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ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ

Нове у школі!

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НОРМАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Юрій ЗРАЖЕВСЬКИЙ,
директор інституту, керівник проєкту

Керівникам установ освіти, директорам шкіл!
У процесі реформування середньої освіти одним із завдань є інформаційне забезпечення навчальних закладів. Ми живемо в інформаційному суспільстві, а тому не можемо
ігнорувати зростаючі потреби в опрацюванні великих обсягів інформації шкільного
призначення. Сюди включається: відбір, упорядкування (систематизація), попередня
підготовка, зберігання і своєчасне доведення інформації до учасників освітнього процесу.
Стає зрозумілим, що підручник не може бути єдиним джерелом знань. Виникає
потреба в засобах, методах та інструментах опрацювання інформації. Кінцевому користувачеві має надаватися лише певний обсяг і забезпечуватися належна якість продукту.
Уміння працювати з різними джерелами, великими обсягами інформації стає для школярів і вчителів необхідною передумовою для досягнення освітніх цілей.

Єдиним інформаційним підрозділом у школі є бібліотека. Однак для виконання
завдань Нової української школи вона потребує реформування. До вашого розгляду
пропонується проєкт «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ)».
Він реалізує перетворення бібліотеки в сучасний інформаційний центр. Робота виконана в розвиток Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проєктом «Шкільна
електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900).
За результатами для реформування бібліотеки підготовлено цілісний комплект програмних, інформаційних, технологічних продуктів і засобів. Поставка комплекту ШБІЦ
іменується «кабінетною» — за аналогією з поставками до шкіл предметних кабінетів.
До її складу включено: автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи (АБІС); бази
даних; технологію активного випереджувального обслуговування (АВІЗО); матеріали
для оформлення нового бібліотечно-інформаційного середовища, забезпечуючі ресурси.
На сьогодні діють курси професійної підготовки бібліотекарів, які готують фахівців
до виконання нових функцій. Цим створюються передумови для запровадження у школі
нової професії «інформаційний адміністратор» замість застарілої — «бібліотекар».
Важливими особливостями функціонування ШБІЦ є можливість автономної роботи
в школі без використання інтернету, а також забезпечення ним малокомплектних шкіл.
Останнє повністю вирішує проблему їх інформаційного забезпечення.
Презентаційний проспект ознайомлює читачів зі складовими ШБІЦ, наводить джерела
постійного комунікування та зв’язку (сайт, фейсбук-сторінка, інші), включає фінансові
показники поставки.
Пропонуємо розглянути можливість кабінетної поставки ШБІЦ до окремих (пілотних)
шкіл регіону. Такі заклади стануть місцевими навчально-методичними майданчиками
для подальшого реформування в інших школах.
Поставка ШБІЦ створить сучасну модель інформаційного супроводження освітнього
процесу, стане основою для впровадження НУШ, відкриє перспективи розвитку шкільної
бібліотеки.

БАЖАЄМО УСПІХУ!
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Тим, хто хоче вчитися і навчати:
Ми створюємо нову бібліотеку —
бібліотечно-інформаційний центр.
Працюймо разом для дітей!
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Склад і структура ШБІЦ
АБІС ШБІЦ-облік»

АБІС «ШБІЦ-інфо»

АБД « Середня освіта
в Україні. Нормативноправове регулювання»

ШКІЛЬНИЙ
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР

Нове бібліотечноінформаційне середовище
школи

Технологія АВІЗО

Забезпечуючі ресурси

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
директорів, бібліотекарів, методистів
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Журнал «НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ШБІЦ
Автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС)
«ШБІЦ-інфо»
Електронна бібліотека для школи у формі бази даних. У складі 5 підсистем: навчальної, виховної, розвивальної, адміністративного управління
школою, бібліотечно-інформаційного обслуговування. Для всіх шкіл.
Ідентифікується як «зовнішня».
Автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС)
«ШБІЦ-облік»
Комп’ютерний пакет програм для створення електронної бібліотеки на
основі наявного у школі бібліотечного фонду, а також для автоматизації
його бухгалтерського обліку. Дозволяє накопичувати доробки учителів і
школярів. Ідентифікується як «внутрішня».
Автоматизована база даних (АБД)
«Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання»
Єдина в Україні електронна галузева база даних. Незамінний інструмент
для керівників, чиновників, методистів, учителів. Включає чинні нормативно-правові акти: галузеві та вищих органів влади, які стосуються
середньої освіти за період з 1991 року по теперішній час.
Технологія АВІЗО (активного випереджувального інформаційного
забезпечення і обслуговування)
Забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування учасників освітнього процесу на новому принципі: «інформація йде до користувача»
замість «інформація очікує користувача». Технологія АВІЗО повністю
автоматизована, що робить її посильною для бібліотекаря й ефективною
для користувача.
Нове бібліотечно-інформаційне середовище школи
Поставка до школи великого комплекту сучасних засобів і матеріалів, які
наповнюють новим змістом як бібліотеку, так і інші приміщення школи:
класи, коридори, фойє. Серед них: експозиційні банери, стелажні альбоми,
виставкові комплекти.
Забезпечуючі ресурси
Журнал «Нові надходження» з електронним додатком забезпечує періодичне поповнення інформаційного фонду АБІС «ШБІЦ-інфо».
Електронний журнал «Шкільний вісник» реалізує застосування у школі
технології АВІЗО, вперше розгортає ПРЯМЕ інформаційне обслуговування
вчителів і школярів за навчальними програмами.
Професійна підготовка шкільних бібліотекарів
Діють консультативно-тренінгові курси для професійного підготовки
бібліотекарів до роботи у нових умовах функціонування ШБІЦ. Форми
занять: очні, дистанційні, виїзні.
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Шкільний бібліотечно-інформаційний центр

