
До	користувачів	комп’ютерної	системи
«Шкільна	електронна	бібліотека	«ШБІЦ-інфо»

У цьому випуску журналу вперше інформація подається вже 
у новій класифікації. Починаючи з травня 2014 року розробники 
впровадили зміни до класифікаційного апарату комп’ютерної систе-
ми  «ШБІЦ-інфо» і журналу «Шкільний бібліотечно- інформаційний 
центр. Повне видання». Зміни стосуються переліку підсистем, 
а також нових класифікаторів для окремих видів інформації.

Перелік підсистем доповнений новою: «Розвивальний процес». Нова під-
система виокремлена з підсистеми «Виховний процес» і набула самостійного 
функціонування. На наш погляд, це важливий крок у напрямку розмежування 
двох різних автономних процесів у шкільній діяльності, які донині трактуються як 
один процес. Прийняте рішення допоможе у формуванні строгої структури і одно-
значного трактування змісту та наповнення виховної функції школи, сприятиме 
розробці об’єктивної системи її оцінки. 

Розвивальна освітянська функція, у свою чергу, отримає чітке понятійне 
визначення і посяде своє місце у шкільному процесі на основі тих складових, які 
реально існують і практично реалізовуються педагогічним колективом навчального 
закладу. Розширення та поглиблення розвивальних засобів освітянського процесу 
відповідає потребам вже сьогоднішнього дня, створює передумови для активної 
адаптації школяра до життя в інформаційному суспільстві. 

Створення і залучення до використання нових класифікаторів зумовлено 
вкрай розбалансованою системою упорядкування шкільної інформації. Довільне 
вживання понять, різне трактування основних інформаційних об’єктів, у тому числі 
навчального призначення, вносить змістову плутанину в документи, «розмиває» 
межі наукової та цілісної уяви про предмет комунікації. Як результат, втрачаються 
зв’язки і порушується структурна єдність шкільної інформаційної сфери. 

Для врегулювання найбільш слабких місць цієї сфери ми запровадили в системі 
«ШБІЦ-інфо» такі класифікатори: Класифікатор методичної інформації навчального 
процесу, Класифікатор методичної інформації виховного процесу, Класифікатор 
методичної інформації розвивального процесу, Класифікатор виховної інформації, 
Класифікатор розвивальної інформації. Усі вони розроблені з урахуванням ни-
нішніх потреб, забезпечуються оперативним і постійним оновленням, переважно 
структуровані за навчальними предметами, ступенями школи, класами. 

У наших найближчих планах модернізація технології використання системи 
«ШБІЦ-інфо». Це означає, що починаючи з липня 2014 року, буде запроваджено 
нову технологію. Суть її полягає у разовій поставці нової редакції «Інформацій-
ного фонду (2011-2014)». Його об’єднаний каталог дозволяє відкривати тексти 
документів без окремого звернення до річних каталогів. Така технологія усуне 
головну незручність, яка досі має місце для користувачів.  

З метою переходу на нову технологію просимо користувачів, які передплатили 
журнал «Нові надходження» і одночасно не є учасниками дослідного випробування 
системи «ШБІЦ-інфо», до 15 червня 2014 року звернутися до нас для безкоштовної 
поставки «Інформаційного фонду» в новій редакції. Для цього нам необхідно наді-
слати: копію квитанції про передплату журналу «Нові надходження» на повний 
2014 рік або на II півріччя, а також свою повну поштову адресу, телефон, адресу 
електронної пошти. Поставка системи буде здійснена нами до кінця червня.
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