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22.10.2014 р. № 38/12 
 
 
Про участь у всеукраїнському експерименті за 
інноваційним освітнім проектом “Шкільна 
електронна бібліотека “ШБІЦ-інфо” 
 

Начальникам районних (міських) 
відділів освіти, завідуючим методич-
ними підрозділами 
 
 
 

 
Згідно з наказом МОН України від 5.08.2014 р. № 900 “Про проведення всеукраїн-

ського експерименту за інноваційним освітнім проектом “Шкільна електронна бібліотека 
“ШБІЦ-інфо” з вересня 2014 року розпочалися практичні роботи в навчальних закладах-
учасниках згідно з програмою. Керівництво експериментом здійснюється Інститутом інно-
ваційних технологій та змісту освіти, а також Українським інститутом нормативної інфор-
мації. 

До нас звернулися керівники окремих місцевих органів освіти та шкіл, які б хотіли 
долучитися до учасників експерименту. Для задоволення прохання прийнято рішення утво-
рити з числа бажаючих додаткову модельну групу. Практична робота з впровадження про-
екту як для учасників експерименту, так і для модельних закладів буде проводитися за 
єдиною програмою затвердженою наказом .МОН України.  

Цим листом інформуємо про заплановане та запрошуємо місцеві органи управління 
освіти, кращі школи району (міста) зголоситися до участі в експерименті і включитися до 
групи модельних закладів. Для ознайомлення зі змістом освітнього проекту “ШБІЦ-інфо” 
надсилаємо текст наказу № 900 та один із його додатків – Програму експерименту. З інши-
ми додатками можна ознайомитися на сайті МОН України. Крім цього, до листа додаємо ін-
формаційний буклет.  

У разі позитивного рішення просимо здійснити наступне. 
1. Заповнити заявку (зразок додається) та надіслати її на поштову або електронну ад-

ресу: 
01042, м. Київ-42, вул.П.Лумумби 4/6 корп. «В», кімн.1103. 
E-mail: amaslova@ifl.com.ua 
Координатору проекту Масловій Анастасії Юріївній  
Телефон для довідок (044) 528-28-75, 528-22-16 

2. Кожному модельному закладу: передплатити на I квартал 2015 року поставку Ін-
формаційного фонду (лише один випуск!). Передплатний індекс за Каталогом видань Ук-
раїни 89236. Крім цього, на  I півріччя 2015 року слід передплатити щомісячну поставку Но-
вих надходжень.  Передплатний індекс - 68167. 

 
Перша поставка буде здійснена у січні наступного року. Після чого розпочнеться 

методичний та консультаційний супровід електронної бібліотеки. 
Просимо розглянути нашу пропозицію. 

 
Додатки.  

1. Наказ МОН України від 5.08.2014 р. № 900. 
2. Програма проведення експерименту. 
3. Інформаційний буклет. 
4. Зразок заявки на участь в експерименті. 

 
 

Директор                                                   Денега О.А. 
 



Зразок заявки  
 

Шапка листа (назва відправника, поштові реквізити) 
________________________________________________________________ 

 
 

__________ №________ 
 
 
 
Про участь в експерименті  

Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти 

Український інститут нормативної 
інформації 

 
 

ЗАЯВКА 
 

Даємо згоду на участь в експерименті за інноваційним освітнім проектом «Шкільна 
електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» у складі модельної групи. Учасниками експерименту 
визначено: 

 
1. Районний методичний кабінет.  

Поштова адреса _______________________________  
Тел. _________________________________________  
E-mail ________________________________________ 
Контактна особа _______________________________  

 
2. …………………………..загальноосвітня школа I – III ступеня.  

Поштова адреса _______________________________  
Тел. _________________________________________  
E-mail ________________________________________ 
Контактна особа _______________________________  

3. …………………………..гімназія « Провідна»  
Поштова адреса _______________________________  
Тел. _________________________________________  
E-mail ________________________________________ 
Контактна особа _______________________________ 
 
 

 
 

Начальник районного (міського) відділу  освіти     
 

                         ______________________  


