
Український інститут нормативної інформації
за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

презентує інноваційний проект

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Мета проекту:
створення і впровадження в практику роботи навчального 
закладу ефективної системи інформаційного забезпечення 
школярів, педагогічних працівників, керівників, методистів для 
вирішення навчальних, виховних і управлінських завдань

Основні засоби інформування: 
•  журнал – інновація «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»;
•  комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система «Шкільна 

електронна бібліотека (ШБІЦ-інфо)»;
•  нормативний журнал «Освіта в Україні. Нормативно-правове 

регулювання».

Допоміжні засоби інформування:
• окремі видання;
• інформаційна технологія «Електронний міст»;
•  сайт «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального 

закладу».

Нові інформаційні технології

ЕЛЕКТРОННИЙ МІСТ 
ПРИЗНАЧЕННЯ: 

для оперативного доведення до відома методистів обласних, районних на-
вчально-методичних відділів (кабінетів) та шкільних бібліотекарів актуальних 
інформаційних матеріалів.

СКЛАД ЕЛЕКТРОННИХ НАДХОДЖЕНЬ:
•  методичні матеріали, документи для інформаційного забезпечення школи;
•  окремі публікації з журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр».

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: щомісячно. Розсилка безкоштовна!

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО ЧИСЛА НАШИХ ПОСТІЙНИХ АБОНЕНТІВ !

Для цього на адресу marketing@libcenter.com надішліть: ваше прізвище та ім’я, 
місце роботи, посаду, назву населеного пункту.

Редакція: 
тел./факс: (044) 528-28-60  
e-mail: red@libcenter.com

ДОВІДКИ

Окремі видання

ШБІЦ. КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ
( 2013/2014 навчальний рік )

ПРИЗНАЧЕННЯ:
бібліотекарям, заступникам директорів з виховної роботи, 
педагогам-організаторам, методичним працівникам — для 
використання у виховній роботі, організації культурно-про-
світницьких заходів, позакласної роботи, дозвілля школярів.

ЗМІСТ ВИДАННЯ:
У Календарі вміщено перелік творів-ювілярів української та 
світової літератури, українських міст-ювілярів, визначних іс-
торичних днів, ювілейних дат особистостей, які в різні роки 
долучалися до збагачення наукової та культурної скарбниці
України, а також дат, які мають найбільш давню історію або особливе значен-
ня для розвитку людства. Календар укладено з урахуванням вимог наказів і 
рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

ПЕРЕДПЛАТА: Календар буде включено до Каталогу видань України на 2013 рік  
державного підприємства «Преса» окремим Інформаційним листом у жовтні 
2012 р.
Передплатний індекс 68323. Вартість 21 грн.

Передплата: 
тел.: (044) 528-22-16, 528-28-75  
e-mail: amaslova@ifl.com.ua

Маркетинг: 
тел./факс: (044) 528-25-07  
e-mail: marketing@libcenter.com

www.libcenter.com
Чекаємо на сайті:

ЗАВДАННЯ: 
інформування учасників навчально-виховного процессу і методичних 
працівників про зміст та хід реалізації проекту «Інформаційне забезпе-
чення загальноосвітнього навчального закладу».

ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ:
•  Стратегія та основні принципи організації системи інформаційного забез-

печення школи. 
•  Питання реформування шкільних бібліотек, наповнення роботи бібліоте-

каря та методиста новим змістом.
•  Зміст, форма та комплектація періодичних видань, можливості та інфор-

маційна база комп’ютерних систем, умови підключення до Електронного 
мосту.

Комп’ютерна система «ШБІЦ-бібліотекар»
Випуск 1. Портфоліо бібліотекаря. Перлини творчості

ПРИЗНАЧЕННЯ:
бібліотекарям, методичним працівникам — для проведення 
бібліотечних уроків, виховання інформаційної культури, підви-
щення читацького інтересу в школярів, організації культурно-
просвітницьких заходів і дозвілля. 

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Система є частиною бібліотечно-інформаційної системи «Шкільна електронна 
бібліотека «ШБІЦ-інфо». Створена спільно з Інститутом інноваційних техно-
логій і змісту освіти. Вміщує розробки лауреатів і переможців Всеукраїнської 
акції «Живи, книго!» та всеукраїнських конкурсів «Шкільний бібліотекар 
року» і «Шкільна бібліотека». 

ЗМІСТ:
Розробки бібліотечних занять, інтелектуальних ігор, вікторин, конкурсів, пре- 
зентацій, сценаріїв свят та інших виховних заходів різноманітної тематики: 
знайомство з бібліотекою і книгою, формування інформаційної культури, ви-
датні персоналії, знаменні дати, літературні подорожі та огляди тощо. Вклю-
чає презентаційний ролик журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний 
центр». 

ПЕРЕДПЛАТА: редакційна, за колективними заявками (не менше 10 шт.), вар-
тість системи складає 24 грн, у т.ч. ПДВ – 4 грн. Поставка на компакт-диску 
поштовим відправленням.

ІНТЕРНЕТ-САЙТ



Журнал – інновація

ШКІЛЬНИЙ 
БІБЛІОТЕЧНО–ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

(повне видання)

ПРИЗНАЧЕННЯ: 
усім учасникам навчально-виховного процесу. 

ГОЛОВНІ РУБРИКИ:
• інформаційне забезпечення навчального процесу;
• інформаційне забезпечення виховного процесу;
• інформаційне забезпечення управління школою;
• бібліотечна робота.

