
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НОРМАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
01042, м. Київ-42, вул. П. Лумумби 4/6 корп. «В», кімн.1103.  

Телефон /факс (044) 528-22-16, 528-28-75, E-mail: amaslova@ifl.com.ua 
 
7.11.2016 р. № 37/8 
 
 
Про побудову в ОТГ нової системи методичного 
забезпечення навчальних закладів  

Голові об’єднаної територіальної громади 
Керівнику відділу освіти 

 

 
 

Метою листа є пропозиція керівництву ОТГ щодо побудови нової системи мето-
дичного забезпечення  шкіл на основі комп’ютерної інформаційної системи 

 
Нинішній стан системи методичного забезпечення 

На етапі становлення об’єднаної територіальної громади (ОТГ) важливим є орга-
нізація і налагодження роботи відділу освіти. На сьогодні однією з головних його 
функцій залишається методичне забезпечення шкіл. Виконання цієї функції потребує 
істотного збільшення штатної чисельності відділу через набір методистів. Це призво-
дить до збільшення фінансових витрат з місцевого бюджету. Водночас виникають 
проблеми з підбором методистів, професійний рівень яких часто недостатній для ви-
конання службових завдань.  

Намагаючись оптимізувати фінансові витрати і вирішити кадрову проблему, де-
які ОТГ знаходять шляхи для методичного забезпечення своїх шкіл силами район-
ного методичного кабінету, який ще зберігає свою функціональну спроможність. 
Одначе слід зауважити, що у процесі децентралізації, утворення нових громад будуть 
трансформуватися всі районні органи управління, в тому числі і методичні кабінети. 
Враховуючи нинішнє, в цілому негативне ставлення вчительської спільноти до якості 
методичної допомоги, функціональна перспектива кабінетів є невизначеною.  

Звідси випливає висновок: для побудови нової ефективної системи методичного 
забезпечення місцевих шкіл слід шукати інші, більш перспективні рішення. З цією 
метою звернімося до проектів нормативно-правових документів, методичних реко-
мендацій МОН, які дозволяють спрогнозувати процес реформування освіти у най-
ближчому майбутньому. 

 
Напрями освітнього реформування  

У пошуках віддалених рішень з методичного обслуговування шкіл пропонуємо 
звернутися до проекту Закону України «Про освіту», Методичних рекомендацій з роз-
роблення Положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу об’єдна-
ної територіальної громади, направлених на місця листом МОН України від 30 грудня 
2015 р. № 1/9-633 «Про формування органів управління освітою», проекту Концепції 
нової української школи.  

Усі документи декларують необхідність максимального делегування на-
вчально-методичних повноважень на рівень навчального закладу. Таким чином 
зазначені повноваження стають органічною складовою внутрішньої (для навчального 
закладу) системи забезпечення якості освіти. До цієї тези слід додати передбачене 
право вчителя на академічну свободу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання. 
Важливим є намір надати вчителю і право вільного вибору освітніх програм, форм 
навчання, закладів освіти, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку 
педагогічних працівників. Отже, вчитель самостійно визначатиме шляхи і методи 
підвищення своєї кваліфікації. Перевіркою його фаховості стане державна сертифі-
кація. Надавши такі свободи і права вчителю, держава цим покладає на нього відпові-
дальність за якість навчального процесу та особистий рівень професійної підготовки.  
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З наведеного вище випливає, що методичні структури рівня району чи об’єдна-

ної територіальної громади в нинішньому форматі стануть не затребуваними. З вели-
кою вірогідністю можна передбачити, що функції методичного обслуговування на-
вчальних закладів будуть укрупнені і перемістяться на обласний (після завершення 
децентралізації – регіональний) рівень.  

І тоді постане питання щодо взаємодії обласних (регіональних) методичних 
структур безпосередньо зі школами області (регіону). Для цього (і не тільки) в проекті 
закону «Про освіту» (ст. 34) передбачається забезпечення навчальних закладів інфор-
маційними системами для ефективного управління закладом освіти. А в об’єднаних 
громадах достатньо буде утримувати 1-2 методистів, які організовуватимуть і коор-
динуватимуть роботу на місцевому рівні.   

