
 1 

Міжнародний освітній форум 
«Інноваційні проекти у новій українській школі» 

19-23 вересня 2016 р., м. Одеса 
 

Доповідь керівника проекту Зражевського Ю.М.  
«Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу 

на прикладі шкільної електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» 
  
 

Шановні освітяни! 
 
Темою сьогоднішнього докладу є інформаційне забезпечення загальноосвітнього 

навчального закладу. Спробуємо розібратися у змістовому наповненні того, що ми 
називаємо «Інформаційне забезпечення».  

У звичному сприйнятті до інформаційного забезпечення можна віднести всю 
навчально-методичну літературу, включаючи підручники, яка «накриває» навчальний 
процес. Сюди ж слід додати ще шкільну бібліотеку, що є книгозбірнею і забезпечує, 
головним чином, потреби в програмній художній літературі. Третьою складовою 
інформаційного забезпечення можна назвати інтернет. Отже, постає питання: чи 
задовольняє нас така структура і наповнення інформаційного забезпечення? 

Звернемося до нещодавнього висловлювання міністра освіти і науки Л Гриневич. 
Цитую: 

«Я хотіла б побачити нові стандарти змісту освіти та велику електронну освітню 
платформу, куди може зайти будь-який вчитель, батько та дитина і знайти там для себе 
цікаві й сучасні освітні матеріали. Вчителі — з методик викладання, батьки і діти — з 
допоміжних матеріалів. Без такого об'ємного ресурсу освіта в багатомільйонній країні 
ще довго буде відірвана від сучасності. Якщо ми зробимо таку платформу — це буде наш 
реальний результат за п'ять років». 

З інтерв’ю Міністра освіти і науки України Л. Гриневич  
журналу «Новое время страны»,  № 21 від 10.06.2016 р 

 
Зі слів міністра можна зробити висновок, що є потреба у великій освітній 

платформі, яка б задовольняла нагальні і все зростаючі інформаційні запити шкільних 
освітян і учнів. Отже, по суті ми говоримо про четверту складову інформаційного 
забезпечення школи. Такий висновок видається цілком обґрунтованим. Коротко 
аргументую сказане. 

 
Ми вже живемо в інформаційному суспільстві. Розвиток засобів комунікації за 

останні два десятиліття докорінно змінив умови життя і праці людей. Головним 
результатом став величезний потік інформації, який відкрив широкі можливості у пізнанні 
нового, відкрив доступ до численних, досі недоступних джерел інформації, зумовив 
швидку зміну і передачу нових знань. Намагаючись утриматися у стрімкій течії 
інформаційного потоку, люди докладають чимало зусиль для оволодіння і вибірки того, 
що їм знадобиться у житті, виробничій чи навчальній діяльності. 

Та все ж людські можливості обмежені. На певному етапі настає інформаційна 
втома, інформаційне перевантаження. Як наслідок, це викликає реакцію відторгнення, 
обмеження нової інформації. Все частіше можна чути «Мені це не потрібно знати!». Отже, 
ми стоїмо на порозі нових завдань з «фільтрування» інформації, її свідомого обмеження і 
вибору лише потрібного. 

Тому, погоджуючись з міністром у тому, що потрібна електронна освітня платформа, 
ми маємо враховувати і чинник якості інформації, що включає в себе результати важкої і 
потрібної праці над формуванням змістового наповнення платформи. 

 



 2 

Повертаючись до висловлювання міністра, хотілося б зауважити ще одну 
особливість у побудові згаданої електронної платформи. Йтиметься про інструментальні 
засоби побудови електронної освітньої платформи. Простіше кажучи, якими засобами її 
подавати кінцевим користувачам. Пропонується розглядати засоби телекомунікації 
(інтернет), і засоби автономного використання, якими є автоматизовані бази даних. 

