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Директорам шкіл,  
заступникам директора з навчальної роботи, 

бібліотекарям!

Одним із завдань реформування середньої освіти є інформаційне забезпечення на-
вчальних закладів. У школі зростає потреба в опрацюванні великих обсягів інформації 
освітнього призначення. Сюди включається: відбір, упорядкування (систематизація), 
попередня підготовка, зберігання і своєчасне доведення інформації до учасників освіт-
нього процесу.

Стає зрозумілим, що підручник не може бути єдиним джерелом знань. Виникає 
потреба в засобах, методах та інструментах опрацювання інформації. Кінцевому корис-
тувачеві має надаватися лише певний обсяг і забезпечуватися належна якість продукту. 
Уміння працювати з різними джерелами, великими обсягами інформації стає для шко-
лярів і вчителів необхідною передумовою для досягнення освітніх цілей.

Єдиним інформаційним підрозділом у школі є бібліотека. Однак для виконання 
завдань Нової української школи (НУШ) вона потребує реформування. До вашого роз-
гляду пропонується проєкт «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ)», Він 
реалізовує перетворення бібліотеки в сучасний інформаційний центр. Робота виконана 
в розвиток Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проєктом «Шкільна 
електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900). 

За результатами підготовлено цілісний комплект програмних, інформаційних, техно-
логічних засобів під загальною назвою «Кабінетна поставка ШБІЦ». До її складу вклю-
чено: автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи «ШБІЦ-інфо» та «ШБІЦ-облік»; 
технологію активного випереджувального інформаційного забезпечення і обслуговування 
(АВІЗО); матеріали для доукомплектування бібліотеки та оформлення нового бібліотечно- 
інформаційного середовища школи.

Усі зусилля з впровадження новинок у школі спрямовані на досягнення головної 
мети: вибудувати в навчальному закладі сучасну систему інформаційного забезпечення 
учасників освітнього процесу, надати методичну допомогу вчителям, створити внутрішкіль-
ну базу знань на основі досвіду і досягнень кращих учителів школи. Продекларована 
мета повністю відповідає перспективним завданням заступника директора з навчальної 
роботи, а отже входить до кола його професійних інтересів.

Важливими особливостями функціонування ШБІЦ є можливість автономної роботи 
без використання інтернету. Окрім цього, існує можливість поставки ШБІЦ до малокомп-
лектних шкіл, що повністю вирішує проблему їх інформаційного забезпечення.

Поставка ШБІЦ створить сучасну модель інформаційно-методичного забезпечення 
освітнього процесу, стане надійною основою для впровадження НУШ, відкриє перспек-
тиви розвитку шкільної бібліотеки. 

БАЖАЄМО УСПІХУ!

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НОРМАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Юрій ЗРАЖЕВСЬКИЙ,
директор інституту, керівник проєкту
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Тим, хто хоче вчитися і навчати:
Ми створюємо нову бібліотеку — 
бібліотечно-інформаційний центр. 

Працюймо разом для дітей!
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СКЛАД І СТРУКТУРА
кабінетної поставки ШБІЦ

КАБІНЕТНА ПОСТАВКА ШБІЦ

АБІС «ШБІЦ-інфо» АБІС ШБІЦ-облік»

Технологія АВІЗО
Нове бібліотечно-

інформаційне середовище 
школи

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ШБІЦ
Автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС) 
«ШБІЦ-інфо» 
Електронна бібліотека для школи у формі бази даних. У складі 5 підсис-
тем: навчальної, виховної, розвивальної, адміністративного управління 
школою, бібліотечно-інформаційного обслуговування. Для всіх шкіл. 
Ідентифікується як «зовнішня».

Автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС)  
«ШБІЦ-облік» 
Комп’ютерний пакет програм для створення електронної бібліотеки на ос-
нові наявного у школі бібліотечного фонду, а також для автоматизації 
його бухгалтерського обліку. Дозволяє накопичувати доробки учителів 
і школярів. Ідентифікується як «внутрішня».

Технологія АВІЗО (активного випереджувального інформаційного 
забезпечення і обслуговування)
Забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування учасників освітнього 
процесу на новому принципі: «інформація надходить до користувача» 
замість «інформація очікує на користувача». Технологія АВІЗО повністю 
автоматизована, що робить її посильною для бібліотекаря й ефективною 
для користувача.