Автоматизована
бібліотечно-інформаційна система

«ШБІЦ-інфо»
Фонд — 18000 документів
ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:
•
•
•
•
•
•

школярам;
вчителям;
керівникам ЗНЗ;
бібліотекарям;
методистам;
студентам пед. ВНЗ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПІДСИСТЕМИ:
•
•
•
•
•

навчального процесу;
виховного процесу;
розвивального процесу;
управління школою;
бібліотечно-інформаційного
обслуговування

Підготовлена централізовано для всіх шкіл. Ідентифікується як «зовнішня»
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СУПРОВІДНІ ПРОЕКТИ:
«МЕТОДИКА» — Всеукраїнська база даних навчально-методичних
розробок. Призначається вчителям, методистам;
«ЧИТАННЯ» — повна електронна база даних текстів літературних творів
та їх характеристик для програмного, додаткового читання
(1–9 класи), а також дозвіллєвого читання (1–4 класи).
Призначається учням

Навчальні, виховні, розвивальні, методичні, організаційноуправлінські, нормативні документи. Предметний
і адресний пошук. Новітня система класифікації
до рівня навчальної теми.
Індекс 89236

ФОРМА ПЕРЕДАЧІ:
Поставка на електронному носії. Надається збірник
інструктивних та експлуатаційних документів.

Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД:
Інноваційний проект

ШКІЛЬНА
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА
«ШБІЦ-інфо»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД

№ 1/2018

Тим, хто хоче вчитися і навчати:
Ми створюємо нову бібліотеку –
шкільний інформаційний центр.

Працюймо разом!

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ:
 автономність (без інтернет), можливість
індивідуального використання;
 може застосовуватись в малокомплектних
школах;
 мінімальні вимоги до оснащення і
характеристик комп’ютера;
 періодичне поповнення інформаційного
фонду новими документами;
 доступна вартість.

СУМІСНІСТЬ З АБІС «ШБІЦ-ОБЛІК»
Повна інформаційна, методична, технологічна
і класифікаційна сумісність з автоматизованою
бібліотечною бібліотечно-інформаційною
системою «ШБІЦ-облік» («внутрішньою»
системою). Обидві виконують головне завдання —
інформаційне забезпечення освітнього процесу.

АБІС «ШБІЦ-інфо» надано гриф Міністерства освіти і науки України
«Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах»
(лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-142 від 19.02.2014 р.)
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Головна панель АБІС «ШБІЦ-інфо»
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Панель «Предметний пошук»

Панель предметної класифікації

Панель результатів пошуку
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Автоматизована
бібліотечно-інформаційна система

«ШБІЦ-облік»

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:
• школярам; вчителям; керівникам; бібліотекарям; методистам.
ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ:
1) автоматизований бухгалтерський облік бібліотечного фонду
(фондів підручників і основного);
2) формування і підтримка шкільного електронного фонду
своїх інформаційних ресурсів (книг, електронних засобів,
методичних доробок, педагогічного досвіду, учнівських
досягнень тощо);
3) утворення електронного каталогу замість застарілих
систематичного і алфавітного;
4) впровадження довідково-пошукового апарату на основі
нової класифікації документів для потреб школи;
5) впровадження технології АВІЗО на документах шкільного
інформаційного фонду. Ця технологія доповнює таку ж
технологію на документах «зовнішнього» інформаційного
фонду системи «ШБІЦ-інфо».
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СКЛАДОВІ СИСТЕМИ:
• частина 1. Бібліотекар
• частина 2. Каталог

ФОРМА ПЕРЕДАЧІ:
Поставка на електронному носії.
Надається збірник інструктивних та
експлуатаційних документів.

Частина 1. БІБЛІОТЕКАР
здійснює автоматизований бухгалтерський облік бібліотечного
фонду, в тому числі фонду підручників і основного. Перший обліковується згідно з Інструкцією про порядок та комплектування
підручників (наказ МОН України від 02.12.2013 року № 1686);
другий — згідно з наказом Мінкультури від 03.04.2007 року № 22

Головна панель частини 1
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Панель «Вхідні макети»

(документи з надходження, видачі-прийому, заміни, вибуття)

Панель «Вихідні документи»
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Частина 2. КАТАЛОГ
електронний каталог забезпечує пошук документів в шкільному
інформаційному фонді за предметними, адресними, класифікаційними ознаками.

Головна панель частини 2.

Панель «Предметний пошук»
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Панель « Адресний пошук»

Панель «Класифікаційний пошук» (за УДК)

Результати пошуку відображаються аналогічно АБІС «ШБІЦ-інфо»
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Шкільний бібліотечно-інформаційний центр

Автоматизована база даних

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА В УКРАЇНІ.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ»
МЕТА:
1) створення єдиної бази даних нормативно-правових актів,
інших регуляторних документів у
сфері середньої освіти;
2) підтримка текстів документів в контрольному стані (внесення змін і доповнень);
3) поставка до кожної школи,
забезпечення керівництва простим і надійним електронним
засобом для реформування
навчального закладу;
4) вироблення в учителів і учнів навичок роботи з правовими
документами, набуття ними правової грамотності.