Вочевидь, одні не виключають інших. У кожного засобу є свої переваги і недоліки. 
Тому нам, на сьогоднішньому етапі, слід уважно придивитися до всіх «за» і «проти» і 
віддати перевагу тому засобу, який буде більш простим, ефективним і раціональним у 
вирішенні саме нинішніх інформаційних проблем школи. А вже опісля, після створення 
належних умов, можна використовувати інший (другий) засіб побудови електронної 
освітньої платформи.  

 
Тепер знову повернемося до слів міністра Л. Гриневич. Хочу відповісти їй, що не 

потрібно чекати 5 років для  створення електронної освітньої платформи. Вона вже 
створена фахівцями Українського інституту нормативної інформації у співпраці з 
Інститутом модернізації змісту освіти. Роботи велися за проектом «Інформаційне 
забезпечення загальноосвітнього навчального закладу», складовою якого є освітня 
платформа, яка називається «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Роботи 
велися протягом 6 років. 

Слід зауважити, що на початку розробки нам вдалося правильно визначити ті 
напрями розвитку освітнього процесу, які сьогодні вже стали очевидними. Саме вони 
сьогодні покладені в основу реформаторських зусиль у середній освіті. Нагадаю деякі із 
них.  

Ми виходили з того, що головною метою змін в освіті стане навчання і 
виховання випускника нової якості. Саме уявлення про майбутнього випускника 
складало основу для визначення завдань школи у довгому процесі становлення молодої 
людини. Найпершим ми окреслили завдання «навчити дитину вчитися».  

При цьому констатували, що такий випускник насамперед повинен не стільки 
накопичувати знаннєву базу, скільки уміти її самостійно набувати, доповнювати новою 
інформацією, продукувати нові знання. Це і є суть завдання навчити дітей вчитися. 
Сказане можна виразити і іншими словами: потрібно навчити дітей опрацьовувати великі 
обсяги інформації, вміло вибирати потрібне, формувати свої прийоми навчальної 
діяльності. Вирішення цього завдання виводить одразу на проголошені реформаторами 
завдання з розвитку критичного мислення, застосування індивідуальних освітніх 
траєкторій, впровадження компетентнісних підходів у викладацькій роботі. 

 
Хочу зробити одне застереження. У своїх інноваційних устремліннях ми все ж 

не повинні применшувати значення знаннєвої бази дитини, пересувати цей чинник 
на другі місця. Міцні знання завжди були сильною стороною нашої школи. Тому такими 
мають залишатися і в майбутньому, виступаючи необхідною основою для розвитку 
дитини, її підготовки як кваліфікованого працівника. Ось чому міністр Л. Гриневич 
наголошує на необхідності формування у новому змісті освіти «ядра знань».   

 
На доповнення до сказаного вище висловлю ще кілька тез, які були нами прийняті як 

орієнтири для проектної роботи.  
 
1. З огляду на динаміку росту обсягів інформації в усіх сферах суспільного життя, в 

тому числі в освітньому процесі, у майбутньому для школяра стане головним 
самонавчання, самовиховання і саморозвиток. Педагогічне співтовариство буде 
поступово приходити до усвідомлення такої необхідності. До речі, вже сьогодні це 
питання активно дебатується в США та країнах Заходу.  
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2. Виходячи з вище проголошеної тези, зміниться роль і функції вчителя. Він все 
більше набуватиме вмінь наставника, коуча, тьютора. Сьогодні у нас практично відсутні 
вчителі такого високого рівня. А із запровадженням індивідуальних навчальних 
траєкторій попит на них буде стрімко рости.  

Вчитель рано чи пізно набуде значно більших навчально-методичних свобод. Ним 
самостійно будуть вирішуватися багато питань, які нині регулюються органами управ-
ління освітою. 

 
3. Вірогідно органи управління освітою будуть скорочуватись, зменшуючи прес на 

школу. Виникне потреба у новій системі методичного забезпечення школи. Вона буде 
успішною лише тоді, коли слугуватиме вчителю у вирішенні системних навчальних 
проблем, допомагатиме на ділі підтримувати високий професійний рівень. 