Нове бібліотечно-інформаційне середовище школи
Поставка до школи великого комплекту сучасних засобів і матеріалів, які 
наповнюють новим змістом як бібліотеку, так і інші приміщення школи: 
класи, коридори, фойє. Серед них: експозиційні банери, стелажні альбоми, 
виставкові комплекти.
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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
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Автоматизована 
бібліотечно-інформаційна система 

«ШБІЦ-облік»
ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• школярам; вчителям; керівникам; бібліотекарям; методистам.

ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ:
1) автоматизований бухгалтерський облік бібліотечного фонду 

(фондів підручників і основного); 
2) формування і підтримка шкільного електронного фонду 

своїх інформаційних ресурсів (книг, електронних засобів, 
методичних доробок, педагогічного досвіду, учнівських 
досягнень тощо); 

3) утворення електронного каталогу замість застарілих 
систематичного і алфавітного; 

4) впровадження довідково-пошукового апарату на основі 
нової класифікації документів для потреб школи;

5) впровадження технології АВІЗО на документах шкільного 
інформаційного фонду. Ця технологія доповнює таку ж 
технологію на документах «зовнішнього» інформаційного 
фонду системи «ШБІЦ-інфо».
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СКЛАДОВІ СИСТЕМИ: 
• частина 1. Бібліотекар
• частина 2. Каталог

ФОРМА ПЕРЕДАЧІ:
Поставка на електронному носії. 
Надається збірник інструктивних та  
експлуатаційних документів.

Частина 1. БІБЛІОТЕКАР
здійснює автоматизований бухгалтерський облік бібліотечного 
фонду, в тому числі фонду підручників і основного. Перший об-
ліковується згідно з Інструкцією про порядок та комплектування 
підручників (наказ МОН України від 02.12.2013 року № 1686); 
другий — згідно з наказом Мінкультури від 03.04.2007 року № 22

Головна панель частини 1
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Панель «Вхідні макети» 
(документи з надходження, видачі-прийому, заміни, вибуття)

Панель «Вихідні документи»
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Головна панель частини 2.

Панель «Предметний пошук»

Частина 2. КАТАЛОГ
забезпечує пошук документів в шкільному інформаційному фонді 

за предметними, адресними, класифікаційними ознаками.
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Панель « Адресний пошук»

Панель «Класифікаційний пошук» (за УДК)

Результати пошуку відображаються аналогічно АБІС «ШБІЦ-інфо»
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ТЕХНОЛОГІЯ АВІЗО
(активного випереджувального інформаційного забезпечення і обслуговування)

ГОЛОВНА МЕТА:
Впровадження у школі нового бібліотечно-інформаційного обслуговуван-

ня учасників освітнього процесу, яке базується на принципі «інформація 
надходить до користувача» замість «інформація очікує на користувача». 

ТЛУМАЧЕННЯ:
активне обслуговування передбачає ініціативу з боку бібліотекаря і до-

ставку інформації до користувача (учня, вчителя) напередодні потреби. Така 
виникає перед вивченням кожної навчальної теми в освітньому процесі. 

Слово «інформація» охоплює додаткові навчальні і методичні мате-
ріали, які містяться в інформаційному фонді АБІС «ШБІЦ-інфо».

ІНСТРУМЕНТИ: 
обслуговування ведеться за однією з чотирьох запропонованих 

схем з використанням:
• АБІС «ШБІЦ-інфо» та «Покажчика електронних навчально-

методичних матеріалів» — централізоване обслуговування через 
бібліотекаря;

• електронного журналу «Шкільний вісник (бібліотекар)» — цен-
тралізоване обслуговування через бібліотекаря;

• особистих автоматизованих баз знань — пряме обслуговування 
від розробника;

• особистих електронних журналів «Шкільний вісник вчителя 
(предмет)» та «Шкільний вісник учня (клас)» — пряме обслуго-
вування від розробника.

