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Товариство з обмеженою відповідальністю  
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НОРМАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

03150, м. Київ-150, вул. Антоновича 172, оф. 720 
Телефон /факс (044) 528-22-16, 528-28-75; e-mail: kyiv_ini@ukr.net 

____________________________________________________________________________ 
 
31.10. 2019 р. № 8/40                                          Виконуючому обов’язки директора ДНУ 
                                                                              «Інститут модернізації змісту освіти»  
                                                                               ЗАВАЛЕВСЬКОМУ Ю.І. 
 
 
Про завершення проєкту «Шкільний бібліотечно- 
інформаційний центр» і кабінетні поставки  
ШБІЦ до шкіл 
 

 
Шановний Юрію Івановичу! 

 
Наш спільний з Інститутом модернізації змісту освіти Всеукраїнський експеримент 

за інноваційним освітнім проєктом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ 
МОН України від 05.08.2014 р. № 900) був успішно завершений у 2017 році. Його 
результати отримали свій розвиток вже в наступному проєкті «Шкільний бібліотечно-
інформаційний центр», метою якого є реформування шкільної бібліотеки в сучасний 
шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ). Робота набула особливого значен-
ня і актуальності у зв’язку з реформування середньої освіти, становленням Нової україн-
ської школи.   

 
На початку осені нинішнього року названий проєкт теж завершено. Головною 

функцією бібліотечно-інформаційного центру визначено інформаційне забезпечення ос-
вітнього процесу. Вона вибудовується на основі автоматизованих технологій обслуго-
вування всіх учасників шкільного життя. Запроваджується принцип «інформація йде до 
користувача» замість «інформація очікує на користувача». Проєктом здійснюється дід-
житалізація роботи бібліотеки. 

 
Для школи підготовлено: автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи 

(АБІС); бази даних індивідуального користування; технологію активного випереджу-
вального обслуговування (АВІЗО); матеріали та засоби, що складають нове бібліотечно-
інформаційне середовище школи. Для забезпечення періодичного поповнення автома-
тизованих ресурсів запроваджено електронні журнали, які забезпечують постійні інфор-
маційні потоки шкільного призначення. Налагоджена професійна підготовка бібліоте-
карів. 

Функціонування ШБІЦ розраховано як із застосуванням інтернет, так і автономно, 
у разі його відсутності. Особливо важливою є можливість впровадження ШБІЦ в мало-
комплектних школах. Цим повністю вирішується завдання їх інформаційного забез-
печення, зрівнюється ресурсний потенціал незалежно від місця розташування, оснащен-
ня, форми власності шкіл.  

 
На сьогодні весь комплекс ШБІЦ готовий до поставки в школи. Таку поставку ми 

називаємо «кабінетною» за аналогією поставок предметних кабінетів.  
 
Новітнє оснащення шкільних бібліотек, перетворення їх в інформаційні центри  ви-

рішить багато нинішніх проблем, відкриє перспективи розвитку на майбутнє, врешті 
створить надійну інформаційну базу для змін безпосередньо в навчальних закладах. 
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Враховуючи спільні зусилля нашого інституту та ІМЗО з визначення перспектив 

шкільних бібліотек, вирішення-завдань інформаційного забезпечення закладів загальної 
середньої освіти,  

спираючись на досягнуті реальні результати, готовність до змін як проєктних роз-
робників, так і навчальних закладів, звертаємося до Вас з проханням: 

 
ініціювати з боку ІМЗО перед Міністерством освіти і науки України здійснення 

кабінетних поставок ШБІЦ за програмою матеріально-технічного забезпечення та дидак-
тичного оснащення навчальних закладів Нової української школи. Цим підтримати від-
повідні пропозиції , які ми направили на адресу міністерства листом від 23.10.2019 р.   
№ 8/38 «Про реформування шкільних бібліотек в сучасні інформаційні центри». 

 
Запевняємо, що практичне виконання прийнятого міністерством рішення буде за-

безпечене нами в узгоджені строки і в належних обсягах. 
 
Прошу розглянути. 
 
 
 

 
Директор                                                               Ю. М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