Процес трансформації органів управління освітою та науково-методичних структур 
визначатиме і стимулюватиме децентралізація місцевих органів самоврядування.  

 
4. В основу реформування шкільної освіти має бути закладено інформаційний базис. 

Тобто, для будь-якого просування вперед необхідно зібрати, систематизувати і 
проаналізувати навчальну, методичну і управлінську інформацію, яка функціонує у 
навчальному закладі. Після чого розпочати створення нової інформаційної платформи для 
вирішення тих задач, які постають перед майбутньою школою. 

 
5. Створення такої інформаційної платформи, по суті означає створення 

централізованої системи інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального 
закладу. Слова «централізована система» свідчать про те, що опрацювання інформації 
шкільного призначення має здійснюватися не школою, а централізовано, певною 
організацією. А вже після цього поставлятися до шкіл в готовому вигляді, де слід 
встановити засоби і технології використання інформації. 

 
6. Шкільна бібліотека має стати тим пунктом, куди надходитиме інформація. Вона 

доводитиме цю інформацію до відома учасників навчально-виховного процесу. Таким 
чином, на принципово іншій основі, базуючись на інноваційних технологіях буде 
здійснюватись головна функція шкільної бібліотеки — бібліотечно-інформаційне 
забезпечення школярів і педагогів. 

 
Проголошені в проекті Концепції нової української школи напрями і зміст 

запланованих перетворень повністю узгоджуються з нашими баченнями. А тепер 
звернемося безпосередньо до школи.  

Важливим бачиться перетворення шкільної бібліотеки в новітній інформаційний 
центр, що тягне за собою перебудову функціональних обов’язків бібліотекаря і набуття 
навичок роботи інформаційного адміністратора. 

Головною проблемою нинішньої шкільної бібліотеки є відсутність сучасного 
інформаційного фонду для обслуговування навчального процесу та ефективних 
інструментів для такої роботи. Надії на інтернет як засіб наповнення фонду є ілюзорними. 
Інтернет не може розглядатися у якості навчального засобу. Зрозуміло, що тут не 
допоможе і будь-яка кількість комп’ютерів – звичайного «заліза».   

Звідси і постає проблема наявності у школі попередньо опрацьованої, підготовленої 
для навчальної роботи інформації. Це власне і склало головну ідею нашого проекту 
«Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу».  

 
У ході його реалізації були створені друковані і електронні засоби, а також 

комп’ютерні технології для продукування потрібної для школи інформації, її доставки до 
школи, а також використання на місцях безпосередніми учасниками навчально-виховного 
процесу. У цьому ланцюжку просування інформації до кінцевого споживача шкільна 
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бібліотека виконує важливу роль ланки, де інформація накопичується і трансформується 
згідно з потребами споживача.  

У бібліотеки з’являються можливості управління інформаційними потоками, у тому 
числі – випереджуюче забезпечення школярів і педагогів потрібною інформацією, яка 
адресується для вивчення конкретних тем. Таким чином, бібліотека стає активним 
учасником навчального процесу на відміну від нинішньої пасивної ролі. На перший план у 
роботі бібліотеки висуваються функції інформаційного обслуговування навчального 
процесу, натомість відсуваються функції організації культурно-масової і виховної роботи, 
які є прорегативою інших шкільних працівників.  

Таким чином шкільна бібліотека перетворюється на повноцінний ІНФОРМАЦІЙ-
НИЙ ЦЕНТР. 

 
Концепція такого інформаційного центру знайшла своє втілення в проекті 

«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Хочу одразу зауважити, що електронна 
бібліотека «ШБІЦ-інфо» – це по суті універсальна інформаційна автоматизована система 
шкільного призначення.  

Бібліотека «ШБІЦ-інфо» має дві складові: Інформаційний фонд, який налічує 12 
тисяч документів та Нові надходження, які щомісячно надходять до школи і поповнюють 
Інформаційний фонд. Кількість нових документів щомісяця складає близько 200. 
Інформаційний фонд поставляється до школи разово і встановлюється на одному або 
кількох бібліотечних комп’ютерах. Після чого бібліотекар кожного місяця поповнює фонд 
Новими надходженнями.  