НАПОВНЕННЯ БАЗИ ДАНИХ:
Нормативно-правові акти вищих органів влади, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів державної виконавчої
влади, галузеві листи і розпорядження. Період прийняття: з 1991 року
по нинішній час.
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ФОРМА ПЕРЕДАЧІ:
Поставка на електронному носії. Надаються інструктивні
та експлуатаційні документи.

ПОЗИТИВНІ ЯКОСТІ:
• можливість аналізу динаміки законодавства за період (аналітичні
покажчики);
• компактність, автономність (без
інтернет);
• мінімальні вимоги до технічних
характеристик комп’ютера;
• можливість періодичного поповнення бази даних новими документами;

КЛЮЧІ ПОШУКУ ДОКУМЕНТІВ:
за реквізитами (вид, номер, дата прийняття, інші); за класифікатором середньої освіти, за ключовими словами.
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Панель макету запиту за реквізитами документа

Панель «Макет запиту» за класифікатором середньої освіти

Панель «Список вибраних документів»
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ТЕХНОЛОГІЯ АВІЗО

(активного випереджувального інформаційного забезпечення і обслуговування)

ГОЛОВНА МЕТА:
Впровадження у школі нового бібліотечно-інформаційне обслуговування учасників освітнього процесу, яке базується на принципі
«інформація надходить до користувача» замість «інформація очікує
користувача».

ТЛУМАЧЕННЯ:
активне обслуговування передбачає ініціативу з боку бібліотекаря і
доставку інформації до користувача (учня, вчителя). Випереджувальне
обслуговування означає доставку інформації напередодні потреби. Така
виникає перед вивченням кожної навчальної теми в освітньому процесі.
Слово «інформація» охоплює додаткові навчальні і методичні матеріали, які містяться в інформаційному фонді АБІС «ШБІЦ-інфо».
ІНСТРУМЕНТИ:
обслуговування ведеться за однією з чотирьох запропонованих
схем з використанням:
• АБІС «ШБІЦ-інфо» та «Покажчика електронних навчальнометодичних матеріалів»;
• АБІС «ШБІЦ-інфо» та «Шкільного вісника»;
• індивідуальних автоматизованих баз даних;
• прямого інформаційного обслуговування.

СПОСОБИ ДОСТАВКИ:
роздача вчителям друкованого носія або пересилка електронною
поштою потрібної їм частини Покажчика (перші три схеми). Вчителі
самостійно працюють з АБІС для отримання цих матеріалів. Пряма
пересилка кінцевому користувачу електронною поштою Покажчика і
самих матеріалів (четверта схема).
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Обкладинка Покажчика
навчально-методичних матеріалів

м. Киї�в

(редакція станом на 01.09.2016 р.)

електронних навчально-методичних
матеріалів

ПОКАЖЧИК

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

Ми створюємо нову бібліотеку —
шкільний інформаційний центр
Працюймо разом!

Тим, хто хоче вчитися і навчати:
Додаток 1. Множення двох многочленів (презентація)

АЛГЕБРА

4

Робоча сторінка

Додаткові навчальні матеріали
Додаток 1. Елементи прикладної математики (вправи до теми)
Додаток 2. Математичні моделі: прикладні та міжпредметні зв’язки (текстовий матеріал)
Додаток 3. Елементи прикладної математики (контрольна робота)
Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Елементи прикладної математики (методичний аналіз теми)

Тема «Елементи прикладної математики». Інформаційний паспорт теми

9 клас

Додаткові навчальні матеріали
Додаток 1. Алгебраїчні дроби. Додавання і віднімання алгебраїчних дробів
Додаток 2. Матеріали для контролю знань
Додаток 3. Готуємось до ЗНО
Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Алгебраїчні дроби. Додавання і віднімання алгебраїчних дробів (методичний
аналіз теми)

Тема «Раціональні вирази». Інформаційний паспорт теми

Додаткові навчальні матеріали
Додаток 1. Множення та ділення алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів
Додаток 2. Матеріали для контролю знань
Додаток 3. Готуємось до ЗНО
Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Множення та ділення алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів (методичний аналіз теми)

Тема «Раціональні вирази». Інформаційний паспорт теми

Додаткові навчальні матеріали
Додаток 1. Квадратні рівняння (збірник вправ)
Додаток 2. Квадратні рівняння (матеріали для контролю знань з теми)
Додаток 3. Готуємось до ЗНО
Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Квадратні рівняння (методичний аналіз теми)

Тема «Квадратні рівняння». Інформаційний паспорт теми

Додаткові навчальні матеріали
Додаток 1. Матеріали для контролю знань з теми
Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Квадратні корені (методичний аналіз теми)

Тема «Квадратні корені. Дійсні числа». Інформаційний паспорт теми

8 клас

Тема «Цілі вирази». Розробка уроку

7 клас

Алгебра. 7 клас
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Шкільний бібліотечно-інформаційний центр

Нове бібліотечно-інформаційне
середовище
Головне завдання
Оновлення шкільного освітнього середовища: поставка комплекту
сучасних засобів і матеріалів, які наповнюють новим змістом приміщення бібліотеки, класи, коридори. Серед них: експозиційні банери,
стелажні альбоми, виставкові комплекти.

