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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1 грудня — Всеукраїнський
референдум 1991 року

Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 11/2017

Бібліотечний вісник

Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

3 грудня – 120 років від дня
народження Андрія ГОЛОВКА
(03.12.1897–05.12.1972) —
українського письменника, критика, лауреата
Шевченківської премії.
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Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

18 грудня — 125 років від дня
народження Миколи КУЛІША
(18.12.1892–03.11.1937) — українського письменника, режисера, драматурга, громадського
діяча, педагога.
Став жертвою сталінського
терору.

Творча спадщина:

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

1. Експозиційний комплект «Бібліотечний вісник» призначений для унаочнення інформації про: новини середньої освіти; щойно прийняті нормативні
документи шкільного призначення; найважливіші свята, знаменні й пам’ятні дати;
презентаційні матеріали тематичних альбомів.

ʡ˓˖ˇˑ˅˪ ˖ˆˑˇˋ ˇˎˢ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓˪˅

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

2. Вісник напередодні експозиції комплектується бібліотекарем з двох частин:
аркушів формату А3, де міститься новинна інформація, а також аркушів формату
А4 з кольоровими презентаціями, які надходять у складі тематичних альбомів.
Разом обидві частини утворюють своєрідну стінну газету, яка вивішується у фойє
чи коридорі школи.
3. В експозиційному комплекті педагоги знайдуть для себе важливі повідомлення про зміни в освітянській сфері, професійні новини, а також дізнаються
про нові надходження до бібліотеки, які доповнюють навчальні матеріали з гуманітарних предметів. Для проведення виховної роботи вчителі матимуть змогу
наочно ознайомитися з презентаційними матеріалами тематичних альбомів і на
їх основі вибудовувати інноваційні форми роботи з дітьми.
4. Для школярів Бібліотечний вісник є першою сходинкою в напрямі самовиховання та саморозвитку. Ці складові стають необхідними для формування
життєвого світогляду і освіченості молодої людини. Перед школярами щомісячно
демонструються нові матеріали, які виходять поза межі навчальних програм і
викликають живий інтерес до нового, сучасного пізнання.
5. Наступною сходинкою в інтелектуальному зростанні дітей є тематичні
альбоми, які забезпечують поглиблену самостійну роботу дітей. Вона стимулює і
сприяє входженню юних у сучасний інформаційний світ з власними попередніми
знаннями та оцінками.
6. Детальні вказівки щодо комплектування і використання Бібліотечного
вісника вміщено на зворотньому боці заголовного аркуша.

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
ʞ˓ˑ ˃˕ˈ˔˕˃˙˪ˡ ˅˚ˋ˕ˈˎ˪˅

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˔˅˪˕ˋ ˪ ː˃˖ˍˋ ˏ˃˦ ː˃ˏ˪˓
ˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˡ ˅˚ˋ˕ˈˎ˪˅ ˃ˎ˟˕ˈ˓ː˃˕ˋ˅ˑˡ
˃˕ˈ˔˕˃˙˪˫ǡ ˃ˎˈ ˓ˑ˄ˋ˕ˋˏˈ ˙ˈ ˒ˑ˔˕˖˒ˑ˅ˑǤ ʞ˓ˑ ˙ˈ
˔ˍ˃ˊ˃ˎ˃ ˏ˪ː˪˔˕˓ ˑ˔˅˪˕ˋ ʚ˪ˎ˪ˢ ʒ˓ˋːˈ˅ˋ˚Ǥ ʖ˃ ˫˫ ˔ˎˑ˅˃ˏˋǡ˒ˑˍˋˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˊ˃ˎˋ˛˃˦ˇ˅˃ˏˈ˘˃ː˪ˊˏˋǣ
˃˕ˈ˔˕˃˙˪ˡ ˪ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˡǤ
ʠˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ ˇ˅˃ ˈ˕˃˒ˋǤ ʞˈ˓˛ˋˌ Ȅ ˙ˈ ˊˑ˅ː˪˛ː˦ ˕ˈ˔˕˖˅˃ːːˢǤ ʡˈ˔˕ ˄˖ˇˈ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕ˋ ʢˍ˓˃˫ː˔˟ˍˋˌ ˙ˈː˕˓ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˢˍˑ˔˕˪
ˑ˔˅˪˕ˋǤ ʑ˪ː ˄˖ˇˈ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˢ˕ˋ ˊː˃ːːˢ ˏˈ˕ˑˇˋˍˋǡ
ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˓ˈ˗ˑ˓ˏˋǡ ˊː˃ːːˢ ˒˓ˈˇˏˈ˕˃Ǥ ʓ˓˖ˆˋˌ
ˈ˕˃˒ Ȅ ˙ˈ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˅˚ˋ˕ˈˎˢ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˅ ˍˎ˃˔˪ǡ ˢˍˋˌ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋˏˈ
ʓˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˔ˎ˖ˉ˄˃ ˢˍˑ˔˕˪ ˑ˔˅˪˕ˋǤ