СПОСОБИ ДОСТАВКИ:
Практикується 2 способи доставки матеріалів від розробника до 

кінцевого користувача (вчителя, учня): через бібліотекаря і безпосе-
редньо. У першому випадку здійснюється централізоване обслугову-
вання, у другому — пряме.
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П О К А Ж Ч И К 
електронних навчально-методичних

матеріалів

(редакція станом на 01.09.2016 р.)

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

Тим, хто хоче вчитися і навчати:
Ми створюємо нову бібліотеку — 
шкільний інформаційний центр 
Працюймо разом!

м. Киї�в

Обкладинка Покажчика 
навчально-методичних 
матеріалів

4

АЛГЕБРА

7 клас

Тема «Цілі вирази». Розробка уроку
Додаток 1. Множення двох многочленів (презентація)

8 клас

Тема «Квадратні корені. Дійсні числа». Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Матеріали для контролю знань з теми
Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Квадратні корені (методичний аналіз теми)

Тема «Квадратні рівняння». Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Квадратні рівняння (збірник вправ)
Додаток 2. Квадратні рівняння (матеріали для контролю знань з теми)
Додаток 3. Готуємось до ЗНО

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Квадратні рівняння (методичний аналіз теми)

Тема «Раціональні вирази». Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Множення та ділення алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціональ-
них виразів

Додаток 2. Матеріали для контролю знань
Додаток 3. Готуємось до ЗНО

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Множення та ділення алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціональ-

них виразів (методичний аналіз теми)

Тема «Раціональні вирази». Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Алгебраїчні дроби. Додавання і віднімання алгебраїчних дробів
Додаток 2. Матеріали для контролю знань
Додаток 3. Готуємось до ЗНО

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Алгебраїчні дроби. Додавання і віднімання алгебраїчних дробів (методичний 

аналіз теми)

9 клас

Тема «Елементи прикладної математики». Інформаційний паспорт теми
Додаткові навчальні матеріали

Додаток 1. Елементи прикладної математики (вправи до теми)
Додаток 2. Математичні моделі: прикладні та міжпредметні зв’язки (текстовий матеріал)
Додаток 3. Елементи прикладної математики (контрольна робота)

Додаткові методичні матеріали
Додаток 1. Елементи прикладної математики (методичний аналіз теми)

Алгебра. 7 клас

Робоча сторінка
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Нове бібліотечно-інформаційне  
середовище

Головне завдання
Оновлення шкільного освітнього середовища: поставка комплекту су-

часних засобів і матеріалів, які наповнюють новим змістом приміщення 
бібліотеки, класи, коридори. Серед них: експозиційні банери, стелажні 
альбоми, виставкові комплекти. 

Експозиційні банери
Призначені для широкої і наглядної експозиції:
Золоті списки — перелік творів кращої української та зарубіжної 

літератури що рекомендована для дозвіллєвого (позакласного) читання. 
Вивішуються в бібліотеці.

Літературне читання — перелік творів для програмного і додаткового 
читання для 2–4 класів. Може вивішуватися в бібліотеці або в класі.

Твори української літератури (5–11 класи) — перелік творів для 
програмного і додаткового читання. Може вивішуватися в бібліотеці 
або в коридорі (фойє) школи.

Твори зарубіжної літератури (5–11 класи) — перелік творів для 
програмного і додаткового читання. Може вивішуватися в бібліотеці 
або в коридорі (фойє) школи.

Українські сучасні літератори — дітям (2–4 класи). Великий ба-
нер у двох частинах, який ознайомлює дітей з кращими українськими 
дитячими письменниками, поетами, а також їх творами. Рекомендовано 
вивішувати в коридорах або фойє школи для широкого огляду. 

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр
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Визначні українські художники XIII — XX століть. Банер (у двох 
частинах) ознайомлює дітей з кращими українськими художниками 
минулого. Рекомендовано вивішувати в коридорах або фойє школи для 
широкого огляду.

Спискові альбоми
За змістом відповідають першим 

чотирьом банерам (див. вище), але 
оформлені у вигляді альбомів для 
абонементного обслуговування. Роз-
міщуються в бібліотеці для вільного 
доступу. 

Читацькі альбоми
Мета — забезпечення навчальних 

програм електронними повними тек-
стами творів або уривками з них. До-
датково надається розгорнута літературна характеристика кожного твору 
(літературні картки).

