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Передплатна таблиця  

журналу «Професійний розвиток педагогічних працівників» (школа) 
(в електронній формі) 

на 2023 рік 
 

Журнал призначається для: 
√  шкіл - до уваги директорів, їх заступників з навчальної роботи, голів методичних об’єднань, вчителів; 
√  Центрів професійного розвитку педагогічних працівників – до уваги директорів, консультантів.  
 

Індекс і назва видання Період. 
на рік. 

Видавнича вартість, грн.. 
1 міс 3 міс. 6 міс. 12 міс. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ (школа). В електронній формі 
Забезпечує виконання функцій підвищення кваліфікації 
педагогів та їх методичного обслуговування. Здійснює 
доповнення електронного методичного кабінету (ЕМК) 
«Школа» новими надходженнями. 
тел. (050) 699-64-54    
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*  в тому числі ПДВ  
 

Передплата, порядок доставки та 
умови користування журналом 

 
1. Передплата журналу здійснюється через передплатне агентство або безпосередньо в редакції Видавця. 
 
2. Для доставки журналу Передплатник надає Агенству чи Видацю адресу електронної пошти.   
 
3. Черговий випуск журналу Видавець розміщує на файлообміннику FEXNET. Водночас повідомляє Пе-

редплатника про електронний ключ доступу до нього. Передплатник «скачує» випуск через інтернет.  
 
4. Користування передбачає всі можливі дії з електронним журналом, включаючи роздрукування.  
 
5. Шкільному передплатнику в межах навчального закладу ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ: 

√   розсилати журнал (електронні ключі доступу) учителям свого навчального закладу – за їх бажанням;  
√   учителям розсилати Інформаційні паспорти навчальних тем учням з навчальними цілями за схемою: 
     вчитель-учень (дистанційний режим роботи); 
√   учителям, за власними оцінками, вносити зміни в Інформаційні паспорти навчальних тем, відтворю- 
     ючи своє бачення їх змісту. І вже після цього розсилати авторські редакції учням; 

 
6. Учителі ЗАОХОЧУЮТЬСЯ до участі в створенні Всеукраїнського зібрання творчих розробок «Шкільна 

методика». Ддя цього фахівцям пропонується направляти на адресу Видавця свої авторські редакції Інформацій-
них паспортів навчальних тем або інших методичних доробок. Авторські твори вміщуються в автоматизовану 
інформаційну систему «ШБІЦ-інфо» для широкого розповсюдження серед учительського корпусу. Цим здійсню-
ється оприлюднення творів. Авторам надаються сертифікати про опублікування.  

 
7. Передплатнику ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  

√   розсилати журнал третім сторонам, крім дозвільних особливостей  для шкільного передплатника; 
√   виставляти журнал або його частини на сайті, 
√   розміщувати журнал або його частини в інтернет-мережах.  

Недотримання цих обмежень тягне за собою порушення норм авторського права та відповідальність 
згідно з чинним законодавством. 

 
8. Електронний журнал відкриває нові можливості щодо навчального і методичного забезпечення школи. 

Журнал стає зручним і доступним кожному учаснику освітнього процесу. 
 

___________________________________________ 


