РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ ПІДРУЧНИКІВ
Протягом двох років 8 областей України (Волинська, Дніпропетровська, Одеська,
Полтавська, Сумська, Тернопільська, Чернігівська обл. та м. Київ) брали участь у Проекті зі
створення єдиної системи централізованого електронного обліку підручників у
загальноосвітніх навчальних закладах, районних і обласних управліннях (відділах) освіти
та Міністерстві (наказ МОН від 15.02.2011 № 132).
Робота проводилася на виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. №781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними
посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійнотехнічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».
В основу Проекту було покладено систему роботи з підручниками, що
запроваджена у Полтавській області від 2000 року, та комп’ютерну програму
електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник», створену на базі
ПОІППО у 2007 році.
У єдиній системі електронного обліку навчальної літератури за комп'ютерною
програмою «Шкільний підручник» (крім тих, хто брав участь у проекті) працюють:
1.
-

Усі загальноосвітні навчальні заклади:
Полтавської області – з 2008 року;
Волинської області – з 2010-2011 років;
Дніпропетровської області – з 2011-2012 років

2.
8 відділів освіти Тернопільської області (2010-2012 рр.), Сарненський район
Рівненської області (2009 р.)
3.
У 2013 р. перехід на єдину систему електронного обліку навчальної
літератури за програмою «Шкільний підручник» розпочали Чернігівська, Черкаська,
Миколаївська області та м. Севастополь.
Значна кількість не задіяних у проекті навчальних закладів Луганської, Сумської,
Тернопільської, Чернігівської, Черкаської областей уже працюють за першою частиною
програми, що призначена для використання у навчальному закладі.
Близько 2/3 частини навчальних закладів України навіть не маючи програми
тривалий час уже працюють за єдиною системою обліку підручників, використовуючи
таблиці Excel, розроблені у Полтавській області до початку введення комп’ютерної
програми.
За час дії Проекту автори допрацювали програму, значно розширивши її функції.
До часу введення у дію (квітень 2013 р.) нової версії програми «Шкільний
підручник - 2» рекомендується призупинити роботу за старою версією програми.

У квітні 2013 р. (після проведення для методистів обласних управлінь освіти
семінару-тренінгу у м. Києві – 26-28 квітня 2013 р.) усім методистам та бібліотекарям, що
перейшли на програму «Шкільний підручник», будуть надані офіційні, окремі для кожного
користувача коди доступу до програми від управлінь і відділів освіти до навчальних
закладів.
Рішенням Вченої ради Інституту інноваційних технологій та змісту освіти від
28.11.12 було:
-

схвалено позитивні результати проекту;
враховано пропозиції та зауваження щодо оновлення програми;
взято до уваги бажання інших областей (учасників проекту) працювати за
програмою «Шкільний підручник»;
та прийнято рішення у 2013 році запровадити в усіх навчальних закладах, відділах
та обласних управліннях освіти єдиний централізований облік навчальної
літератури на основі досвіду використання комп’ютерної програми «Шкільний
підручник».

