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Підвищення кваліфікації бібліотекарів 

- це удосконалення професійних 

знань, навичок і умінь, підвищення 

загальноосвітнього рівня відповідно 

до новітніх досягнень культури, 

науки й техніки, ознайомлення з 

передовим бібліотечним досвідом. 



Внутрішньобібліотечна система 

підвищення кваліфікації



Підвищення кваліфікації

 Сайт КПІ підвищення кваліфік.



Форми і методи підвищення 

кваліфікації

 «Школа молодого бібліотекаря» функціонує у 

науковій бібліотеці Криворізького педагогічного 

інституту понад 5 років. Серед форм організації її 

роботи – семінари, тренінги, дискусії, круглі столи 

тощо. 

 Більш змістовною формою підвищення кваліфікації є 

науково-практичні конференції, які мають на меті 

глибоке вивчення бібліотечного досвіду, його 

теоретичне осмислення і практичні рекомендації. 

 У науковій бібліотеці Криворізького педагогічного 

інституту велика увага приділяється самоосвіті.



Фахові бібліотечні журнали у 

відкритому доступі

На сайті бібліотеки КПІ 

запропоновано добірку 

фахових бібліотечних 

журналів у відкритому 

доступі. Цей ресурс 

слугує для працівників 

книгозбірні  орієнтиром у 

різноманітті вітчизняної 

та зарубіжної фахової 

періодики та джерелом 

інформації про найновіші 

інноваційні тенденції у 

світі бібліотечної справи.



 Іншу групу в системі підвищення кваліфікації 
бібліотекарів складає стажування.

 Стажування проводиться з метою 
поглиблення і удосконалення практичної і 
теоретичної підготовки бібліотекарів, освоєння 
бібліотекарями нових ділянок роботи, 
функціональних обов’язків, бібліотечних 
технологій. Керівництво стажуванням 
здійснюють найбільш кваліфіковані 
спеціалісти відділів бібліотеки за 
індивідуальним планом. 



Специфіка вибору форм і методів підвищення 

кваліфікації бібліотекарів:

 комплексний характер мети навчання (ознайомлення з  
навчальною  інформацією,  засвоєння нових  знань, 
оволодіння вміннями  і  навичками,  удосконалення 
професійної майстерності, розвиток 
загальнокультурного рівня працівників бібліотеки); 

 необхідність  активізації  пізнавальної  діяльності та 
розвитку креативного мислення бібліотекарів; 

 наявність  у  працівників бібліотеки  фахової  освіти  й  
практичного досвіду; 

 недостатнє володіння  слухачами навичками навчальної 
роботи; 

 зв’язок  пізнавальної  діяльності  слухачів  з  їх 
професійною діяльністю; 

 необхідність  оперативно застосовувати знання в їх 
практичній роботі.



Висновки

 Робота з організації підвищення кваліфікації працівників 

наукової бібліотеки Криворізького педагогічного 

інституту ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» відзначається постійним пошуком і 

впровадженням інновацій, зумовлених вимогами часу і 

перспективами розвитку інформаційних технологій.

 Внутрішньобібліотечне підвищення кваліфікації не може 

розв'язати всіх проблем, що стоять перед бібліотекою, 

тому необхідно вирішити проблему підготовки і 

перепідготовки кадрів з урахуванням специфіки роботи 

бібліотек ВНЗ і створити систему підвищення 

інформаційно-бібліографічної кваліфікації спеціалістів 

даних  бібліотек на державному рівні.



Дякуємо за увагу!


