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Про підготовку до реорганізації районних (міських) 
відділів освіти та їх методичних структур 

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

 
 
Проектом Концепції розвитку освіти на період 2015 – 2025 років передбачено 

реорганізацію районних управлінь та відділів освіти у сервісні центри. Йдеться про 
необхідність залишити координаційні методичні центри на регіональному рівні, що не 
матимуть контролюючих інспекторських функцій. Натомість їх основним завданням 
стане координація роботи і надання інформації навчальним закладам із широким ви-
користанням сучасних інформаційних технологій, проведення інформаційно-методич-
них заходів тощо. Нині ведеться нормотворча робота зі створення законодавчої бази 
освітянських перетворень. 

Не чекаючи на готові рішення з Києва, спираючись на принцип майбутньої де-
централізації влади, надання більшої розпорядчої свободи з облаштування освітян-
ської системи на місцевому рівні, доцільно вже сьогодні готуватися до нових запро-
ваджень. Для цього слід формувати свої нові функції згідно з напрямами реформи, 
починати практичну роботу з їх наповнення конкретним змістом, поширювати інно-
вації на всю мережу шкіл району. Саме такий підхід визначить успішність реформи на 
місцях, забезпечить спроможність районних органів управління освітою до виконання 
поставлених завдань. 

 
На допомогу місцевим керівникам спрямовано цільовий проект «Інформаційне 

забезпечення загальноосвітнього навчального закладу», розробка якого ведеться 
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та Українським інститутом норма-
тивної інформації. Наголошується, що інформаційне забезпечення шкіл стане в центрі 
роботи органів управління нової формації. 

Однією із складових цільового проекту є інноваційний освітній проект «Шкіль-
на електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо», впровадження якого розпочалося через 
всеукраїнський експеримент згідно з наказом МОН України від 5.08.2014 р. № 900. 
Крім встановлених наказом учасників, до експерименту на правах модельних залу-
чаються навчальні заклади, районні методичні кабінети, обласні інститути післядип-
ломної педагогічної освіти.  

Уже сьогодні успішно функціонує комп’ютерний програмно-технологічний ком-
плекс «ШБІЦ-інфо», який забезпечує доставку централізовано підготовленої інфор-
мації до шкіл, методичних кабінетів. Доставка здійснюється без використання мережі 
інтернет, що дозволяє уникнути численних проблем із забезпечення його функціо-
нування, значно спрощує доступ до інформації широкого кола школярів і педагогів, 
робить електронну бібліотеку доступною для малокомплектних шкіл.  

Інформаційне наповнення бібліотеки включає навчальні, методичні, наукові, ди-
дактичні, інструктивно-роз’яснювальні документи для забезпечення навчального, ви-
ховного, розвивального процесів, адміністративного управління школою та бібліо-
течно-інформаційного обслуговування. Загальна кількість документів наразі стано-
вить більше 10 тисяч. Водночас ведеться робота зі створення всеукраїнської бази 
даних навчально-методичних розробок «МЕТОДИКА», яка включає кращі роботи 
педагогічних працівників України. До створення районних і шкільних фондів долу-
чаються місцеві вчителі і методисти. Розробки включаються до бази даних і публі-
куються. 



 
 
 

Цим листом інформуємо про вже зроблене та запрошуємо органи управління ос-
віти, кращі школи району (міста) зголоситися до участі в експерименті, розпочати 
практичні роботи на місцях. Для стимулювання і заохочення наших партнерів до спів-
праці ми вирішили зробити вагомий крок назустріч — поставити головний Інфор-
маційний фонд бібліотеки безкоштовно, забезпечити доступ до фонду і його екс-
плуатацію як у районному методичному кабінеті, так і в одній із шкіл району.  

 
З боку РМК для початку робіт слід виконати такі кроки: 

1. Заповнити заявку (зразок додається) та надіслати її на поштову або електронну  
адресу:  

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

2. До 10 червня передплатити в поштовому відділенні на II півріччя 2015 року журнал 
«Нові надходження» (індекс 68167). Копію квитанції про передплату до кінця червня 
вислати на вказану вище адресу (або факсом) разом із заявкою.  
 

З нашого боку в першій половині липня на адресу РМК буде надіслано підтверд-
ження про включення РМК до числа модельних у проведенні експерименту, а також 
здійснена поставка Інформаційного фонду разом з інструктивно-методичними доку-
ментами для розгортання електронної бібліотеки на місцях. Далі робота буде вестися 
за Програмою експерименту, затвердженою МОН України, забезпечуватиметься по-
стійний консультативний і методичний супровід. Детальніша інформація міститься на 
сайті www.libcenter.com. 

 
Просимо розглянути пропозицію. 

 
Додатки: 

1. Зразок заявки на участь в експерименті — на 1 арк. 
2. Інформаційний буклет — 1 прим. 

 
 
 
Заступник директора УкрІНІ, 
керівник творчої групи                                                           Ю.М. Зражевський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Зразок заявки  
 

Шапка листа (назва відправника, поштові реквізити) 
________________________________________________________________ 

 
 

__________ №________ 
 
 
 
Про участь в експерименті 

Український інститут 
нормативної інформації 

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

 
 

ЗАЯВКА 
 

Даємо згоду на участь в експерименті за інноваційним освітнім проектом 
«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Модельними учасниками експери-
менту 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 _______________________________  
 
 

 
 

Начальник районного (міського) відділу  освіти     
 

                         ______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 


