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Шановні освітяни!
Ось і розпочалася активна підготовка до нового навчального 

року. Готуються серпневі наради, закінчуються ремонти шкільних 
приміщень, дописуються плани роботи, вирішуються питання за-
безпечення підручниками та ще багато іншого, що супроводжує 
передвересневий період. Хотілося, щоб нинішні турботи включали 
нові починання в освіті, які зумовлюються її нагальним реформу-
ванням. На жаль, нормотворчі ініціативи влади поки не дозволяють 
побачити чітку картину практичної реалізації новаторських зусиль. 
Досі вони «застряли» на етапі узгоджень підходів та визначень 
у проекті основного галузевого закону «Про освіту». А ще ж по-

трібно прийняти багато інших нормативних актів для того, щоб норми рамкового закону 
набули практичного вираження. 

Велике занепокоєння викликає доповідь директора Українського центру оцінювання 
якості освіти Ігоря Лікарчука про результати ЗНО у 2015 році. Приведені цифри прямо 
підтверджують слова голови Координаційної ради асоціації лідерів освіти України Віктора 
Громового про те, що наша освіта потребує радикальних змін. Справді, нам потрібні швидкі 
та рішучі кроки. Чи будуть вони такими і коли?

Ми вирішили не чекати і вже сьогодні опікуємося турботами з пошуку нових рішень, 
які б відповідали потребам реформування середньої освіти, були спрямовані на перспек-
тиву, відкривали широкі можливості для інформаційного забезпечення освітнього процесу. 
На наше переконання, такі прагнення в стратегічному розвитку матимуть практичне вирі-
шення лише на основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерної 
техніки та телекомунікаційних мережевих засобів. 

Тому наші зусилля спрямовуються на створення інноваційного проекту «Шкільна 
електронна бібліотека ”ШБІЦ-інфо”», який стає колективним інформаційним продуктом 
як розробників, так і широкого кола педагогів, методистів, учнів. Наразі проектні роботи 
зосереджуються на розширенні та поглибленні інформаційного наповнення електронної 
бібліотеки, залученні до створення документального фонду всіх учасників навчально-ви-
ховного процесу.

Стараннями вчителів і методистів формується Всеукраїнська база даних навчаль-
но-методичних розробок «МЕТОДИКА». З жовтня 2015 року розпочинається робота над 
проектом «Створення Всеукраїнської бази даних учнівських творчих робіт «НАВЧАННЯ», 
в якому головними авторами будуть школярі, а вчителі набуватимуть новітніх навичок 
наставницької (тьюторської) практики. 

Принципово іншій підхід до вирішення проблеми дитячого читання буде розгорнуто 
у новому проекті «ЧИТАННЯ». Головним вихідним пунктом у ході роботи стане прийняття 
реального стану дитячого читання та прогноз його розвитку на майбутнє. Проект поклика-
ний закласти нові підвалини у побудову оновленої шкільної системи виховання та розвитку.

У цьому випуску журналу в Рекомендаційних матеріалах (див. А. Маслова «Іннова-
ційний освітній проект…») друкується розгорнутий План заходів з виконання Програми 
експерименту за проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». З нього можна 
детальніше довідатися про новинки, які очікують освітян у II півріччі 2015 року. 

Шановні директори шкіл, бібліотекарі!
Настає час для творчих зрушень. Напередодні початку навчального року закликаємо 

вас не чекати готових рішень з центру, а зробити власні оцінки потреб реформування на-
вчального закладу, виокремити і зосередитися на важливому, віднайти необхідні ресурси 
для впровадження нового в практику. Упродовж другого півріччя рекомендуємо звернути 
увагу, розглянути і проаналізувати зміст Всеукраїнського експерименту «Шкільна електрон- 
на бібліотека «ШБІЦ-інфо» та з початку 2016 року стати його активними учасниками.
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