Альбоми з української і зарубіжної літератур підготовлено окремо для 
початкової і основної шкіл. Друкована частина зберігається на стелажі, 
електронна частина — в АБІС «ШБІЦ-інфо».

Виставкові комплекти 
До їх складу входять мистецькі альбоми: «Краща сучасна літерату-

ра» (альбом № 56); «Український живопис: кращі твори» (альбом № 
57). Кожний з альбомів містить мистецьку картку на твір (опис твору, 
відомості про автора), а також комплект кольорових ілюстрацій для ши-
рокого експонування поза приміщенням бібліотеки. До другого альбому 
додається своєрідна електронна картинна галерея — творчі доробки 
кожного художника. 

Головне завдання — максимально наблизити до школярів інформацію 
про українське мистецтво, продемонструвати велич культурної спадщини 
нашого народу. Виконання завдання досягається через облаштування в 
школі мобільних виставок, експонатами яких є ілюстрації мистецьких 
творів.

Учительські кодекси
Включають нормативно-правові акти з питань організації й планування 

навчального процесу. Забезпечують інформаційну готовність педагога до 
початку нового навчального року, допомагають у плануванні, слугують 
надійним джерелом у повсякденній роботі.

Інтер’єр приміщень сучасних шкіл і зміст експозицій потребує 
оновлення. Важливо, щоб дітей в навчальному закладі оточувала 
сучасна і потрібна інформація.
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Українські сучасні літератори. 2–4 класи. (частина 1)

Е К С П О З И Ц І Й Н І  Б А Н Е Р И

Визначні українські художники XIII–XX століть (частина 1)
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Міфи і легенди 
давніх українців

Легенди: «Про зорянии�  Віз», «Чому пес живе 
коло людини?», «Берегиня» (за С. Плачиндою), 
«Дажбог», «Неопалима купина» (за Є. Шмор-
гуном), «Як виникли Карпати», «Чому в морі 
є перли і мушлі». Народні перекази: «Прии� ом 
у запорожців»

Народні казки «Про правду і кривду», «Мудра дівчина», 
«Ох», «Летючии�  корабель»

Іван ФРАНКО «Фарбовании�  Лис»

Василь  
КОРОЛІВ-СТАРИИ� «Хуха-Моховинка»

Василь 
СИМОНЕНКО «Цар Плаксіи�  та Лоскотон»

Галина МАЛИК «Незвичаи� ні пригоди Алі в краї�ні Недоладії�»

Загадки, прислів’я 
та приказки

(Про людеи� , ї�хнє життя, про природу  
та ї�ї� явища, про рослин, тварин)

Леонід ГЛІБОВ 
«Химернии� , маленькии� …», «Що за птиця?», 
«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра 
і брат?»

Літописні оповіді

«Три брати — Кии� , Щек, Хорив і сестра ї�хня 
Либідь», «Святослав укладає мир з грека-
ми…», «Володимир вибирає віру», «Розгром 
Ярославом печенігів. Початок великого 
будівництва в Києві. Похвала книгам»

Олександр ОЛЕСЬ 
«Заспів», «Украї�на в старовину», «Похід на 
Царгород», «Ярослав Мудрии� » (із кн. «Княжа 
Украї�на»), «Микита Кожум’яка»

Зірка МЕНЗАТЮК «Таємниця козацької� шаблі»

Тарас ШЕВЧЕНКО «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок виш-
невии�  коло хати…»

Степан  
ВАСИЛЬЧЕНКО «В бур’янах»

Павло ТИЧИНА «Не бував ти у наших краях!», «Гаї� шум-
лять…», «Блакить мою душу обвіяла…»

Євген ГУЦАЛО «Лось»
Максим 
РИЛЬСЬКИИ�  «Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною…»

Григір 
ТЮТЮННИК «Дивак»

Микола 
ВІНГРАНОВСЬКИИ�  «Сіроманець»

Микола 
ВІНГРАНОВСЬКИИ�  «Первінка»

Леся ВОРОНИНА «Суперагент 000. Таємниця золотого 
кенгуру»

Олександр 
ГАВРОШ .