Стор. 1

ʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ː˃ ˍ˃˓˕ˍ˃
ʒ˃ˎˋː˃ ʡʙʏʦʢʙǤ Ǽʡ˓ˋː˃ˇ˙ˢ˕˟ ˪˔˕ˑ˓˪ˌ ˖ ˕ˈˏ˓ˢ˅˪ǽ
ʞ˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˕˅ˑ˓˖

ʓˑˇ˃˕ˑˍ ͳ

ʑ˪ˇˊː˃ˍ˃

Ǽʓʗʡʮʦʏ ʙʜʗʒʏ ʟʝʙʢ ʐ˪Ǧʐ˪Ǧʠ˪ ΫʹͲͳǽ

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˔˅˪˕ˋ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑː˖˦ ˒ˈ˓ˈ˅ˈ˔˕ˋ ˖˔˪˘ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓˪˅ ˛ˍ˪ˎ ː˃ ˔˕˓ˑˍˑ˅˪
˕˓˖ˇˑ˅˪ ˖ˆˑˇˋǡ ˕ˈ˓ˏ˪ː ˢˍˋ˘ ːˈ ˊˏˑˉˈ ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˅˃˕ˋ  ˓ˑˍ˪˅Ǥ
Ǽʢ ː˃˔ ˔˟ˑˆˑˇː˪ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ˋ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ː˃
˓˪ˊːˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ˃˘Ǥ ʲ ˕˪ǡ ˢˍ˪ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ː˃ ˊ˃˔˃ˇ˃˘
˔˕˓ˑˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˕˓˃ˍ˕˖ǡ ˪ ˦ ˕˪ǡ ˢˍ˪ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ː˃
˄ˈˊ˔˕˓ˑˍˑ˅ˋ˘ ˕˓˖ˇˑ˅ˋ˘ ˖ˆˑˇ˃˘Ǥ ʞ˪ˇ ˚˃˔ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˊ˃ˍˑː˖ ˅˔˪˘ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓˪˅ǡ ˢˍ˪ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟
ː˃ ˄ˈˊ˔˕˓ˑˍˑ˅ˋ˘ ˕˓˖ˇˑ˅ˋ˘ ˖ˆˑˇ˃˘ǡ ˏˋ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑː˖˦ˏˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈ˔˕ˋ ː˃ ˔˕˓ˑˍˑ˅˪ ˕˓˖ˇˑ˅˪ ˖ˆˑˇˋ ː˃
ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ˋˌ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋˌ ˕ˈ˓ˏ˪ː Ȅ  ˓ˑˍ˪˅Ǥ
ʥˈ ˌ ˄˖ˇˈ ˅˅˃ˉ˃˕ˋ˔ˢ ˫˘ː˟ˑˡ ˒ˈ˓˛ˑˡ ˍ˃ˇˈː˙˪˦ˡǽǡ Ȅ ˊ˃ˊː˃˚ˋˎ˃ ʚ˪ˎ˪ˢ ʒ˓ˋːˈ˅ˋ˚Ǥ
ʟ˃ˊˑˏ ˊ ˕ˋˏǡ ˅ˑː˃ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˋˎ˃ǡ ˜ˑ ˇˎˢ ˕ˋ˘ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓˪˅ǡ ˢˍ˪ ˔˟ˑˆˑˇː˪ ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ˡ˕˟
ː˃ ˔˕˓ˑˍˑ˅ˋ˘ ˖ˆˑˇ˃˘ǡ ˙ˈ ˄˖ˇˈ ˅˅˃ˉ˃˕ˋ˔ˢ ˫˘ː˟ˑˡ ˒ˈ˓˛ˑˡ ˍ˃ˇˈː˙˪˦ˡǤ

