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Шкільний бібліотечно-інформаційний центр

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:
•  школярам;
•  вчителям;
•  керівникам ЗНЗ;
•  бібліотекарям;
•  методистам;
•  студентам пед. ВНЗ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПІДСИСТЕМИ: 
•  навчального процесу;
•  виховного процесу;
•  розвивального процесу;
•  управління школою;
•  бібліотечно-інформаційного 
     обслуговування

Підготовлена централізовано для всіх шкіл. Ідентифікується як «зовнішня»

Автоматизована 
бібліотечно-інформаційна система 

«ШБІЦ-інфо»
Фонд — 18000 документів
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ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ РЕСУРСИ:
1. ПОКАЖЧИК електронних навчально-методичних матеріалів – для забезпечення

технології АВІЗО. Періодичне (річне) друковане видання.
2. «НОВІ НАДХОДЖЕННЯ» – періодичне (піврічне) видання для поповнення

інформаційного фонду новими документами, підготовленими впродовж півріччя.
3. КУРС НАВЧАННЯ бібліотекарів «Автоматизована бібліотечно-інформаційна

система «ШБІЦ-інфо» обсягом 8 академічних годин. Включає питання експлуатації АБІС,
а також впровадження технології комплексного інформаційного обслуговування АВІЗО. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД: 
Навчальні, виховні, розвивальні, методичні, організаційно-
управлінські, нормативні документи. Предметний і адресний
пошук. Новітня система класифікації до рівня навчальної теми. 

У складі фонду:
 Всеукраїнська база даних навчально-методичних
 розробок«МЕТОДИКА». Призначається вчителям;
 база даних «ЧИТАННЯ». Включає літературні твори для
 програмного та додаткового читання (1-9 класи), а також
 дозвіллєвого читання (1-4 класи). Призначається учням.

СУМІСНІСТЬ З АБІС «ШБІЦ-ОБЛІК»
Повна інформаційна, методична, технологічна
і класифікаційна сумісність з автоматизованою
бібліотечною бібліотечно-інформаційною
системою «ШБІЦ-облік» («внутрішньою»
системою). Обидві виконують головне завдання —
інформаційне забезпечення освітнього процесу. 

ФОРМА ПЕРЕДАЧІ:
Поставка АБІС на електронному носії. Надається збірник інструктивних
та експлуатаційних документів. Забезпечуючі ресурси (Покажчик та Нові надходження)
надсилаються у визначені строки. Курс навчання здійснюється за узгодженням
із замовником.

автономність (без інтернет), можливість 
індивідуального використання; 
може застосовуватись в малокомплектних
школах;
мінімальні вимоги до оснащення і 
характеристик комп’ютера; 
періодичне поповнення інформаційного 
фонду новими документами; 
доступна вартість.











ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ:

АБІС «ШБІЦ-інфо» надано гриф Міністерства освіти і науки України
«Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах»

(лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-142 від 19.02.2014 р.)
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Індекс 89236

ШКІЛЬНА
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

«ШБІЦ-інфо»

Інноваційний проект

Тим, хто хоче вчитися і навчати:

Ми створюємо нову бібліотеку –
шкільний інформаційний центр.
Працюймо разом!

№ 1/2018

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД
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Головна панель АБІС «ШБІЦ-інфо»

Панель «Предметний пошук»
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Панель класифікації

Панель результатів пошуку