 
Наша пропозиція 

Пропонуємо вже зараз розпочати роботу з побудови місцевої ланки (рівень ОТГ) 
нової системи методичного обслуговування навчальних закладів. Вона базуватиметь-
ся на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях у формі великої комп’ютер-
ної інформаційної системи та централізованій підготовці необхідних школі методич-
них та управлінських матеріалів. На сьогодні Інститутом модернізації змісту освіти 
МОН України спільно з Українським інститутом нормативної інформації розроблено 
інноваційний освітній проект «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо», який 
і забезпечує необхідну основу для нової системи методичного обслуговування. Нака-
зом МОН України від 5.08.2014 р. № 900 проект впроваджується в закладах освіти у 
формі всеукраїнського експерименту. 

Структура інформаційної мережі в ОТГ передбачає наявність у кожній школі 
хоча б одного комп’ютера – можна в зі скромними технічними характеристиками. У 
малокомплектних та початкових школах, у разі відсутності шкільного комп’ютера, 
може використовуватися особистий комп’ютер вчителя або школяра. Для функціо-
нування мережі не використовується інтернет, а інформація до школи надходить пош-
тою на компакт-диску.  

Інформаційна система «ШБІЦ-інфо» має дві складові: Інформаційний фонд та 
Нові надходження. Фонд поставляється кожній школі разово і налічує 14 тисяч доку-
ментів методичного, навчального, виховного, розвивального та управлінського харак-
теру. Це робить систему затребуваною всіма учасниками навчально-виховного про-
цесу.  

Нові надходження поступають до школи щомісячно і містять близько 200 нових 
документів, які доповнюють фонд. Документи готуються централізовано для поставки 
в усі школи країни. Позитивним є те, що інформаційна система може встановлю-
ватися в малокомплектних і початкових школах. Вона стає зручним і універсальним 
інструментом індивідуального методичного обслуговування вчителів віддалених на-
селених пунктів.   

 
Практичні кроки  

Виходячи з викладеного вище, просимо розглянути нашу пропозицію щодо по-
ставки «ШБІЦ-інфо» для побудови нової системи методичного обслуговування шкіл 
ОТГ. У разі позитивного рішення необхідно звернутися до Українського інституту 
нормативної інформації з відповідною заявкою (зразок додається). Після цього сто-
рони узгодять конфігурацію, спосіб і вартість поставки. Деталізовані умови поставки 
залежать від кількості шкіл в ОТГ та їх ступеня. З нашого боку замовникам будуть 
надані фінансові преференції (знижки), які зроблять пропозицію вигідною і прийнят-
ною для спільної роботи. Подальше співробітництво вестиметься за програмою експе-
рименту, затвердженою МОН України, забезпечуватиметься постійний консульта-
тивний і методичний супровід. 



 
Запитання слід адресувати координатору проекту Масловій Анастасії Юріївні:  

Телефони / факси (044) 528-28-75, 528-22-16, моб. 050-92-92-208. 
 
Заповнену заявку просимо направити на поштову або електронну адресу:  

01042, м. Київ-42, вул.П. Лумумби 4/6 корп. «В», кімн. 1103,  
E-mail: amaslova@ifl.com.ua 

 
Додатки.  

1. Зразок заявки  
2. Інформаційний буклет — на 1 арк. 

 
 
В. о директора, керівник проекту                                         Ю.М. Зражевський 
 
 
 
 

Додаток 1. Зразок заявки  
 

Шапка листа (назва і реквізити відправника) 
 

__________ №________ 
 
 
Про поставку інформаційної 
системи «Шкільна електронна 
бібліотека «ШБІЦ-інфо» 

Український інститут  
нормативної інформації  

01042, м. Київ-42, вул. П. Лумумби 4/6 
корп. «В», кімн.1103 

 

 
ЗАЯВКА 

на поставку інформаційної системи «ШБІЦ-інфо» 
 

1. Просимо розглянути можливість поставки інформаційної системи «Шкільна 
електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» для потреб об’єднаної територіальної громади  

_________________________________________________________________ 
(назва ОТГ) 

 
2. Для узгодження умов поставки повідомляємо кількісний склад шкіл в ОТГ:  

Всього шкіл в ОТГ ________________________, 
в тому числі: 
початкових (1-го ступеня) _________________ 
основних (2-го ступеня)     _________________ 
загальноосвітніх (1-3 ступеня) _____________ 

 
3. Контактні реквізити ОТГ: 

відповідальна особа ________________________________  
тел. ______________________________________________  
E-mail ____________________________________________ 
Поштова адреса: ___________________________________ 

 
 
Голова сільської (селищної, міської) ради ОТГ 
                                                                                   ____________________________ 
 
Зав. відділом освіти                                               __________________________ 
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