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Заклади загальної середньої 
освіти 

 
Український інститут нормативної інформації тривалий період веде роботи за 

проєктом «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ)». Метою є створення 
концептуальних засад, документального забезпечення, інформаційних та програмних 
засобів для реформування шкільної бібліотеки в сучасний бібліотечно-інформаційний 
центр. Роботи виконуються в розвиток Всеукраїнського експерименту «Шкільна 
електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900).  

Результатом став комплект інформаційних продуктів для кабінетної поставки 
ШБІЦ до шкіл. Головним напрямом реформування бібліотек розглядається активне  
інформаційне обслуговування учасників освітнього процесу. Запроваджується 
принцип «інформація надходить до користувача» замість застарілого «інформація 
очікує на користувача».  

Виконання нових інформаційних завдань можливе лише на основі впровадження 
сучасних технологій: автоматизації та телекомунікації. Тому ШБІЦ побудований на 
використанні вітчизняних автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС), 
електронної технології інформаційного обслуговування АВІЗО, наповненням бібліотек 
новими читацькими, візуальними, виставковими матеріалами, які утворюють сучасне 
бібліотечно-інформаційне середовище.  

Важливими характеристиками ШБІЦ є можливість функціонування без інтернет, 
а також різна комплектація для шкіл будь-яких ступенів. Це відкриває можливість 
встановлювати ШБІЦ навіть у малокомплектних школах-філіях, де відсутня бібліо-
тека. 

Проєктні рішення повністю відповідають реаліям нинішнього інформаційного 
суспільства, тенденціям його розвитку на майбутнє. У форматі інформаційного центру 
бібліотека зможе успішно виконувати завдання Нової української школи, чим обґрун-
товано забезпечить свій розвиток  у структурі навчального закладу.   

 
Цим листом звертаємося до директорів шкіл з пропозицією розглянути проєкт з 

метою здійснення кабінетної поставки ШБІЦ для реформування бібліотеки. Для 
детальнішого ознайомлення з предметом, рекомендуємо звернутися до Презентацій-
ного проспекту за посиланням: 

http://libcenter.com/images/pdf/kabinetna-postavka-shbits.pdf. 
Для прийняття рішення повідомляємо вартість поставки для шкіл:  
I-III ступеня – 45,0 тис. грн., в тому числі ПДВ 7,5 тис. грн.; 
 I-II ступеня – 37,8 тис. грн., в тому числі ПДВ 6,3 тис. грн.; 
     I ступеня – 15,0 тис. грн., в тому числі ПДВ 2,5 тис. грн. 
II-III ступеня – 38,1 тис. грн., у тому числі ПДВ 6,35 тис. грн. 
 
Запитання слід адресувати: тел. (067) 474-59-55, (066) 744-07-41 або електронною 

поштою: pasport01@ukr.net.  Відповідальний працівник – Герасименко Ірина Мико-
лаївна. 
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