Експозиційні банери
Призначені для широкої експозиції за своїм призначенням:
Золоті списки — перелік творів кращої української і зарубіжної
літератури рекомендованої для дозвіллєвого (позакласного) читання.
Розміщуються в бібліотеці.
Літературне читання — перелік творів для програмного і додаткового читання для 2–4 класів. Може розміщуватися в бібліотеці або в класі.
Твори української літератури (5–11 класи) — перелік творів для
програмного і додаткового читання. Може розміщуватися в бібліотеці
або в коридорі (фойє) школи.
Твори зарубіжної літератури (5–11 класи) — перелік творів для
програмного і додаткового читання. Може розміщуватися в бібліотеці
або в коридорі (фойє) школи.
Українські сучасні літератори — дітям (2-4 класи). Великий банер у двох частинах, який ознайомлює дітей з кращими українськими
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дитячими письменниками і поетами, а також їх творами. Рекомендовано розміщувати в коридорах або фойє школи для широкого огляду.
Визначні українські художники XIII — XX століть. Банер (у двох
частинах) ознайомлює дітей з кращими українськими художниками
минулого. Рекомендовано розміщувати в коридорах або фойє школи
для широкого огляду.
Спискові альбоми
За змістом аналогічні першим
чотирьом банерам (див. вище),
але оформлені у вигляді альбомів
для абонементного обслуговування. Розміщуються в бібліотеці для
вільного доступу.

Читацькі альбоми
Мета — цілковите забезпечення
навчальних програм електронними
повними текстами творів або уривками з них. Додатково надається розгорнута літературна характеристика кожного твору (літературні картки).
Альбоми з української і зарубіжної літератур підготовлено окремо
для початкової і основної шкіл. Друкована частина зберігається на
стелажі, електронна частина — в АБІС «ШБІЦ-інфо».

Виставкові комплекти
До їх складу входять мистецькі альбоми: «Краща сучасна література» (альбом № 56); «Український живопис: кращі твори» (альбом №
57). Кожний з альбомів містить мистецьку картку на твір (опис твору,
відомості про автора), а також комплект кольорових ілюстрацій для
широкого експонування поза приміщенням бібліотеки. До другого
альбому додається своєрідна електронна картинна галерея — творчі
доробки кожного художника.
Головне завдання — максимально наблизити до школярів інформацію про українське мистецтво, продемонструвати велич культурної
спадщини нашого народу. Виконання завдання досягається через облаштування в школі мобільних виставок, експонатами яких є ілюстрації мистецьких творів.
Інтер’єр приміщень сучасних шкіл і зміст експозицій потребує
оновлення. Важливо, щоб дітей в навчальному закладі оточувала
сучасна і потрібна інформація. Це сприятиме глибшому проникненню
в оточуюче середовище, поступовому формуванню й закріпленню в
свідомості школярів знань, як головної складової освітнього процесу.
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ЕКСПОЗИЦІЙНІ БАНЕРИ

Українські сучасні літератори. 2–4 класи. (частина 1)
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Визначні українські художники XIII–XX століть (частина 1)
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«Незвичаи� ні пригоди Алі в краї�ні Недоладії�»

«Химернии� , маленькии� …», «Що за птиця?»,
«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра
і брат?»

Леонід ГЛІБОВ

Євген ГУЦАЛО
Максим
РИЛЬСЬКИИ�
Григір
ТЮТЮННИК
Микола
ВІНГРАНОВСЬКИИ�

Павло ТИЧИНА

Степан
ВАСИЛЬЧЕНКО

Тарас ШЕВЧЕНКО

Зірка МЕНЗАТЮК

Олександр ОЛЕСЬ

«Панна квітів»

Валеріи� ШЕВЧУК

Видання «Шкільнии� бібліотечно-інформаціи� нии� центр» № 11/2015.
Проект «ЧИТАННЯ». Твори украї�нської� літератури: додатки, аркуш 1

«Аравіи� ська пустеля»

«Коли ще звірі говорили»

Валентин
ЧЕМЕРИС

Іван ФРАНКО

«Потерчата»

«Пригоди славнозвісних книг», «Дракон
Міні Макс», «Суперклеи� Христофора
Тюлькіна»

«Малии� віз»

«Сосонка»

«Таємниця краї�ни суниць»

Оксана
СЕНАТОВИЧ

Олена ПЧІЛКА

«Лялечка і Мацько»

«Миколчині історії�»

«Чарівнии� талісман», «Неи� мовірні
детективи», «Казкові пригоди і таємниці»

«Киї�вські казки», «Украї�нськии� квітник»,
«Макове князювання», «Ангел Золоте
Волосся», «Як я рятувала імперію»

«Злочинці з паралельного світу»,
«Незвичаи� ні пригоди Алі в краї�ні Недоладії�»

«Загадкові світи старої� обсерваторії�»
«Життя видатних дітеи� » (Серія)

«Габріель і сталевии� лісоруб»

Радіи�
ПОЛОНСЬКИИ�

Галина ПАГУТЯК

Марина
ПАВЛЕНКО

Всеволод
НЕСТАИ�КО

Зірка МЕНЗАТЮК

Галина МАЛИК

Додаткове читання

«Суперагент 000. Таємниця золотого
кенгуру»
«Пригоди тричі славного розбіи� ника Пинті»,
«Галуна-лагуна, або Іван Сила на острові
Щастя»
«Федько — прибулець з Інтернету»
«Сім’я дикої� качки»
«Король Буків, або Таємниця Смарагдової�
книги», «Чудове чудовисько в Краї�ні
Жаховиськ»

