
Відповідальному за дослідне випробування:  
в загальноосвітньому навчальному закладі; 

в районному методичному кабінеті; 
в інституті післядипломної педагогічної освіти 

 
 

ПРОГРАМА 
дослідного випробування комп’ютерної електронної системи 

«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» 
(випробувальний строк: січень – червень 2014 р.) 

 
Умовні скорочення: ІФ — Інформаційний фонд; НН —Нові надходження. 
У цьому документі вживаються поняття «журнал НН», «система НН» (на компакт-
диску), «журнал ІФ», «система ІФ» (на компакт-диску). Поняття «система «ШБІЦ-
інфо» тлумачиться як сукупність систем НН та ІФ. 
 

Назва заходу 
Строки виконання 

Очікувані результати 
початок закінчення 

I етап  випробування

1. Поставка учасникам дослідного випробу-
вання демонстраційної версії системи ІФ 
(2011-2013 рр.) та системи НН № 1/2014 

27.01.2014 р. 03.02.2014 р. 
Пакет поставки з журна-
лами та супровідними 
документами  

2. Реєстрація системи ІФ у розробника згідно 
з Інструкцією зі встановлення (див. журнал 
ІФ, стор. 15-16)  

30.01.2014 р. 10.02.2014 р. 

Отримання реєстрацій-
ного ключа і приведення 
системи до робочого 
стану 

3. Копіювання на жорсткий диск систем ІФ 
та НН (пункт має рекомендаційний характер)

30.01.2014 р. 10.02.2014 р. 
Копії систем на жорстко-
му диску  

4. Ознайомлення з інструктивними та інфор-
маційними документами системи ІФ (див. 
журнал та диск — кнопка «Портфель») 

11.02.2014 р. 17.02.2014 р. 
Знання інструктивних та 
інформаційних докумен-
тів 

5. Ознайомлення з інструктивними та інфор-
маційними документами системи НН (див. 
журнал та диск — кнопка «Портфель»). 

11.02.2014 р. 17.02.2014 р. 
Знання інструктивних та 
інформаційних докумен-
тів 

6. Вивчення Схеми роботи з системою 
«ШБІЦ-інфо» (включена до супровідних 
документів пакету поставки)  

11.02.2014 р. 17.02.2014 р. Знання Схеми роботи  

7. Випробування системи «ШБІЦ-інфо» на 
предмет здійснення нею функції 1 «Пошук 
документів» (див. Схему роботи) 

18.02.2014 р. 25.02.2014 р. 

Отримання навичок по-
шуку документів за 
Об’єднаним каталогом, 
який розміщений на дис.-
ку «Нові надходження»  

8. Ознайомлення з новими надходженнями 
(документами) з використанням системи НН 
— див. функцію 2 Схеми роботи. 

18.02.2014 р. 25.02.2014 р. 
Отримання навичок робо-
ти з новими надходжен-
нями (система НН) 

9. Поставка учасникам дослідного випробу-
вання системи НН № 2/2014 

18.02.2014 р. 25.02.2014 р. 
Пакет поставки з журна-
лом НН № 2/2014 р. 



10. Ознайомлення з новими надходженнями 
(документами) з використанням системи НН 
№ 2/2014 р. 

18.02.2014 р. 25.02.2014 р. 
Опрацювання документів, 
що надійшли в журналі 
НН № 2/2014 р. 

11. Складання Списку зауважень та пропози-
цій щодо удосконалення системи «ШБІЦ-
інфо» за результатами першого етапу випро-
бування 

26.02.2014 р. 04.03.2014 р. 
Список зауважень і 
пропозицій  (I етап) 

12. Передача Списку зауважень і пропозицій 
розробнику за результатами I етапу випробу-
вання 

05.03.2014 р. 07.03.2014 р. 
Список, надісланий роз-
робнику електронною 
поштою  

II етап випробування 

13. Ознайомлення керівництва навчального 
закладу, методичного підрозділу з системою 
«ШБІЦ-інфо»  

05.03.2014 р. 07.03.2014 р. 
Відповіді на питання, 
зауваження і пропозиції  

14. Організація 3-х груп: учителів, методис-
тів та учнів (бажаючих) для ознайомлення з 
системою «ШБІЦ-інфо» і навчання їх навич-
кам самостійної роботи з системою 

05.03.2014 р. 07.03.2014 р. 
Три групи зацікавлених 
користувачів 

15. Постійна експлуатація системи «ШБІЦ-
інфо» в робочому режимі (режим промисло-
вої експлуатації). Збір зауважень і пропози-
цій   

10.03.2014 р. 07.04.2014 р. 

