільний вісник бібліотекаря» 

Тема 6.  
Нове бібліотечно-інформаційне 
середовище школи 

2 96,00 

Оновлення освітнього середовища– завдання третьої  складової ШБІЦ. Мета, 
завдання, засоби впровадження нового бібліотечно-інформаційного середовища 
школи. Змістове наповнення комплекта поставки для оновлення середовища. 
Демонстрація продуктів для оновлення. 

 
Всього                       21                   1008,00 


