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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
щодо використання матеріалів інформаційної системи КВНЗ КОР 

«Академія неперервної освіти»  
«Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу» 

 

Олена Василівна Чубарук, 
методист вищої категорії відділу  

музейної освіти та бібліотечної справи  

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 

Ткач Віталій Анатолійович, 
завідувач лабораторії інформаційних технологій навчання 

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 

 

До початку нового навчального року колектив КВНЗ КОР 

«Академія неперервної освіти» працював над підготовкою 

інформаційно-методичного збірника «Методичний порадник: 
організація та зміст освітнього процесу у 2016/2017 навчальному 
році» [2]. У процесі створення цього видання виникла й була 

реалізована ідея підготовки його у форматі електронного освітнього 

ресурсу.  

З початку розроблення і дотепер «Методичний порадник» 

розміщено на освітньому порталі КВНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти» за посиланням:  http://www.академія.com.ua/?p=7596 

Змістове наповнення «Методичного порадника» здійснюва-

лося упродовж червня-вересня 2016 року. За цей час зафіксовано 

понад 102 тисячі переглядів матеріалів цього видання.  

Навчальний рік триває, водночас активно продовжується 

реформування освітнього простору України, що зумовлює 

необхідність подальшого супроводження професійної діяльності 

педагогів. Саме тому колектив КВНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти» продовжує роботу зі створення нових електронних освітніх 

ресурсів, зокрема: 

− інформаційної системи з питань нормативно-правового і 

навчально-методичного забезпечення діяльності навчальних закладів; 

− електронної бібліотеки цифрових об’єктів, у якій 

презентуватимуться кращі освітні практики. 
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У цьому матеріалі висвітлюємо питання створення та 

функціонування, використання матеріалів інформаційної системи 

«Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу» (http://base.kristti.com.ua), яка є логічним 

продовженням і результатом подальшого творчого пошуку 

розробників «Методичного порадника» у створенні і змістовому 

наповненні нових типів електронних освітніх ресурсів, визначених 

Положенням про електронні освітні ресурси [3].   

Як і керівники та педагогічні працівники навчальних закладів, 

працівники районних і міських методичних служб, розробники 

«Методичного порадника» зіткнулися з ситуацією, коли потрібні 

нормативно-правові документи не завжди розміщені на освітніх 

сайтах.  

Разом з тим досить часто виникає й інша ситуація, коли при 

наступних зверненнях до посилань, за якими документ було 

розміщено, його вже не можна відкрити з різних технічних причин.  

Проаналізувавши питання використання електронних варіантів 

нормативно-правових документів у практиці роботи керівників і 

педагогічних працівників навчальних закладів та інших категорій 

освітян, ми вирішили розпочати роботу над створенням власної 

інформаційної системи з питань нормативно-правового та 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, яка 

задовольнить потреби різних категорій освітян у роботі з новими 

документами. 

Нами було відстежено також, що кількість переглядів 

нормативних документів до нового навчального року завжди була 

меншою у 10 разів або ще більше, ніж кількість переглядів матеріалів 

«Методичного порадника». Це спонукало розробників інформаційної 

системи до розміщення не тільки самих документів, а й підготовки 

коментарів про використання цих документів у практичній 

діяльності. 

Наразі здійснюється змістове наповнення інформаційної 

системи, що забезпечить продовження системи роботи щодо 

оперативного інформування керівників і педагогічних працівників 

навчальних закладів про нові нормативно-правові документи з питань 

освітньої діяльності, а також науково-методичне супроводження їх 

упровадження у практичну діяльність. 
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Пропонуємо вашій увазі концептуальні засади функціонування 

інформаційної системи (розміщено в рубриці «Про систему»).   

Інформаційна система КВНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти» «Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу» (http://base.kristti.com.ua) є електронним освітнім 
ресурсом, у якому представлені навчальні, наукові, інформаційні, 

довідкові матеріали і засоби, розроблені в електронній формі та 

розміщені в комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою 

електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної 

організації освітнього процесу, наповнення інформаційно-освітнього 

середовища якісними навчально-методичними матеріалами [1].   

Метою створення інформаційної системи є забезпечення 

вільного доступу керівників і педагогічних працівників навчальних 

закладів до якісних матеріалів з питань нормативно-правового і 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та 

методичне супроводження їх використання у професійній діяльності. 