Експлуатація ведеться 
учасниками 3-х груп, а 
також інших користува-
чів. Зауваження і пропо-
зиції користувачів 

16. Поставка учасникам дослідного випробу-
вання системи НН № 3/2014 

19.03.2014 р. 27.03.2014 р. 
Пакет поставки з журна-
лом НН № 3/2014 р. 

17. Ознайомлення з новими надходженнями 
(документтами) з використанням системи 
НН № 3/2014 р. 

19.03.2014 р. 27.03.2014 р. 
Опрацювання документів, 
що надійшли в журналі 
НН № 3/2014 р. 

18. Складання Списку зауважень та пропози-
цій щодо удосконалення системи «ШБІЦ-
інфо» за результатами другого етапу випро-
бування 

28.03.2014 р. 07.04.2014 р. 
Список зауважень і про-
позицій (II етап) 

19. Передача Списку зауважень і пропозицій 
розробнику за результатами II етапу випро-
бування 

08.04.2014 р. 11.04.2014 р. 
Список, надісланий роз-
робнику електронною 
поштою  

III етап випробування 

20. Експлуатація системи «ШБІЦ-інфо» в ре-
жимі промислової експлуатації.  

08.04.2014 р. 30.06.2014 р. 
Розширення кола 
користувачів 

21. Узагальнення результатів дослідного ви-
пробування. Прийняття рішення щодо по-
дальшого використання системи «ШБІЦ-
інфо» після закінчення випробувального 
строку  

08.04.2014 р. 12.05.2014 р. 

Рішення про продовжен-
ня експлуатації системи 
означає готовність до пе-
редплати журналу НН на 
друге півріччя 2014 року  

22. Передплата щомісячного журналу 
«ШБІЦ. Нові надходження» (індекс 68167) 
на друге півріччя 2014 року за Каталогом 
видань України  державного підприємства 
«Преса» 

07.04.2014 р. 30.05.2014 р. Квитанція про передплату 



23. Відправка копії квитанції про передплату 
розробнику 

07.04.2014 р. 30.05.2014 р. 

Відправлена копія: фак-
сом, поштовим відправ-
ленням чи електронною 
поштою (сканована)  

24. Поставка учасникам дослідного випробу-
вання повного Інформаційного фонду (2011-
2014 рр.) у новій редакції з удосконаленим 
програмним забезпеченням. 
Примітка. Поставка здійснюється лише 
тим користувачам, які надіслали розробнику 
копію квитанції про передплату  

02.06.2014 р. 30.06.2014 р. 

Поставка включає систе-
му ІФ за період січень 
2011 р. – червень 2014 р. з 
програмним забезпечен-
ням, удосконаленим за 
результатами зауважень і 
пропозицій від користу-
вачів 

25. Підготовка за встановленою формою і 
відправка розробнику звіту за результатами 
дослідного випробування  

02.06.2014 р. 30.06.2014 р. 
Звіт направлений розроб-
нику електронною пош-
тою 

 
 
Розробник забезпечує виконання цієї програми шляхом надання постійної консультацій-
ної та методичної допомоги. Для цього встановлені  лінії і засоби зв’язку. 
 
Комунікація та організаційні питання — Маслова Анастасія Юріївна, координатор 
проекту: тел. (044) 528-28-75, 528-22-16, E-mail: amaslova@ifl.com.ua  
 
Консультації та методична допомога з питань функціонування системи «ШБІЦ-інфо» — 
Герасименко Ірина Миколаївна: тел.(044) 528-52-90, E-mail: pasport01@ukr.net  
 
 

____________________________ 


