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Про долучення навчальних закладів району  
до експерименту за проектом «Шкільна 
електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» 
 

Учасникам всеукраїнського 
експерименту за інноваційним 
освітнім проектом «Шкільна  
електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» 
 
Модельним навчальним закладам- 
учасникам експерименту 

 
 

На виконання п. 10 Програми проведення експерименту за інноваційним 
освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ-інфо» (наказ МОН 
України від 5.08.2014 р. № 900) творча група розробила комплект Рекомен-
даційних матеріалів на допомогу загальноосвітнім навчальним закладам і 
районним методичним кабінетам для впровадження проекту.  

Метою наших зусиль є розширення кола активних учасників шляхом до-
лучення до експерименту нових навчальних закладів району. Розширення пла-
нується здійснити починаючи з III кварталу нинішнього року. Саме новим 
учасникам і спрямовуються Рекомендаційні матеріали.  

У досягненні наміченого великі надії покладаємо на школи, методичні ка-
бінети, які вже впровадили електронну бібліотеку, отримали певний практич-
ний досвід і, таким чином, набули статусу модельних у своєму районі.  

Тому, звертаємося до наших ділових партнерів з переконливим прохан-
ням: довести інформацію про інноваційну новинку до відома шкіл району; по-
ділитися досвідом використання електронної бібліотеки; розповісти про все-
українську базу даних навчально-методичних розробок “МЕТОДИКА”, про 
створення шкільних і районного фондів таких розробок; відповісти на питання 
колег.  

Важливим кроком при цьому стане передача Рекомендаційних матеріалів 
та інформаційного буклета безпосередньо кожній школі для детального «до-
машнього» ознайомлення.  

Термін запланованого інформування обмежується 1 червня 2015 р., що 
відповідає закінченню передплатної компанії з поставки бібліотеки “ШБІЦ-
інфо”.  

 
Враховуючи наведене вище, пропонуємо своє бачення послідовності дій з 

інформування навчальних закладів району 
1. Головним завданням слід вважати інформування директорів навчальних 

закладів району та шкільних бібліотекарів про хід експерименту в модельній 
школі. 

2. За узгодженням з районним методичним кабінетом на одному із плано-
вих квітневих семінарів для директорів шкіл чи бібліотекарів зробити інфор-
маційне повідомлення про впровадження електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» 
у своїй школі. Продемонструвати журнали «Інформаційний фонд», «Нові над-
ходження», експозиційні комплекти «Бібліотечний вісник» та «Інформаційний 
порадник». 

 



 
 
3. Передати представнику кожної школи Рекомендаційні матеріали та ко-

льоровий інформаційний буклет (по одному примірнику) для ознайомлення по-
садових осіб на місці. 

4. Надати роз’яснення щодо необхідності передплати «Інформаційного 
фонду» та «Нових надходжень» для впровадження електронної бібліотеки з III 
кварталу 2015 року. Акцентувати увагу присутніх на кінцевому терміні перед-
плати — 1 червня.  

5. Для дистанційного консультування надати присутнім на семінарі свої 
реквізити для зв’язку (телефони, електронну пошту). 

 
Пропонована послідовність дій відображає лише один із можливих спосо-

бів інформування шкіл району. У конкретних умовах його можна здійснити і в 
інший спосіб, який буде прийнятним для модельної школи та методичного ка-
бінету. Рішення про це вони приймають самостійно. 

 
Для надання консультативної і методичної допомоги зі свого боку нага-

дуємо номери телефонних ліній (044) 528-28-75, 528-22-16, а також електронну 
адресу amaslova@ifl.com.ua. Координатор проекту Анастасія Юріївна Маслова. 

Будемо вдячні за короткий звіт щодо дати проведеного інформаційного за-
ходу та кількості шкіл району, яким передані Рекомендаційні матеріали і бук-
лети. 

 
Додатки: 

1. Рекомендаційні матеріали  — 20 прим. 
2. Інформаційні буклети — 20 прим. 
 
 
 
 
Заступник директора УкрІНІ, 
керівник проекту                                                             Зражевський Ю.М.  
 
 