ʞ˓ˑ ˑ˄ǯ˦ˇː˃ːːˢ ˒˓ˈˇˏˈ˕˪˅

ʢ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˪ ˑ˔˅˪˕ˋ ˪ ː˃˖ˍˋ ˊ˃ˌˏ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒˓ˑˈˍ˕ˑˏ ˑ˄ǯ˦ˇː˃ːːˢ ˗˪ˊˋˍˋǡ ˘˪ˏ˪˫ǡ ˄˪ˑˎˑˆ˪˫
˕˃ ˆˈˑˆ˓˃˗˪˫ ˅ ˑˇˋː ˒˓ˈˇˏˈ˕Ǥ ʞˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦˕˟˔ˢǡ ˜ˑ ːˑ˅ˋˌ ˒˓ˈˇˏˈ˕ ˊ˃ˏ˪ːˋ˕˟ ˒ˈ˓ˈ˓˃˘ˑ˅˃ː˪
˖ ˒˓ˑˆ˓˃ˏ˃˘ ˇˎˢ ˔˕˃˓˛ˋ˘ ˍˎ˃˔˪˅ ˆ˖ˏ˃ː˪˕˃˓ːˑˆˑ
ː˃˒˓ˢˏˍ˖Ǥ
Ǽʑˑ˚ˈ˅ˋˇ˟ǡ ˜ˑ ˇˑ ͻǦˆˑ ˍˎ˃˔˖ ˅ˋ˅˚˃ˎˋ˔ˢ
˙˪ ˒˓ˈˇˏˈ˕ˋǡ ˃ˎˈ ˪ ː˃ ˓˪˅ː˪ ͳͲȂͳͳ ˍˎ˃˔˪˅ ˕˃ˍˋˌ
ˍ˖˓˔ ˒˓ˑˇˑ˅ˉˋ˕˟ ˔˅˪ˌ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˑˍǽ Ȅ ˆˑ˅ˑ˓ˋ˕˟
ʚǤ ʒ˓ˋːˈ˅ˋ˚Ǥ
ʙˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘˔˕˓ˑˍ˪˅ːˑ˅ˑ˅˅ˈˇˈːːˢˏ˪ː˪˔˕˓ːˈː˃ˊ˅˃ˎ˃Ǥʜ˃˔˟ˑˆˑˇː˪ˇˎˢ˅ˋˍˎ˃ˇ˃ːːˢ ˑ˄ǯ˦ˇː˃ːˑˆˑ ˒˓ˈˇˏˈ˕˃ ːˈˏ˃˦ ː˪ ˅˚ˋ˕ˈˎ˪˅ǡ ː˪ ˒˪ˇ˓˖˚ːˋˍ˪˅ Ȅ ˫˘ ˜ˈ ˔ˎ˪ˇ ˒˪ˇˆˑ˕˖˅˃˕ˋǤ