«Первінка»

Кілька загадок, прислів’їв і приказок (на вибір); Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе…»;
«Садок вишневий коло хати…»; вірш про природу (на вибір)

«Сіроманець»

«Дивак»

«Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною…»

«Не бував ти у наших краях!», «Гаї� шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»
«Лось»

«В бур’янах»

Ярославом печенігів. Початок великого
будівництва в Києві. Похвала книгам»
«Заспів», «Украї�на в старовину», «Похід на
Царгород», «Ярослав Мудрии� » (із кн. «Княжа
Украї�на»), «Микита Кожум’яка»
«Таємниця козацької� шаблі»
«За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневии� коло хати…»

«Три брати — Кии� , Щек, Хорив і сестра ї�хня
Либідь», «Святослав укладає мир з грека-

Робоча сторінка спискового альбому

Анатоліи�
КОСТЕЦЬКИИ�

Василь
КОРОЛІВ-СТАРИИ�

Олесь ІЛЬЧЕНКО

Марина і Сергіи�
ДЯЧЕНКИ

Олександр
ДЕРМАНСЬКИИ�

Сергіи� ГРИДІН
Євген ГУЦАЛО

Олександр
ГАВРОШ .

Леся ВОРОНИНА

Микола
ВІНГРАНОВСЬКИИ�

(І. ФРАНКО)

Літописні оповіді ми…», «Володимир вибирає віру», «Розгром

Для вивчення напам’ять:

Загадки, прислів’я (Про людеи� , ї�хнє життя, про природу
та ї�ї� явища, про рослин, тварин)
та приказки

«Цар Плаксіи� та Лоскотон»

Галина МАЛИК

Василь
СИМОНЕНКО

«Хуха-Моховинка»

«Фарбовании� Лис»

«Про правду і кривду», «Мудра дівчина»,
«Ох», «Летючии� корабель»

коло людини?», «Берегиня» (за С. Плачиндою),
«Дажбог», «Неопалима купина» (за Є. Шморгуном), «Як виникли Карпати», «Чому в морі
є перли і мушлі». Народні перекази: «Прии� ом
у запорожців»

Легенди: «Про зорянии� Віз», «Чому пес живе

Василь
КОРОЛІВ-СТАРИИ�

Іван ФРАНКО

Народні казки

Міфи і легенди
давніх українців

5 клас

Книги — морська глибина,
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.

Навчальна програма

(Т. ШЕВЧЕНКО)

Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
І свого не цурайтесь.

ЛIТЕРАТУРИ

ТВОРИ УКРАЇНСЬКОЇ
Ш Б I Ц-iнфо
Шкільна електронна бібліотека

Проект «ЧИТАННЯ»

Обкладинка читацького альбому

м. Киї�в

5 клас

(для програмного та додаткового читання)

УКРАЇНСЬКА ЛIТЕРАТУРА

Читацький альбом № 1.05

СПИСКОВИЙ ТА ЧИТАЦЬКИЙ АЛЬБОМИ
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З ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКТІВ

ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ РЕСУРСИ
Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу

Індекс 68167

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр

Інноваційний проект

ШКІЛЬНА
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА
«ШБІЦ-інфо»

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
№ 1/2018

Тим, хто хоче вчитися і навчати:
Ми створюємо нову бібліотеку –
шкільний інформаційний центр.

Працюймо разом!

Журнал «НОВІ НАДХОДЖЕННЯ»

Щомісячна поставка нових документів для інформаційного фонду АБІС «ШБІЦ-інфо». Обсяг поставки
150–200 документів. Надходить у формі друкованого
журналу з електронним додатком.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ТРЕНІНГОВІ КУРСИ

Український інститут нормативної інформації
КОНСУЛЬТАТИВНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР

Оголошує прийом слухачів за курсом:
«Перетворення бібліотеки в сучасний
шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
Мета курсу: підготовка шкільних бібліотекарів і започаткування на місцях
практичних робіт з облаштування сучасних шкільних бібліотечно-інформаційних центрів (ШБІЦ).
Пропонуються три форми занять: очна (форма 1) та дистанційна (форма 2),
виїзна (форма 3).
Слухачі забезпечуються комплектом проектних, інструктивно-методичних та організаційно-договірних документів. Після закінчення курсу отримують сертифікат, який слугує підтвердженням підвищення професійного
рівня.
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Додаток 1
Проєкт

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про шкільний бібліотечно-інформаційний центр
(редакція 3)

1. Загальні положення

1.1. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (далі — ШБІЦ) є структурним
підрозділом навчального закладу і здійснює його інформаційне забезпечення.
1.2. ШБІЦ створюється на основі і в ході перетворень в шкільній бібліотеці.
Метою є зміна функціональної сфери бібліотеки і приведення її у відповідність
до завдань, що постають у зв’язку з реформуванням загальної середньої освіти.
1.3. ШБІЦ діє на підставі статуту навчального закладу та свого Положення,
яке затверджується директором навчального закладу.
1.4. Головним завданням ШБІЦ визначається інформаційне забезпечення
навчального процесу. Показником успішності його виконання є повне і всебічне
задоволення інформаційних потреб учасників навчального процесу. Результативність виконання головного завдання встановлює оцінку і ефективність роботи
всього ШБІЦ.
1.5. Робота ШБІЦ базується на використанні автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) та сучасних технологій бібліотечно-інформаційного обслуговування із залученням комп’ютерних, телекомунікаційних та інформаційних ресурсів.
1.6. У своїй діяльності ШБІЦ керується чинними нормативно-правовими
актами вищих органів влади України, нормативними та інструктивними документами центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування
державної політики у сферах освіти і культури.