Інформаційна система є комплексним засобом підтримки 

освітнього процесу, має навчально-методичне призначення та 

використовується для забезпечення професійної діяльності керівників 

і педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів у інформаційно-освітньому 

середовищі.  

Представлена інформаційна система є організаційно 

впорядкованою сукупністю документів і масивів документів, 

інформаційних технологій, у тому числі з використанням технічних 

засобів, що реалізують інформаційні процеси, та призначені для 

зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передавання й 

надання інформації. 

Розроблення інформаційної системи здійснено на основі 

таких принципів освітньої діяльності: 
− людиноцентризм; 

− забезпечення якості освіти; 

− забезпечення рівного доступу до освіти; 

− розвиток інклюзивного освітнього середовища; 

− забезпечення універсального дизайну та розумного 

пристосування; 

− реалізація права на освіту без дискримінації за будь-якими 

ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; 
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− науковий характер освіти; 

− різноманітність освіти; 

− цілісність і наступність системи освіти; 

− прозорість і публічність прийняття та реалізації 

управлінських рішень; 

− відповідальність органів управління освітою та закладів 

освіти перед суспільством; 

− інституційне відокремлення здійснення функцій контролю 

(нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти; 

− інтеграція з ринком праці; 

− інтеграція з культурним розвитком; 

− свобода у виборі форм здобуття і видів освіти; 

− академічна доброчесність; 

− академічна свобода; 

− фінансова, академічна та адміністративна автономія 

закладів освіти у межах, визначених законами України; 

− гуманізм; 

− демократизм; 

− єдність навчання, виховання та розвитку; 

− невтручання політичних партій в освітній процес; 

− невтручання релігійних організацій в освітній процес; 

− державно-громадське управління; 

− державно-громадське партнерство; 

− державно-приватне партнерство; 

− сприяння навчанню впродовж життя; 

− інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір [4].  

 Для пошуку необхідних матеріалів запропоновано 

класифікатор документів. Уміщені матеріали представлено за 
типами нормативно-правових документів, зокрема: 

− Закон України; 

− Постанова Кабінету Міністрів України; 

− Указ Президента України; 

− наказ МОН України; 

− лист МОН України; 

− наказ ДНУ «ІМЗО»; 

− лист ДНУ «ІМЗО»; 

− розпорядження Київської обласної державної адміністрації; 

− рішення сесії Київської обласної ради; 
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− наказ департаменту освіти і науки Київської 

облдержадміністрації; 

− лист департаменту освіти і науки Київської 

облдержадміністрації. 

Звертаємо вашу увагу на те, що назви типів документів 

розміщено в алфавітному порядку. 
У подальшому (в міру наповнення матеріалами) розміщувати-

муться інші типи документів (рішення колегії департаменту освіти і 

науки Київської облдержадміністрації, Положення, Концепції з 

окремих питань освітньої діяльності, протоколи засідань Вченої, 

науково-методичної рад КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 

тощо). 

Класифікатор документів допоможе вам у виборі матеріалів 

за напрямами освітньої діяльності, а саме: 

− дошкільна освіта; 

− початкова освіта; 

− основна школа (базова середня освіта); 

− старша школа (профільна середня освіта); 

− позашкільна освіта і виховання; 

− психологічна служба та соціально-педагогічний патронат; 

− інклюзивне навчання; 

− управління закладом освіти; 

− наукове і методичне забезпечення освіти; 

− моніторинг якості освіти та ЗНО; 

− стандарти освіти; 

− освітні програми; 

− післядипломна освіта; 

− міжнародне співробітництво; 

− інноваційна діяльність. 

За необхідності класифікатор документів доповнюватиметься 

новими рубриками. 

Інформаційною системою передбачено пошук документів за 

напрямом освітньої діяльності, номером, датою, назвою документа 

або його типом (наприклад, наказ МОН України). 

Розміщені документи супроводжуються коментарями, які 

підготовлені працівниками КВНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти».  
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У коментарях представлено загальні положення про зміст 

нормативно-правового акту, його сутність, структуру, надано 

роз’яснення щодо сфери використання, набуття чинності та інших 

особливостей упровадження у практику роботи.  

