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Щодо проекту Примірного положення про 
шкільний бібліотечно-інформаційний центр

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти»

З 2014 року триває всеукраїнський експеримент за інноваційним освітнім проектом 
«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 5.08.2014 р. № 900). 
Експеримент проводиться Українським інститутом нормативної інформації (УкрІНІ) спільно 
з Інститутом модернізації змісту освіти (ІМЗО).

Програмою передбачено підготовку наукових, нормативних матеріалів та рекомендацій 
з питань інформаційного забезпечення навчальних закладів і методичних структур із за-
стосуванням ІКТ. Така необхідність зумовлена потребою сформувати нові концептуальні 
бачення функцій шкільної бібліотеки як інформаційного підрозділу в структурі загально-
освітнього навчального закладу. 

Нині робота бібліотеки регулюється застарілим наказом міністерства «Про затвердження 
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти 
України» від 14.05.1999 р. № 139. 

Фахівцями УкрІНІ розроблено проект нового документа — Примірного положення про 
шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ). Він відображає зміст реформи шкіль-
ної бібліотеки, перетворення її в сучасний бібліотечно-інформаційний центр. Основною 
функцією ШБІЦ визначено інформаційне забезпечення навчального процесу. Інші важливі 
функції — інформаційне забезпечення виховного та розвивального процесів. 

Уся робота центру базується на використанні інформаційно-комунікаційних технологій, 
що забезпечується впровадженням двох автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем. 
Вони створюють нову технологією активного випереджувального інформаційного забезпе-
чення та обслуговування (технологія АВІЗО). У проекті знайшла своє вирішення проблема 
інформаційного забезпечення малокомплектних шкіл. В окремих розділах Примірного по-
ложення виписано зміст автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів, технічного і ко-
мунікаційного оснащення ШБІЦ. Передбачена нова посада керівника ШБІЦ — інформаційний 
адміністратор. Виходячи зі змісту його роботи, посада віднесена до категорії педагогічних 
працівників. Це забезпечує мотивацію і належне матеріальне стимулювання фахівця.

Вносимо проект Примірного положення разом з пояснювальною запискою на розгляд 
МОН України. Організація його широкого обговорення та напрацювання остаточної редакції 
стануть необхідними кроками для прийняття відповідного нормативного акта. Він визна-
чить роль і місце шкільної бібліотеки у процесі реформування середньої освіти. 

Звертаємося з проханням оприлюднити текст проекту на сайті міністерства, ІМЗО, на-
правити його обласним ІППО для обговорення на місцях, в тому числі в районних (міських) 
методичних кабінетах, а також для висловлення критичних зауважень. 

Додатки:
1. Проект «Примірного положення…» — на 3-х аркушах.
2. Пояснювальна записка до проекту… — на 2-х аркушах.

В.о. директора, 
керівник творчої групи                                                         Ю. Зражевський