ЗМІСТ:
•  навчальні, методичні, інформаційні доку- 

менти, які доповнюють загальнообов’язковий 
навчально-методичний матеріал і спрямовані 
на розширення та поглиблення знань учнів 
із конкретних навчальних тем, питань;

•  методичні, дидактичні документи, які адресуються педагогічним працівникам 
для підвищення професійного рівня; 

•  програмні, нормативно-правові, інструктивні, роз’яснювальні, організаційні 
документи, які адресуються керівникам, методистам для налагодження на-
вчально-виховного процесу і управління школою;

•  документи з питань бібліотечної роботи, внутрішкільного бібліотечно-інфор-
маційного обслуговування.

ДОДАТКИ ДО ЖУРНАЛУ:
•  електронний компакт-диск (ШБІЦ-повне видання) – містить додаткову інфор-

мацію до матеріалів, що опубліковані у випуску (електронні додатки); 
•  бібліографічні списки – бібліографічні описи документів, що складені за ре-

зультатами моніторингу освітянських джерел інформації за минулий місяць. 
Спрямовуються всім працівникам школи;

•  бібліографічні картки – подані друком готові картки для обліку публікацій в 
бібліотечних каталогах.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: 12 випусків на рік. 

ПЕРЕДПЛАТА: за Каталогом видань України державного підприємства «Преса». 
Індекс 49563. Вартість – 62,58 грн на місяць.

Складові журналу, що виходять у світ ще й самостійними виданнями:

•   ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
(передплатний індекс 89234. Вартість – 36,59 грн на місяць);

•  БІБЛІОТЕЧНА РОБОТА
(передплатний індекс 89235. Вартість – 36,59 грн на місяць);

•   БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ
(передплатний індекс 89842. Вартість – 21,43 грн на місяць).

Комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система

ШКІЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА
«ШБІЦ – інфо»

ПРИЗНАЧЕННЯ:
усім учасникам навчально-виховного процесу, 
методичним працівникам. 

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ:
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД (2011–2013 роки). 
Включає накоплені за вказаний період навчальні, 
методичні матеріали, пізнавальну інформацію, 
документи для управління та бібліотечно- 
інформаційного обслуговування. 
Основу складають публікації в журналі 
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр». 
Зручний довідково-пошуковий апарат. 
Не залежить від Інтернету. Додається компакт-диск.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ. Містить документи, що включені 
до системи за останній місяць. Змістове і структурне на-
повнення відповідає наповненню Інформаційного фон-
ду. Додається компакт-диск.

ФОРМА ПОДАЧІ: 
Обидві складові виходять у світ у формі періодичних 
видань, кожне з яких має друковану і електронну час-
тини. У друкованій частині Інформаційного фонду по-
даються інструктивні документи з користування ним;  
в електронній – річні каталоги та тексти документів. Дру-
кована частина Нових надходжень містить анотації до-
кументів, що включені до випуску; електронна частина –  
місячний та об’єднаний за усі роки каталоги і тексти но-
вих документів. 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:
WINDOWS-2000 і вище, редактор Microsoft Offise Word 
2000 і вище або OpenOffise.org 3/0 і вище.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИПУСКУ ТА ПЕРЕДПЛАТА: 
Інформаційний фонд – щоквартально, індекс 89236, вартість одного випуску 
222 грн. 

Увага !  Користувачам достатньо передплатити лише один випуск 
із будь-якого кварталу !

Нові надходження – щомісячно, індекс 68167, вартість 246 грн на півріччя. 
Передплата видань здійснюється за Каталогом видань України державного 
підприємства «Преса».

Нормативний журнал

ОСВІТА В УКРАЇНІ
НОРМАТИВНО–ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ:
керівникам органів управління, навчальних закладів, установ для:
•  оперативного моніторингу нормативно-правових актів в галузі освіти;
•  ведення систематизованого галузевого фонду актів законодавства, доку-

ментів інформаційно-методичного та роз’яснювального ха рактеру;
•  ведення повного фонду актів законодавства України; 
• довідково-пошукової роботи при вирішенні правових питань.

СКЛАДОВІ ЖУРНАЛУ:
•  покажчик актів прийнятих за останній місяць (у друкованій формі);
•  комп’ютерна система галузевого законодавства «Освіта в Україні. Норма-

тивно-правове регулювання» (на компакт-диску);
•  комп’ютерна система повного законодавства «Зібрання законодавства 

України» (на компакт-диску).

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАННЯ:
Покажчик актів подає перелік документів Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту України, які 
прийняті за останній місяць, наводяться короткі 
анотації.
Інформаційний фонд системи галузевого законо-
давства складається з п’яти баз даних за кількістю 
складових освіти: вища, загальна середня, профе-
сійно-технічна, позашкільна, дошкільна.
Інформаційний фонд системи повного зако-
нодавства включає усі нормативно-правові 
акти, що прийняті в державі з 1991 року.
Електронні бази даних мають зручний до-
відково-пошуковий апарат, є автономними, 
не потребують засобів зв’язку, Інтернет, 
прості у користуванні. Щомісячно оновлю-
ються.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: 12 випусків на рік. 

ПЕРЕДПЛАТА:
за Каталогом видань України державного підприємства «Преса». 
Індекс 49303. Вартість – 47 грн на місяць.
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