Зміст коментарів інтегрується зі змістом матеріалів, 

представлених в інформаційно-методичному збірнику «Методичний 
порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2016/2017 
навчальному році» і в подальшому інтегруватиметься зі змістом 

нових видів електронних освітніх ресурсів КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти». 

 Відкривши рубрику «Коментар», ви можете переглянути 

інформацію про окремий документ, як-от: 

тип документа (наприклад, наказ МОН України); 

його назву; 

категорії керівників і педагогічних працівників, яким 

адресовано цей документ або напрями освітньої діяльності; 

коментар про документ; 

джерела, на основі яких підготовлено матеріал до розміщення. 

Звертаємо вашу увагу на те, що в інформаційній системі 

зовнішньо не спостерігаються звичні й загальноприйняті посилання 

на електронні ресурси. Насправді такі посилання є, однак вони 

приховані для користувачів. Повністю відповідні посилання вкладено 

в назви сайтів чи інших інформаційних платформ чи ресурсів, 

розміщених у коментарі про конкретний документ. Натиснувши на 

назву (наприклад, «МОН України»), ви автоматично перейдете на 

сторінку сайту, на якій розміщено документ, представлений у нашій 

інформаційній системі.  

Використання прийому прихованих посилань має на меті 

забезпечити якісний дизайн інформаційної системи та зручність й 

оперативність у пошуку користувачами відповідних матеріалів на 

офіційних сайтах або інших освітніх ресурсах, на яких розміщено 

потрібні документи або інформація про них.  

 Натиснувши кнопку «Детальніше», ви можете переглянути 

всю інформацію про документ, під якою також розміщено 

електронний варіант тексту нормативно-правого акту. За можливістю 

ми намагалися приєднувати документ у форматах Adobe PDF та 

Microsoft Office Word, що дозволить копіювати і використовувати 
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матеріал, економити час на його підготовку для подальшого 

використання у професійній діяльності. 

У процесі підготовки коментарів ми виходили з того, щоб 

надати роз’яснення про місце та зв’язок певного документа з іншими 

наказами, листами, положеннями тощо, а також пояснити сутність та 

особливості його змісту, сфери застосування.  

У випадках, коли новий документ пов’язаний з іншими 

нормативно-правовими актами, які розміщені й роз’яснені в 

«Методичному пораднику», у тексті коментаря подаються посилання 

на назви відповідних матеріалів у попередньому електронному 

освітньому ресурсі. У такий спосіб ми намагалися раціонально 

використати матеріали, уміщені в «Методичному пораднику», 

інтегрувавши їх з новими матеріалами, розміщеними в інформаційній 

системі.  

Разом з тим прагнемо раціонально використовувати час для 

створення нових матеріалів в інформаційній системі та уникнути 

дублювання матеріалів, які вже представлено в «Методичному 

пораднику». Таким чином, нормативно-правові документи, електронні 

варіанти яких були оприлюднені після 1 жовтня 2016 року,  
розміщуються в інформаційній системі (http://base.kristti.com.ua). Ті 

ж документи, які висвітлюють питання організації та змісту 

освітнього процесу в навчальних закладах у 2016/2017 н.р., і  

представлені в «Методичному пораднику», не будуть переноситися до 

інформаційної системи. У розміщуваних матеріалах інформаційної 

системи подаватимуться посилання на актуальні матеріали з певного 

питання, представлені в «Методичному пораднику». 

Виходимо з того, що робота над «Методичним порадником» 

має бути логічно завершена і водночас продовжена в інших 

електронних освітніх ресурсах, одним із яких є нова інформаційна 

система.  

Чекаємо на ваші нові перегляди, що спонукають нас до 

створення сучасних якісних електронних освітніх ресурсів, які 

допомагають усім нам разом змінювати освіту, упроваджувати нові 

підходи, управлінські рішення в практику роботи навчальних закладів. 

 Запрошуємо вас відвідувати інформаційну систему 

«Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу» та розміщувати власні коментарі до матеріалів, що 

допомагатиме нам задовольняти ваші потреби у практичному 
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впровадженні положень нових документів у систему роботи кожного 

закладу освіти і педагогічного працівника.  
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