ʜˑ˅ˋˌ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˔˕˃ːˇ˃˓˕ ˒ˑ˚˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˫ ˑ˔˅˪˕ˋ ː˃˓˃ˊ˪ ˖ˊˆˑˇˉ˖˦˕˟˔ˢ ˅ ʙ˃˄ˏ˪ː˪ ˪ ː˃ˌ˄ˎˋˉ˚ˋˏ ˚˃˔ˑˏ ˏ˃˦ ˄˖˕ˋ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˌǤ ʞˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦˕˟˔ˢǡ ˜ˑ
ˊ ͳ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳͺ ˓ˑˍ˖ ˊ˃ ːˋˏ ː˃˅˚˃˕ˋˏ˖˕˟˔ˢ ˖˔˪ ˇ˪˕ˋǡ ˢˍ˪ ˒˪ˇ˖˕˟ ˖ ˒ˈ˓˛ˋˌ ˍˎ˃˔Ǥ
ʞ˪ˎˑ˕˖˅˃ːːˢ ːˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃ːˇ˃˓˕˖ ˅ˉˈ ˒˓ˑ˘ˑˇˋ˕˟ ˖ ͳͲͲ ˛ˍˑˎ˃˘Ǥ
ʖ˃ ˔ˎˑ˅˃ˏˋ ˏ˪ː˪˔˕˓˃ ʚǤ ʒ˓ˋːˈ˅ˋ˚ ːˑ˅ˋˌ ˊˏ˪˔˕ ˑ˔˅˪˕ˋ Ȅ ˙ˈ ˎˋ˛ˈ ˑˇː˃ ˊ ˚˃˔˕ˋː ʜˑ˅ˑ˫ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑ˫ ˛ˍˑˎˋǤ ʜˈ ˏˈː˛ ˅˃ˉˎˋ˅ˋˏˋ ˦ ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍ˃ ˅˚ˋ˕ˈˎ˪˅ ˕˃ ːˑ˅ˈ
ˑ˔˅˪˕ː˦ ˔ˈ˓ˈˇˑ˅ˋ˜ˈǤ
Ǽʡˑˉ ˏˋ ˏ˃˦ˏˑ ˇ˖ˉˈ ˏ˃˔˛˕˃˄ːˈ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ Ȅ ˒ˑ˛ˋ˓ˋ˕ˋ ːˑ˅ˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ ˊ ͳ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ː˃˔˕˖˒ːˑˆˑ ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑˆˑ ˓ˑˍ˖ ˇˎˢ ʹʹ ˕ˋ˔ˢ˚ ˅˚ˋ˕ˈˎ˪˅ǡ ˢˍ˪ ˄˓˃˕ˋˏ˖˕˟ ͳ ˍˎ˃˔ǡ
˪ ː˃ ʹʹ ˕ˋ˔ˢ˚˪ ˍˎ˃˔ːˋ˘ ˍ˪ˏː˃˕ǡ ˇˈ ˅˚ˋ˕ˋˏ˖˕˟˔ˢ ˇ˪˕ˋǽǡ Ȅ ˅˪ˇˊː˃˚ˋˎ˃ ʚ˪ˎ˪ˢ ʒ˓ˋːˈ˅ˋ˚Ǥ

головний редактор журналу
«Освіта в Україні.
Нормативно-правове
регулювання», м. Київ

Моніторинг законодавства.
Нові документи

2.
3.

Про створення робочої групи з питань сертифікації вчителів
Наказ МОН України від 27.09.2017 р. № 1316

6.

19 грудня —
День Чудотворця Миколая

Написав оперу «На Русалчин
Великдень».

«Дай, Боже, нам любити
Україну понад усе: сьогодні — маючи, щоб не довелося потім гірко любити —
втративши.»

Наказ МОН України від 28.09.2017 р. № 1321
З метою оцінки ефективності впровадження нових підходів до навчання
на основі Концепції Нової української школи, з експертів Інституту освітньої
аналітики та Інституту модернізації змісту освіти була утворена робоча група.
Основними її завданнями визначено: підготовка інструментарію, проведення
моніторингу та підготовка аналітичної доповіді протягом поточного навчального року.

Написав п’єси:
«97» (1924); «Комуна в степах»
(1925); «Хулій Хурина» (1926);
«Зона» (1926); «Отак загинув
Гуска» (1925); «Народний Малахій» (1927); «Мина Мазайло»
(1929); «Патетична соната»
(1929); «Маклена Граса» (1933);
«Прощай, село» (1933); «Поворот Марка» (1934); «Вічний
бунт» та інші.