Обидві складові «ШБІЦ-інфо» надходять до школи через передплату журналів 
«Інформаційний фонд» та «Нові надходження. Інформація подається як в друкованій, так і 
в електронній формах (на компакт-диску). Експлуатація електронної бібліотеки не 
потребує Інтернет та може вестися на малопотужному комп’ютері. 

 
Головною цінністю електронної бібліотеки є контент (або ІНФОРМАЦІЯ, яка 

міститься в Інформаційному фонді). Особливістю фонду є систематизація документів за 
класифікаторами, які розроблені спеціально для шкільної бібліотеки, а значить 
охоплюють всю сферу функціонування навчального закладу. 

Бібліотека включає інформацію за 5-ма підсистемами: навчального, виховного, 
розвивального процесів, адміністративного управління школою та бібліотечно-
інформаційного обслуговування. Кожна з підсистем включає документи для школяра 
(навчальні, виховні, розвивальні), методичні документи (для вчителів-предметників), 
організаційні документи для управлінських цілей, а також фахові документи для 
бібліотекарів. Класифікація дозволяє працювати з документами на різних рівнях: на рівні 
предмету, ступеню школи, класу, навчальної програми, її розділу, навчальної теми чи 
питання.  

 
«ШБІЦ-інфо» включає три основні бази даних: «НАВЧАННЯ», «МЕТОДИКА», 

«ЧИТАННЯ». Вони об’єднують документи, які підготовлені самими вчителями та 
школярами, зокрема: навчальні матеріали, методичні розробки, читацькі дописи і відгуки 
на літературні твори тощо. 

У зв’язку з очікуваним реформуванням районних та міських методичних кабінетів 
база даних «МЕТОДИКА» ляже в основу нової автоматизованої системи сервісного 
методичного обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів. До розробки цієї 
системи ми вже приступили. Передбачається, що бібліотека «ШБІЦ-інфо» стане кінцевим 
терміналом для прямого забезпечення вчителів методичними послугами.  

Цікавою і важливою є база даних «ЧИТАННЯ», яка складає основу 
автоматизованої системи наставництва у дитячому читанні. Нами поставлена мета –
забезпечити школи творами художньої літератури, які вивчаються за навчальною 
програмою, пропонуються для додаткового читання, а також рекомендуються дітям для 
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позакласного (дозвіллєвого) читання. Тексти таких творів подаються в електронній формі 
у повному обсязі або ж скороченим переказом. 

 
На закінчення хочу сказати наступне. 
Електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» розрахована на самостійне використання як 

учнями, так і педагогами. При цьому участь бібліотекаря у роботі обмежується лише 
консультативною допомогою. Водночас бібліотекар виконує свої завдання з 
інформаційного обслуговування навчального процесу або ж діє на окремі прохання 
вчителів. 

Впровадження електронної бібліотеки в навчальному закладі є вкрай важливим. Це 
дає можливість вже сьогодні отримати сучасну інформаційну базу документів, долучитися 
до нових технологій роботи з великим обсягом нової інформації, педагогам підвищувати 
свій професійний рівень і співставляти його з потребами сьогодення. І нарешті кожен 
вчитель і бібліотекар отримує можливість опублікування своїх робіт, в тому числі для 
цілей атестації. 

 
У цей важливий період реформування освіти, хочу закликати керівників навчальних 

закладів, шкільних бібліотекарів активно долучитися до інноваційної роботи, забезпечити 
свої школи сучасними засобами та інструментами для реформування. Запрошую до 
співпраці тих освітян, котрі намагаються впроваджувати нове і перебудовувати 
навчальний процес згідно з потребами сьогоднішнього дня. 

 
Бажаю вам успіху на цьому шляху! 
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