
Ж у р н а л 

«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» 
Повне видання 

 
Мета і зміст журналу 

 
1. Мета журналу – публікація матеріалів шкільного призначення, що складають 

основу інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу. Нако-
пичений за певний період масив публікацій з доповненнями складає інформаційний 
фонд проекту. Він представлений в комп’ютерній бібліотечно-інформаційній системі 
«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (далі — система «ШБІЦ-інфо»). 

 
2. Публікації здійснюється за п’ятьма рубриками: 

•  інформаційне забезпечення навчального процесу; 
•  інформаційне забезпечення виховного процесу; 
•  інформаційне забезпечення розвивального процесу; 
•  інформаційне забезпечення управління школою; 
•  бібліотечна робота. 

 
3. У системі «ШБІЦ-інфо» названим вище рубрикам ставляться у відповідність 

підсистеми:  
•  навчальний процес; 
•  виховний процес; 
•  розвивальний процес; 
•  адміністративне управління школою; 
•  бібліотечно-інформаційне обслуговування. 

 
4. До публікації у журналі спрямовуються: 

•  навчальні, методичні, інформаційні документи, які рекомендовані  
   МОН України для використання у навчальному процесі, а також такі, 
   що доповнюють навчальний матеріал і використовуються для розши- 
   рення та поглиблення знань учнів з навчальних предметів; 
•  методичні, дидактичні документи, які адресуються педагогічним пра- 
   цівникам для підвищення професійного рівня;  
•  програмні, нормативно-правові , інструктивні, роз’яснювальні, орга- 
   нізаційні документи, які спрямовуються керівникам навчальних за- 
    кладів, методистам для налагодження навчально-виховного процесу  
    і адміністративного управління школою; 
•  документи з питань бібліотечної роботи, внутрішнього бібліотечно- 
    інформаційного обслуговування.  

 
5. За рубриками матеріали журналу адресуються: 

•  інформаційне забезпечення навчального процесу — учням, учителям,  
   заступнику директора з навчальної роботи, методистам; 
•  інформаційне забезпечення виховного процесу — заступнику дирек- 
   тора з виховної роботи, класним керівникам, педагогу-організатору,  
   психологу, соцільному педагогу; 
•  інформаційне забезпечення розвивального процесу — заступнику ди- 
   ректора з виховної роботи, педагогу-організатору, керівникам гуртків 
   та інших структур з позакласної роботи;   
•  інформаційне забезпечення управління школою — директору, заступ- 
   никам директора, допоміжному персоналу школи; 
•  бібліотечна робота — бібліотекарю, методисту з бібліотечних  
    фондів. 



 
Комплектація журналу 

 
6. Журнал виходить у роз'ємній формі, має друковану і електронну частини. 

Друкована частина об’єднує блок публікацій, бібліографічні списки та картки. Елек-
тронна частина (компакт-диск) містить комп’ютерну систему «ШБІЦ-повне видан-
ня», де знаходяться додатки до публікацій. 

 
7. Бібліографічні списки, бібліографічні картки та компакт-диск розміщуються 

в окремому пакеті наприкінці журналу. 
 

Використання журналу  
 
8. Зазвичай журнал надходить до бібліотеки. Якщо бібліотека відсутня, то жур-

нал направляється працівникові, на якого покладено обов’язки роботи з книжковим 
фондом та іншими інформаційними джерелами. 

 
9. Формат і структура журналу дозволяє бібліотекарю опрацювати його з міні-

мальними трудовитратами, оперативно довести нові матеріали до відома користува-
чів.  

 
10. Опрацювання передбачає вилучення з журналу матеріалів і спрямування їх 

за призначенням: 
•  Інформаційні паспорти розкладаються в окремі зшивачі за навчальними  
   предметами. Упорядкування в зшивачі здійснюється за класами; 
•  бібліографічні списки передаються адресатам за списком у змісті; 
•  публікація «Моніторинг законодавства» передається директору школи; 
•  бібліографічні картки розкладаються у нові каталожні ящики за класифі- 
    каційними індексами (шифрами); 
•  компакт-диск розміщується в окремому каталожному боксі. 

