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30.05. 2016 р. № 8/17 
 
Про інформаційне забезпечення опорних шкіл 
 

Директору ЗНЗ-опорної школи 
 

 

 
Предмет розгляду 

Презентація «Опорні школи» Міністерства освіти і науки України передбачає низку 
інвестиційних компонент, якими слід забезпечити становлення навчального закладу нової 
якості. Серед них: інвестиція в шкільну бібліотеку та професійний розвиток вчителів 
(обов’язковий компонент). Обидва компоненти мають спільну фундаментальну основу — 
інформаційне забезпечення навчального закладу. Перший компонент передбачає облашту-
вання бібліотеки як сучасного шкільного інформаційного центру, другий —створення по-
стійно діючої інформаційної системи для методичного обслуговування педагогічного ко-
лективу.  

Споріднені проблеми інформаційного забезпечення школи розглядалися нещодавно 
на розширеній нараді у Міністерстві освіти і науки. За словами заступника міністра Хоб-
зея П.К. у проекті закону «Про освіту» ключовою компетентністю є інформаційна як 
складова фахової компетентності вчителя. І якщо закон буде прийнято, то сьогодні потріб-
но забезпечити доступ до якісного навчального контенту, який передбачається розробити. 

 
Виконані роботи 

Інститутом модернізації змісту освіти МОН України спільно з Українським інститу-
том нормативної інформації вже впродовж кількох років ведеться розробка системи ін-
формаційного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів. Вона охоплює засоби 
підготовки, доставки, зберігання і використання інформації на місцях. Головними вимога-
ми до розробки стало: централізована підготовка інформації, використання на місцях в ав-
тономному режимі (без інтернет), можливість експлуатації на комп’ютерах зі скромними 
технічними характеристиками, максимальна спрощеність користувацького апарату за мо-
деллю бібліотечного обслуговування, звичний і надійний поштовий спосіб доставки до 
кінцевого користувача. 

Результатом зусиль розробників стала комп’ютерна бібліотечно-інформаційна систе-
ма, яка отримала назву «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Згідно з нака-
зом МОН України від 5.08.2014 р. № 900 «Про проведення всеукраїнського експерименту 
за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» з верес-
ня 2014 року проводиться впровадження системи в районних (міських) методичних кабі-
нетах та загальноосвітніх навчальних закладах, які визначені учасниками експерименту. 
На сьогодні кількість учасників значно зросла за рахунок тих, хто приєднався до експери-
менту як модельний заклад.  

 
Перспективи розвитку 

Система «ШБІЦ-інфо» має широкі перспективи розвитку з огляду реформування ос-
віти. Найперше і головне — вона створює ґрунтовну інформаційну платформу для будь-
яких інноваційних перетворень у шкільному процесі, відкриває широкі можливості нових 
запроваджень у побудові навчальної, виховної і розвивальної роботи. Звертаючись до од-
нієї з названих вище інвестиційних компонент опорної школи, зауважимо використання 
системи для перетворення (трансформації) шкільної бібліотеки в сучасний шкільний ін-
формаційний центр. Використовуючи нову інформацію, бібліотека зможе вести повно-
цінне бібліотечно-інформаційне обслуговування навчально-виховного процесу.  

 
 



 
Прикладом слугує Картотека літературних творів, яка нині наповнюється і міститиме 

всі електронні тексти творів як українських, так і зарубіжних авторів, які вивчаються за 
навчальною програмою чи рекомендуються для додаткового і позакласного читання. Та-
ким чином, буде вирішена проблема комплектування бібліотечного фонду творами худож-
ньої літератури за навчальними потребами. 

Забезпечуючи другу інвестиційну компоненту опорної школи, система «ШБІЦ-інфо» 
розвивається в напрямку автоматизації сервісного методичного обслуговування загаль-
ноосвітніх навчальних закладів (автоматизована система «МЕТОДИКА»). За умов рефор-
мування районних методичних кабінетів, обласних інститутів післядипломної педа-
гогічної освіти створення нової надійної і ефективної системи методичної підтримки ос-
вітнього процесу бачиться особливо актуальним. Позитивним є те, що створювана систе-
ма не лише підтримуватиме методичну складову педагогічної роботи, а й забезпечуватиме 
професійний розвиток вчителів, про що йдеться в міністерській презентації. Найпоміт-
нішою перевагою нової системи є її встановлення безпосередньо в навчальному закладі, 
що створює широкі можливості вільного доступу і використання кожним вчителем. 

