
До директорів загальноосвітніх  навчальних 
закладів, завідувачів методичними кабінетами
відділів освіти, бібліотекарів

ЗВЕРНЕННЯ

Триває розробка інноваційного проекту «Інформаційне забезпечення за-
гальноосвітнього навчального закладу». Робота ведеться Українським інститу-
том нормативної інформації за підтримки ДНУ «Інститут інноваційних технологій 
і змісту освіти». Мета проекту полягає у створенні ефективної системи забезпе-
чення шкіл, методичних структур новими навчальними матеріалами, докумен-
тами з питань виховання, розвитку дитини, управління школою та бібліотечно- 
інформаційного обслуговування.

Основним принципом розробки є централізована підготовка інформації. Вона 
передбачає підготовку нових матеріалів відповідного призначення, їх система-
тизацію і накопичення в електронній базі даних. До співпраці залучаються кращі 
вчителі, методисти, наукові працівники, фахівці в галузі інформаційних технологій, 
бібліотекарі, редактори. Результати в готовій формі доводяться на місця через 
комп’ютерну бібліотечно-інформаційну систему «Шкільна електронна бібліотека 
«ШБІЦ-інфо» та періодичні друковані видання (журнали).

Застосування названого принципу дозволяє зосереджувати зусилля кращих 
фахівців, якісно опрацьовувати матеріали, приймати єдині рішення щодо систе-
матизації (класифікації) інформації, забезпечувати постійне і повне її збереження. 
Засоби інформування (комп’ютерна система та друковані періодичні видання) 
вирішують завдання широкого доступу до напрацювань, рівні можливості вико-
ристання в усіх навчальних закладах, у тому числі в малокомплектних школах. 

Беручи до уваги нинішнє ресурсне забезпечення шкіл, проект орієнтований 
на доступний для всіх спосіб доставки інформації — періодичну передплату через 
поштові відділення зв’язку. У такий спосіб поставляються як друковані видання,  
так і комп’ютерна система. Друковані видання мають завданням донесення ін-
формації до користувачів на паперовому носії. Серед них головним є журнал  
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» (повне видання). Комп’ютерна 
система забезпечує поставку інформації на електронних носіях — компакт-дисках.  

Для впровадження комп’ютерної системи висуваються спрощені вимоги до 
необхідного технічного оснащення. Технологія експлуатації системи не передбачає 
використання інтернету. Натомість, завдяки застосуванню компакт-дисків забез-
печується робота з необмеженими обсягами інформації. Підтримуються звичні 
правила бібліотечного обслуговування. 



Усі проектні рішення щодо побудови системи прийняті з метою мінімізації 
можливих труднощів і перепон для її впровадження будь-яким користувачем і 
вже тепер, а не в майбутньому. Врешті, саме це і визначить кінцевий результат та 
ефективність системи в цілому.

Розробники проекту, за домовленістю з Інститутом інноваційних техноло-
гій і змісту освіти, планують провести дослідний експеримент з впровадження 
комп’ютерної системи «ШБІЦ-інфо» у практику роботи загальноосвітніх навчаль-
них закладів та районних (міських) методичних структур. Експеримент передба-
чає її безкоштовну поставку учасникам. На місця буде поставлена вже накопичена 
інформаційна база — Інформаційний фонд за 2011-2013 рр. Крім цього, щомісячно 
надсилатимуться доповнення до Інформаційного фонду — Нові надходження.

Обидві складові забезпечать повноцінне функціонування системи, що дозво-
лить протягом відведеного часу опробувати її експлуатаційні можливості і оцінити 
змістове наповнення. За результатами опробування будуть внесені зауваження  
та пропозиції, зроблені висновки. 

Для проведення експерименту нам слід залучити учасників, які виявлять 
відповідне бажання. Тож просимо директорів шкіл, завідуючих методичними ка-
бінетами, бібліотекарів розглянути наше звернення і визначитися з можливою 
участю у проведенні експериментально-дослідної роботи. 

Про свою згоду на участь в експерименті просимо заявити письмово у до-
вільній формі до 20.11.2013 р. У листі слід обов’язково вказати свою поштову, 
електрон ну адреси, телефон, прізвище відповідальної особи. Заявку необхідно на-
правити звичайним поштовим відправленням або електронною поштою на адресу:

Український інститут нормативної інформації
01042, Київ-42, вул. П. Лумумби 4/6 корп. «В», кімн. 1103

E-mail: amaslova@ifl.com.ua

Телефони для довідок: 
Тел./факс (044) 528-28-75; 528-22-16 
Відповідальний працівник — Маслова Анастасія Юріївна

Заступник директора УкрІНІ,
керівник проекту                                                                                 Зражевський Ю.М.