2. Інформаційний фонд

2.1. Інформаційний фонд — головний ресурс ШБІЦ, складається з цільових
фондів:
• підручників і посібників;
• методичних документів;
• науково-популярних документів;
• технічних документів;
• довідково-енциклопедичної літератури;
• нормативних документів;
• художньої літератури;
• періодичних видань.
2.2. Об’єктами інформаційного фонду є документи як матеріальна форма
одержання, зберігання, використання і поширення інформації, що зафіксована
на папері, магнітній, кінофотоплівці, комп’ютерному диску або інших носіях.
Документ — облікова одиниця фонду.
2.3. Інформаційний фонд включає друковані, аудіовізуальні і електронні
документи. Вони ж можуть наповнювати кожний із цільових фондів.
2.4. Для цілей бухгалтерського матеріального обліку вирізняють фонд підручників і посібників та основний фонд, який включає решту цільових фондів.
Облік документів ведеться за нормативно-правовими актами центральних органів
виконавчої влади: освітянської галузі та галузі культури.
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2.5. Документи інформаційного фонду розміщуються в приміщенні з поділом
на три частини (бібліотеки): для початкової, основної і старшої школи.
2.6. Для довідково-пошукових операцій з інформаційним фондом використовується єдиний електронний каталог. Карткові систематичний та алфавітний
каталоги підтримуються і використовуються до утворення електронного каталогу. Після його впровадження робота з картковими каталогами припиняється.
2.7. Інформаційний фонд підлягає інвентаризації згідно з вимогами бухгалтерського обліку.

3. Функції ШБІЦ

На виконання своїх завдань ШБІЦ здійснює такі функції:
• комплектування і облік інформаційного фонду;
• інформаційне забезпечення навчального процесу;
• інформаційне забезпечення виховного і розвивального процесів;
• інформаційне забезпечення адміністративного управління школою;
• абонементне обслуговування користувачів.
3.1. Функція «Комплектування і облік інформаційного фонду» спрямована на
забезпечення потреб освітнього процесу. Наповнення фонду здійснюється з різних
джерел за видами фінансування. До фонду можуть включатися подарункові документи.
Функція передбачає виконання операцій: замовлення і поставку документів,
первинне опрацювання, автоматизовану каталогізацію, зберігання і вибуття,
ведення облікової і звітної документації.
3.1.1. Замовлення і поставка передбачає відбір потрібних документів,
визначення постачальників, оформлення і контроль поставки.
3.1.2. Первинне опрацювання включає реєстрацію документів, штемпелювання, присвоєння номенклатурного та інвентарного номерів. У разі
необхідності, утворюється авторський знак, поличний номер.
3.1.3. Автоматизована каталогізація забезпечує бібліографічну обробку
документів: складання бібліографічного опису; індексацію за класифікаційними таблицями (класифікаторами); введення синтетичної інформації
в комп’ютер для формування електронного каталогу.
3.1.4. Фонд зберігається на полицях бібліотечного приміщення і в книгосховищі. Порядок розміщення документів визначається керівником ШБІЦ з
урахуванням галузевих рекомендацій. Режим і умови зберігання регулюються
внутрішніми інструктивними документами. Строки і порядок інвентаризації
фонду визначаються наказом керівника навчального закладу.
3.1.5. Вибуття (списання) документів, а також ведення облікової і звітної документації регулюються галузевими нормативними актами згідно з
правилами і вимогами бухгалтерського обліку.
Операції каталогізації, ведення облікової і звітної документації автоматизовані
й реалізуються за допомогою автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи.

3.2. Функція «Інформаційне забезпечення навчального процесу» включає
комплекс робіт з разової видачі-прийому підручників і посібників для потреб
освітнього процесу, а також постійного забезпечення учасників навчально-методичними документами — інформаційного обслуговування. Операції з обслуговування проводяться згідно з предметними календарно-тематичними планами за
автоматизованими технологіями.
3.3. Функція «Інформаційне забезпечення виховного та розвивального
процесів» виконується за планами виховної та розвивальної роботи. Педагогічні
працівники отримують від ШБІЦ наявні інформаційні матеріали за тематикою
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відповідних заходів. Операції з надання матеріалів автоматизовані.
3.4. Функція «Інформаційне забезпечення адміністративного управління
школою» забезпечує підготовку управлінських рішень згідно з планом управлінської роботи чи за окремими завданнями керівництва навчального закладу.
Для її виконання застосовується автоматизована технологія.
3.5. Функція «Абонементне обслуговування користувачів» здійснюється
для індивідуального бібліотечно-інформаційного обслуговування всіх учасників
освітнього процесу з використанням електронного каталогу, автоматизованих
бібліотечно-інформаційних систем і тематичних баз даних.

4. Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів

4.1. Метою автоматизації є впровадження нових методів, засобів та інструментів бібліотечно-інформаційного обслуговування на новітній освітній платформі. Автоматизація передбачає виконання працівником ШБІЦ окремих функцій
і операцій із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
4.2. Основу ІКТ складають вітчизняні автоматизовані бібліотечно-інформаційні
системи (АБІС), які мають єдину систему класифікації документів і технологію
використання.
4.3. Автоматизовані системи забезпечують роботу з власне шкільним інформаційним фондом («внутрішня» система), а також з інформаційними фондами
позашкільної підготовки («зовнішні системи»).
4.4. Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів будується на основі використання єдиних класифікаторів, а значить уніфікованих електронних каталогів.
4.5. Автоматизовані системи та технології забезпечують потужну інформаційну
платформу для динамічного і ефективного обслуговування навчального закладу.

5. Технічне і телекомунікаційне оснащення

5.1. Технічне оснащення ШБІЦ включає комп’ютери, принтери, сканер, відео
проектор, копіювальний апарат та інші засоби. Телекомунікаційне оснащення
передбачає наявність в ШБІЦ мережі інтернет, а також технічних засобів для
забезпечення роботи комп’ютерів у внутрішкільній локальній мережі (якщо така
функціонує в навчально-му закладі).
5.2. Головним і визначальним чинником впровадження в ШБІЦ інформаційно-комунікаційних технологій є парк комп’ютерів. Їх кількість зорієнтована на
комплектність навчального закладу. Мінімальне оснащення складає три комп’ютери: для бібліографічної роботи; для роботи на абонементі, для користувачів
у вільному доступі.
5.3. Розвиток ШБІЦ передбачає облаштування окремого приміщення, встановлення в ньому комп’ютерів з підключенням до мережі інтернет, розміщення
екрана для відеодемонстрацій. Комп’ютери можуть об’єднуватися в локальну
мережу або працювати ав-тономно.
5.4. Навчальний заклад забезпечує сервісне технічне і системне програмне
обслуговування технічних засобів.

6. Управління, штати, оплата праці

6.1. Загальне керівництво роботою ШБІЦ здійснює керівник навчального закладу.
6.2. ШБІЦ очолює інформаційний адміністратор. На нього покладається безпосереднє керівництво і відповідальність за організацію та результати діяльності
підрозділу. Інформаційний адміністратор входить до педагогічної ради. Професія
«Інформаційний адміністратор» віднесена до категорії педагогічних працівників.
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6.3. ШБІЦ функціонує за річним планом, який узгоджується з річним планом
роботи навчального закладу.
6.4. Для організації своєї роботи ШБІЦ готує пакет нормативних документів
внутрішнього регулювання. Вони складаються на основі профільних нормативно-правових документів різних галузей і регламентують окремі частини діяльності. Такими документами є: Положенням про ШБІЦ; Правила користування
ШБІЦ; Правила техніки та протипожежної безпеки; Санітарно-гігієнічні вимоги
тощо. Документи затверджуються керівником навчального закладу і підлягають
постійному зберіганню.
6.5. ШБІЦ веде своє діловодство. До номенклатури справ включаються документи з переписки, облікові та звітні документи. Тут же зберігаються посадові
інструкції працівників, а також організаційно-технологічна документація.
6.6. Трудові відносини працівників регулюються трудовим законодавством
України та колективним договором навчального закладу. Режим роботи узгоджується з внутрішнім трудовим розпорядком.
6.7. Штатна чисельність працівників ШБІЦ визначається згідно з галузевими
Типовими штатними нормативами і залежить від кількості класів у навчальному
закладі. Крім інформаційного адміністратора штатна структура може включати посаду
бібліотекаря. Обов’язки працівників ШБІЦ визначаються посадовими інструкціями.
6.8. Для працівників ШБІЦ проводиться періодична атестація згідно з чинним
нормативним регулюванням в галузях освіти і культури.
6.9. Оплата праці інформаційного адміністратора здійснюється за Єдиною
тариф-ною сіткою в порядку і на умовах оплати праці педагогічних працівників. Оплата праці бібліотекаря регулюється нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади в галузі культури, виходячи зі встановлених
посадових окладів з урахуванням підвищень, доплат і надбавок.

7. Прикінцеві положення

7.1. Реорганізація шкільної бібліотеки в ШБІЦ здійснюється за кількома
напрямами: організаційним, нормативно-правовим, технічним, кадровим, фінансовим. Найбільш відповідальний із них, кадровий, передбачає вирішення комплексу питань з перепідготовки нинішнього корпусу бібліотекарів, навчання нових
фахівців, забезпечення належного рівня оплати праці.
7.2. ШБІЦ створюється кожним навчальним закладом самостійно у різні часові періоди. Рушійним чинником є усвідомлення керівництвом та бібліотекарями
необхідності змін, потреби побудови освітнього процесу на основі перспективного
і визначального ресурсу — інформації.
7.3. Робочий трансформаційний процес розгортається за ініціативою і рішенням
посадових осіб навчального закладу. Питання, що пов’язані з нормативно-правовим
забезпеченням функціонування ШБІЦ, вирішуються галузевим міністерством.
Проект Примірного положення розроблений Українським інститутом нормативної інформації згідно з Концептуальними засадами реформування середньої
освіти «Нова українська школа» на виконання Всеукраїнського експерименту за
інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
(наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900)
Керівник творчої групи Ю. Зражевський
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Додаток 2
ПРАЙС-ЛИСТ

поставки комплекту засобів
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
(кабінетна поставка)

Станом на 1.11.2019 р.

