
Редакційне звернення

Восени розпочинається передплата періодичної преси на 2015 рік. Тому, вва-
жаємо за необхідне завчасно поділитися з читачами своїми видавничими планами 
на наступний рік. Тим паче, що плани безпосередньо зачіпають наше видання. 

Головна новина — журнал «Інформаційне забезпечення навчального процесу» 
в наступному році виходити не буде. Причину можна пояснити військовою тер-
мінологією: здійснюватиметься перегрупування сил і ресурсів редакції. Прийняте 
рішення зумовлене насамперед підготовкою до реформування освітньої галузі, 
необхідністю запровадження нових методів інформаційної роботи, а також на-
гальною потребою застосування потужних інструментів і засобів для її виконання. 

Упродовж останніх двох років ми цілеспрямовано створювали згадані ін-
струменти і засоби. Нині на порядку денному — впровадження інновацій в шкільну 
практику. Мабуть цей шлях буде не простим. Але він не відворотний. Рано чи пізно, 
шкільні колективи будуть вимушені перебудувати навчальний процес на новій ін-
формаційній основі. Цього вимагає саме життя, а підштовхує до змін усвідомлення 
значення інформації для освітньої галузі.   

Тепер предметніше про сказане вище. Нові інструменти і засоби інформа-
ційного забезпечення навчального процесу акумулювала в собі комп’ютерна біб
ліотечноінформаційна система «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦінфо». 
Ефективну експлуатацію системи забезпечують: технологія колективного 
створення інформаційної бази; централізована підготовка інформації до ви-
користання в навчальному процесі; оперативне змістове оновлення бази на основі 
нових документальних надходжень; новітні інструменти інформування школярів, 
педагогів і методистів про наявність в електронній бібліотеці тематичних ма-
теріалів для навчальних занять. З вересня 2014 року згідно з наказом МОН України 
від 05.08.2014 року № 900 розпочато всеукраїнський експеримент із впровадження 
системи в навчальних закладах, методичних підрозділах, інститутах післядипломної 
педагогічної освіти. Повний текст наказу друкується одразу після цього звернення.  

Зауважуючи вище викладене, пропонуємо читачам замість журналу перед-
платити на наступний рік електронну бібліотеку «ШБІЦінфо» в складі:

Інформаційний фонд (лише один випуск) — передплатний індекс 89236;
Нові надходження (щомісячні випуски) — передплатний індекс 68167.
За змістовим наповненням нові видання значно переважають наповнюва-

ність нинішнього журналу. В Інформаційному фонді передплатники отримають 
близько 8 тисяч документів, з яких 60 відсотків відносяться до навчального про-
цесу. Інша частина документів стосується питань виховання, розвитку дитини, 
управління школою, бібліотечноінформаційного обслуговування. Навіть щомісячні 
Нові надходження включають більше документів, ніж нині друкується в журналі. 
Водночас фінансові витрати на передплату системи майже співмірні з перед-
платною вартістю журналу. 

Тим передплатникам, які нині накопичують інформаційні паспорти в те-
ках з роз’ємними замками, рекомендуємо розглянути питання доцільності такої 
роботи при наявності електронних текстів. Якщо ж буде вирішено продовжити 
формування тек, то для цього система надає можливість роздрукувати тексти 
паспортів чи окремих статей і помістити їх у відповідні теки. 

Безумовно, перехід на передплату електронної системи є виграшним кроком, 
і таким, що дозволяє розпочати своєчасне впровадження в закладах освіти нових 
підходів до використання інформації в навчальновиховному процесі.


