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Відділам освіти об’єднаних
територіальних громад (ОТГ)

Щодо електронного журналу-інновації
«Шкільний вісник»
Запровадження карантину та переведення шкіл на дистанційну форму навчання чітко
вказало на важливість застосування в освітньому процесі комп’ютерних і комунікаційних
технологій. По суті, саме електронні засоби стали єдиними інструментами для налагодження шкільного навчання в умовах форс-мажору.
Особливі обставини виникли в тих сільських регіонах, де електронні засоби комунікації і мережеві можливості залишаються обмеженими. Тут надія покладається на телебачення як засіб донесення навчальної інформації.
Водночас практика загострила увагу на готовності вчителів до перспективних форм
роботи, окреслила необхідність їх дистанційного інформаційного обслуговування
Саме на впровадження такого обслуговування спрямований новий електронний журнал «Шкільний вісник», який виходить в світ з січня 2020 року. Видання є головним інструментом побудови локальної шкільної інформаційної мережі для всіх учасників
освітнього процесу: керівників, вчителів, учнів. Обслуговування здійснюється за технологією АВІЗО, яка передбачає електронну доставку потрібних матеріалів конкретному
адресатові до початку кожного місяця.
Наповнення журналу складають: нові навчально-методичні матеріали (для вчителів);
галузеві новини, нормативно-правові акти, статті з реформування освіти (для керівників);
новини книжного світу, читацькі матеріали (для учнів), документи з бібліотечно-інформаційного обслуговування (для бібліотекарів).
Шкільний вісник виходить у світ щомісячно з серпня поточного року по квітень наступного (9 випусків). Вартість передплати на навчальний рік складає 864 грн., у тому
числі ПДВ – 144 грн. Отримувачем є шкільний бібліотекар (або інша особа), який і
здійснює функції обслуговування.
Цим листом пропонуємо:
√ переглянути зразок журналу (додаток 1);
√ прочитати Правила роботи з виданням (файл-документ 2.2.0);
√ ознайомити з журналом керівників шкіл громади та скласти список бажаючих
його отримувати;
√ для всіх шкіл, включаючи філії опорних, централізовано передплатити на
наступний навчальний рік визначену кількість примірників.
Цим буде зроблено важливий крок у забезпеченні інформаційних потреб закладів.
Особливої ваги він набуде для тих шкіл, які не мають бібліотек, а значить повноцінного
інформаційного обслуговування.
Для оформлення передплати просимо заповнити заявку (додаток 2) і направити її на
електронну адресу pasport01@ukr.net. Телефони для довідок: (066) 744-07-41; (067) 47459-55. Відповідальний працівник Герасименко Ірина Миколаївна

Додатки:
1. Зразок електронного журналу «Шкільний вісник».
2. Замовлення на передплату
Директор УкрІНІ

Ю. М. Зражевський

Замовлення

Додаток 2

на передплату електронного журналу «Шкільний вісник»
1. Назва видання ______________________________________________________
2. Місце проживання (розташування) замовника
_____________________________________________________________________________

область, район, місто (село)
______________________________________________________________________________________

3. Замовник
3.1 _____________________________________________________________
назва закладу (установи, організації)

3.2 _____________________________________________________________
код закладу за ЄДРПОУ

3.3 ___________________________________________________________________
індивідуальний податковий номер

3.4 _____________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові

3.5 __________________________________________________________________________
контактний телефон

3.6 __________________________________________________________________________
(електронна адреса)

4. Платник
________________________________________________________________
назва закладу (установи, організації) або прізвище платника

5. Кількість примірників _______________________________________________
6. Додаткова інформація
______________________________________________________________________
заповняється в разі потреби

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Примітка: якщо замовником є фізична особа, то реквізити 3.1 – 3.3 не заповняються.