Решта журнальних матеріалів (статей) може залишатися в обкладинці жур-
налу або розкладатися у тематичні папки за рішенням бібліотекаря. 

 
11. Журнал береться на облік і зберігається в бібліотеці відповідно до чинної 

«Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах». 
 

Особливості змістового наповнення  
 
12. Упорядкування публікацій у журналі (крім рубрики «Бібліотечна робота») 

ведеться за видами інформації. Кожна рубрика має свої види інформації, які відоб-
ражаються у змісті журналу і верхньому колонтитулі. 

 
13. Усі публікації (крім рубрики «Бібліотечна робота») мають Ідентифікаційне 

вікно, де наводяться їх класифікаційні характеристики. Вони призначені для бібліо-
графічного обліку і застосовуються для ідентифікації кожної публікації в системі 
«ШБІЦ-інфо». 

 
14. Класифікаційні характеристики визначені за класифікаторами і довідника-

ми, які застосовуються для систематизації інформації у проекті «Інформаційне за- 
безпечення загальноосвітнього навчального закладу». Одна з характеристик – шифр 
документа - має цифрове позначення. Його словесний зміст подається після назви 
публікації у рядку «Класифікація за …». 

 
 



 
 
15. Значиме місце серед публікацій журналу займають Інформаційні паспорти 

навчальних тем — нова форма інформаційно-методичних документів. Вони поклика-
ні стати головною складовою інформаційної бази для самостійного навчання учнів 
(самонавчання). Одним із завдань паспортів є формування у дітей системного бачен-
ня об’єкта вивчення, закріплення у них твердих опорних знань. 

Для вчителів паспорти містять перелік джерел інформації з висвітлення кон-
кретної навчальної теми, а також відповідні додаткові методичні матеріали. 

 
16. З метою ведення постійної роз’яснювальної роботи щодо змісту проекту та 

журналу, надання допомоги користувачам в освоєнні комп’ютерної системи «ШБІЦ-
повне видання» підготовлена збірка інформаційних, технологічних і експлуатаційних 
документів (далі - супровідні документи). Збірка під назвою «Портфель» постійно 
розміщується на компакт-диску.  

 
17. Розробники періодично переглядають супровідні документами, вносять до 

них зміни і доповнення, виконують редакційні правки. Оновлення документів відоб-
ражається номером редакції тексту.  

 
18. Користувачі мають змогу роздрукувати супровідні документи і накопичува-

ти їх у окремому зшивачеві. Це зручно для тих, хто віддає перевагу роботі з друкова-
ними текстами. Пропонований спосіб зберігання документів забезпечує можливість 
заміни застарілої редакції документа на нову. 
 

Класифікація інформації в бібліотеці 
 
19. Розробники проекту пропонують запровадити в бібліотеці три нових катало-

ги: навчальної, загальноосвітньої, функціональної інформації. Ці каталоги створю-
ються як додаткові до вже існуючих у бібліотеці. Наповнення нових каталогів ве-
деться на основі публікацій у журналі.  

 
20. Інструментами для класифікації інформації слугують класифікатори, які 

пропонуються розробниками: навчальної інформації (КНІ), загальноосвітньої інфор-
мації (КЗІ), функціональної інформації (КФІ).  

 
21. Застосування нових класифікаторів викликане необхідністю більш ефектив-

ного упорядковання освітнього інформаційного потоку згідно з сучасними потребами. 
Нині існуюча система класифікації на основі таблиць ББК не в повній мірі відповідає 
таким потребам.  

 
22. Класифікатори дозволяють структурувати і деталізувати інформацію до по-

трібного рівня, що полегшує пошук і сприяє однозначному інформаційному напов-
ненню за класифікаційними ознаками. Ведення класифікаторів здійснюється розроб-
никами. 

 
23. Бібліографічні картки класифіковані за новими класифікаторами. Отже, для 

створення нових каталогів картки слід розміщати в різні каталожні ящики. 
 
 

________________________________ 
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