 
План дій 

Реформування середньої освіти передбачає підвищення статусу директора школи, як 
освітянського менеджера: розширення меж його повноважень, надання самостійності, 
збільшення відповідальності за організацію навчально-виховного процесу, передачу фі-
нансово-розпорядчих функцій тощо. Перші спроби реалізації нового статусу керівника 
навчального закладу насамперед будуть відображатися на прикладі дій директора опорної 
школи. Спираючись на зазначене, пропонуємо прийняти рішення про приєднання 
опорної школи до всеукраїнського експерименту і впровадження електронної бібліо-
теки «ШБІЦ-інфо» в шкільній бібліотеці.  

З огляду на перспективи розвитку, по суті йдеться про поставку до навчального зак-
ладу сучасного інформаційного центру (як кабінету), який прийме на себе основні функ-
ції із забезпечення навчально-виховного процесу, його методичної підтримки та професій-
ного розвитку вчителів. Для детальнішого ознайомлення з комп’ютерною системою 
«ШБІЦ-інфо» рекомендуємо додатково ознайомитися з її презентацією, яку проводить 
керівник проекту Зражевський Ю.М. (див. компакт-диск). У разі прийняття позитивного 
рішення просимо здійснити наступне. 

1. Переглянути компакт-диск з презентацією «ШБІЦ-інфо». 
2. Залежно від потреби, технічних та фінансових можливостей вибрати комплекта-

цію поставки, спираючись на таблицю (див. п. 2 додатка 1).  
3. Заповнити за встановленим зразком заявку на участь в експерименті і надіслати її 

на нашу поштову або електронну адресу (додаток 1). 
4. Оплатити поставку за виставленим рахунком.  
 
Поставка Інформаційного фонду буде здійснена у наступному з дати оплати місяці за 

вказаною в заявці адресою. Починаючи з цього ж місяця, протягом передплаченого періо-
ду, опорній школі надсилатиметься журнал «Нові надходження» для доповнення фонду та 
інші матеріали, які його супроводжують. Робота буде вестися за програмою експерименту, 
затвердженою МОН України, забезпечуватиметься постійний консультативний і методич-
ний супровід. Просимо розглянути пропозицію. 

Додатки.  
1. Зразок заявки — на 1 арк. 
2. Інформаційний буклет — на 1 арк. 
3. Компакт-диск «Презентація «ШБІЦ-інфо» — 1 шт. 

 
Заступник директора, керівник проекту                                     Ю.М. Зражевський 

 
Маслова А.Ю. (044) 528-28-75 



Зразок заявки  
Шапка листа (назва і реквізити відправника) 

________________________________________________________________ 
 

__________ №________ 
 
 
Про участь в експерименті 
«Шкільна електронна бібліотека 
«ШБІЦ-інфо» 

Український інститут нормативної  
інформації  

01042, м. Київ-42, вул. П. Лумумби 4/6 
корп. «В», кімн.1103, 

E-mail: amaslova@ifl.com.ua 
 

 
ЗАЯВКА 

на участь в експерименті та поставку  
шкільної електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» 

 
Даємо згоду на участь в експерименті за інноваційним освітнім проектом «Шкільна 

електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» як модельного навчального закладу. 
1.______________________________________________________________ 

(назва загальноосвітнього навчального закладу-опорної школи) 
Поштова адреса _______________________________  
Тел. _________________________________________  
E-mail ________________________________________ 
Контактна особа _______________________________  

 
2. Поставку просимо здійснити у такій комплектації: 
 

Назва компоненти Одиниця 
виміру Ціна, грн. Кількість Вартість, 

грн. 
Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» 

1. Інформаційний фонд Одне робоче місце  500   

2. Нові надходження  Один випуск 90   

Додаткові матеріали 
3. Золоті списки рекомендованих книг 
українських письменників для дітей мо-
лодшого і середнього шкільного віку 
(класика і сучасна література) 

Комплект 
 

60   

4. Золоті списки рекомендованих книг 
зарубіжних письменників для дітей мо-
лодшого і середнього шкільного віку 
(класика і сучасна література) 

Комплект 
 

60   

5. Списковий альбом «Твори української 
літератури». Для програмного та додат-
кового читання. 5 – 11 класи  

Комплект 
 

200   

6. Списковий альбом «Твори зарубіжної 
літератури». Для програмного та додат-
кового читання. 5 – 11 класи 

Комплект 
 

180   

7. Читацький альбом № 1.05 «Українсь-
ка література (для програмного та додат-
кового читання). 5 клас  

Комплект 40   

8. Читацький альбом № 1.06 «Українсь-
ка література (для програмного та додат-
кового читання). 6 клас 

Комплект 40   

 
Директор ЗНЗ-опорної школи                                   ____________________________ 
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