«Пригоди тричі славного розбіи� ника Пинті», 
«Галуна-лагуна, або Іван Сила на острові 
Щастя»

Сергіи�  ГРИДІН «Федько — прибулець з Інтернету»
Євген ГУЦАЛО «Сім’я дикої� качки» 

Олександр 
ДЕРМАНСЬКИИ�  

«Король Буків, або Таємниця Смарагдової� 
книги», «Чудове чудовисько в Краї�ні 
Жаховиськ»

Марина і Сергіи�  
ДЯЧЕНКИ «Габріель і сталевии�  лісоруб»

Олесь ІЛЬЧЕНКО «Загадкові світи старої� обсерваторії�» 
«Життя видатних дітеи� » (Серія)

Василь  
КОРОЛІВ-СТАРИИ�  «Потерчата»

Анатоліи�  
КОСТЕЦЬКИИ�   

«Пригоди славнозвісних книг», «Дракон 
Міні Макс», «Суперклеи�  Христофора 
Тюлькіна»

Галина МАЛИК «Злочинці з паралельного світу», 
«Незвичаи� ні пригоди Алі в краї�ні Недоладії�»

Зірка МЕНЗАТЮК 
«Киї�вські казки», «Украї�нськии�  квітник», 
«Макове князювання», «Ангел Золоте 
Волосся», «Як я рятувала імперію»

Всеволод 
НЕСТАИ� КО  

«Чарівнии�  талісман», «Неи� мовірні 
детективи», «Казкові пригоди і таємниці»

Марина 
ПАВЛЕНКО «Миколчині історії�»

Галина ПАГУТЯК  «Лялечка і Мацько»
Радіи�  
ПОЛОНСЬКИИ�  «Таємниця краї�ни суниць»

Олена ПЧІЛКА «Сосонка»
Оксана 
СЕНАТОВИЧ «Малии�  віз»

Іван ФРАНКО  «Коли ще звірі говорили»
Валентин 
ЧЕМЕРИС «Аравіи� ська пустеля»

Валеріи�  ШЕВЧУК «Панна квітів»

Т В О Р И  У К Р А Ї Н С Ь К О Ї 
Л I Т Е Р А Т У Р И

Навчальна програма
5  к л а с

Додаткове читання

Для вивчення напам’ять:
Кілька загадок, прислів’їв і приказок (на вибір);   Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе…»; 

«Садок вишневий коло хати…»;   вірш про природу (на вибір)

Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
І свого не цурайтесь.

(Т. ШЕВЧЕНКО)

Книги — морська глибина,
Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.

(І. ФРАНКО)

Видання «Шкільнии�  бібліотечно-інформаціи� нии�  центр» № 11/2015.
Проект «ЧИТАННЯ». Твори украї�нської� літератури: додатки, аркуш 1

Робоча сторінка 
спискового альбому

УКРАЇНСЬКА  ЛIТЕРАТУРА
(для програмного та додаткового читання)

Читацький альбом № 1.05

5 клас

м. Киї�в

Проект «ЧИТАННЯ»ШБIЦ-iнфо

Шкільна електронна бібліотека

Обкладинка читацького альбому
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З ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКТІВ
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З ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКТІВ
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П р о є к т 
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр 

Кабінетна поставка

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ 
(редакція 1-2020)

Підписано до випуску в світ 28.09.2020 р. 
Гарнітура Cambria

Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 2031 від 15.12.2004 року

Для довідок:
сайт www.libcenter.com;  Фейсбук-сторінка «Шкільний бібліотечно-інформаційний 

центр» https://www.facebook.com/shbitc/

ОФОРМЛЕННЯ ПОСТАВКИ І КОНТАКТНІ РЕКВІЗИТИ 
Для оформлення поставки слід звернутися до Українського інституту 

нормативної інформації. Після чого із замовником буде укладено договір. 
Реквізити для звернення:

Український інститут нормативної інформації 
03150, м. Київ, вул. Антоновича 172, оф.720

тел. (044) 528-28-75, (066) 744-07-41; (067) 474-59-55  
E-mail: pasport01@ukr.net  

Відповідальний працівник Герасименко Ірина Миколаївна 