Ціна
грн

ПДВ
грн.

Вартість,
грн

1.1. Автоматизована бібліотечно-інформаційна
система (АБІС) «ШБІЦ-інфо»

8000,00

1600,00

9600,00

1.2. Автоматизована бібліотечно-інформаційна
система (АБІС) «ШБІЦ-облік»

7000,00

—

7000,00

1.3. Автоматизована база даних (АБД) «Середня
освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання

5000,00

1000,00

6000,00

1.4. Технологія АВІЗО (активного випереджувального
інформаційного забезпечення і обслуговування)

800,00

160,00

960,00

1.5. Нове бібліотечно-інформаційне середовище школи

7000,00

1400,00

8400,00

Назва інформаційного продукту

Електронна бібліотека для школи у формі бази даних. У складі
5 підсистем: навчальної, виховної, розвивальної, адміністративного управління школою, бібліотечно-інформаційного обслуговування. Містить 18 тисяч документів. Підготовлена централізовано
для всіх шкіл. Тлумачиться як «зовнішня» по відношенню до
навчального закладу.

Комп’ютерний пакет програм для створення у школі своєї електронної бібліотеки на основі наявного бібліотечного фонду (електронний каталог), а також для автоматизації його бухгалтерського
обліку. Система дозволяє розширювати інформаційний фонд за
рахунок електронних ресурсів, освітніх доробок учителів і школярів.
Вона тлумачиться як «внутрішня».
Важливо! Кожна школа отримує можливість створення власної
інформаційної бази для своїх освітніх потреб.

Єдина в Україні АБД, яка укладена у сфері середньої освіти.
Незамінний інструмент для керівників, чиновників, методистів,
учителів. Включає чинні нормативно-правові акти: галузеві та
вищих органів влади, які стосуються середньої освіти за період з
1991 року по теперішній час.

Забезпечує побудову у школі бібліотечно-інформаційного обслуговування на новому принципі — випереджувальної активності бібліотекаря. Реалізується нова схема руху інформації: замість
«користувач шукає інформацію» пропонується «інформація знаходить користувача». Здійснюється поставка основного документа
«Інформаційний порадник» (на рік)
та експлуатаційної документації.
Оновлення середовища: поставка до школи великого комплекту сучасних засобів і матеріалів, які наповнюють новим змістом
бібліотеку, класи, коридори. Серед них: експозиційні банери, стелажні альбоми, виставкові комплекти. У тому числі:
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Ціна
грн

ПДВ
грн.

Вартість,
грн

350,00
350,00
350,00
350,00
700,00
700,00

70,00
70,00
70,00
70,00
140,00
140,00

420,00
420,00
420,00
420,00
840,00
840,00

200,00
200,00
200,00
200,00

40,00
40,00
40,00
40,00

240,00
240,00
240,00
240,00

1000,00
1000.00

200,00
200,00

1200,00
1200,00

1.6. Забезпечуючі ресурси

700,00
700,00

3800,00

140,00
140,00

400,00

840,00
840,00

4200,00

Журнал «Нові надходження» (передплата на рік)
Навчально-тренінговий курс (32 акад. години)

1800,00
2000,00

—
400,00

1800,00
2400,00

Назва інформаційного продукту

Експозиційні банери
Золоті списки (початкова і основна школа)
Літературне читання (2-4 класи)
Твори української літератури (5-11 класи)
Твори зарубіжної літератури (5-11 класи)
Українські сучасні літератори — дітям (2-4 класи)
Визначні українські художники
Спискові альбоми
Золоті списки (початкова і основна школа)
Літературне читання (2-4 класи)
Твори української літератури (5-11 класи)
Твори зарубіжної літератури (5-11 класи)

Читацькі альбоми
Українська і зарубіжна література. Початкова школа
Українська і зарубіжна література. Основна школа

Виставкові комплекти
Краща сучасна література (мистецький альбом № 56)
Український живопис: кращі твори (мистецький альбом № 57)
Для щомісячного поповнення інформаційного фонду АБІС
«ШБІЦ-інфо» використовується журнал «Нові надходження». Для
навчання персоналу (бібліотекаря) функціонують консультативно-
тренінгові курси. У тому числі:

Всього за поставку:

31600,00

4560,00

36160,00

Примітки:
1. Вартість поставки для малокомплектної школи (менше 100 учнів) складає
50% повної вартості
2. Поставка передбачає встановлення АБІС на п’яти комп’ютерах. Встановлення
на кожний додатковий комп’ютер коштує 600 грн., в тому числі ПДВ.
3. За вибором замовника може бути здійснена частина кабінетної поставки
за відповідними вартісними показниками.
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КОНТАКТНІ РЕКВІЗИТИ ТА ВИХІДНІ ДАНІ

Український інститут нормативної інформації
03150, м. Київ, вул. Антоновича 172, оф.720

Для довідок:
сайт www.libcenter.com
Фейсбук-сторінка «шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
https://www.facebook.com/shbitc/

тел. (044) 528-22-16; (044) 528-28-75; (050) 699-64-54; (067) 474-59-55; (066)-744-07-41
E-mail: zou3@ukr.net; pasport01@ukr.net

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
Підписано до випуску в світ 18.11.2019 р.
Гарнітура Cambria
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Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 2031 від 15.12.2004 року