(13.12.1877–23.01.1921) —
українського композитора,
хорового диригента, громадського діяча, педагога.

Відомі хорові обробки українських народних пісень
«Щедрик», «Дударик», «Пряля», «Козака несуть».
Його обробка «Щедрика» відома у всьому світі як різдвяна колядка англ. «Carol of
the Bells».

В’ячеслав Чорновіл

Про проведення III всеукраїнського (фінального) туру Всеукраїнського
конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
Наказ МОН України від 03.10.2017 р. № 1344

Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти на 2018 рік

Розгорнутий матеріал для проведення літературних заходів
поданий на компакт-диску № 11/2017

Наказ МОН України від 04.10.2017 р. № 1350

Стор. 3

ʓˑˇ˃˕ˑˍ ͳ

ʑ˪ˇˊː˃ˍ˃

ʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ː˃ ˍ˃˓˕ˍ˃
ʡˈ˕ˢː˃ ʑʗʜʜʗʙǤ Ǽʑ˪ˇˎ˖ːːˢ ː˃˛ˑ˫ ˘˃˕ˋǽ
ʞ˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˕˅ˑ˓˖

Стор. 4

ʓˑˇ˃˕ˑˍ ͳ

ʑ˪ˇˊː˃ˍ˃

Ǽʙʟʏʨʏ ʙʜʗʒʏ ʢʙʟʏʷʜʗ Ȅ ʹͲͳǽ

˜ˑ ˇ˃˓˖ˡ˕˟˔ˢ ˑˇˋː ˑˇːˑˏ˖ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˔˅ˢ˕˃ ʞ˖˓ˋˏ

21

Стор. 5

ʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ː˃ ˍ˃˓˕ˍ˃
ʡ˃ːˢ ʠʡʢʠǤ Ǽʷˉ˃ˍ ʑ˪ˎ˟ˆˈˎ˟ˏǽ
ʞ˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˕˅ˑ˓˖

Стор. 6

ʓˑˇ˃˕ˑˍ ͳ

ʑ˪ˇˊː˃ˍ˃

ʢʙʟʏʷʜʠʫʙʏ ʙʜʗʕʙʏ ʟʝʙʢ Ȅ ʹͲͳ

ʑ˔ˈ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑˆˑ ˍˑːˍ˖˓˔˖ ʓˈ˓ˉˍˑˏ˕ˈˎˈ˓˃ˇ˪ˑ
ʡˈ˕ˢː˃ ʑʗʜʜʗʙ Ǽʑ˪ˇˎ˖ːːˢ ː˃˛ˑ˫ ˘˃˕ˋǽ
ʑˋˇ˃˅ːˋ˙˕˅ˑ Ǽʐ˖ˍ˓ˈˍǽǡ ʹͲͳͷ

ʓˑˇ˃˕ˑˍ ͳ

ʑ˪ˇˊː˃ˍ˃

ʑ˔ˈ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑˆˑ ˓ˈˌ˕ˋːˆ˖ ʥˈː˕˓˖ 
˓ˈˌ˕ˋːˆˑ˅ˋ˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟ Ǽʔˎ˪˕Ǧ˒˓ˑ˗˪ǽ

ʙːˋˆ˃ ʡ˃ː˪ ʠʡʢʠ Ǽʷˉ˃ˍ ʑ˪ˎ˟ˆˈˎ˟ˏǽ
ʑˋˇ˃˅ːˋ˙˕˅ˑ Ǽʑ˪˅˃˕ǽǡ ʹͲͳ

25

ʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ː˃ ˍ˃˓˕ˍ˃
ʑ˪ˎ˟ˢˏ ʧʔʙʠʞʶʟǤ Ǽʟˑˏˈˑ ˪ ʓˉ˖ˎ˟˦˕˕˃ǽ
ʞ˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˕˅ˑ˓˖

Ǽʙʜʗʕʙʏ ʟʝʙʢȂʹͲͳǽ

˜ˑ˓˪˚ːˑ˫ ˒˓ˈˏ˪˫ ʞ˓ˈˊˋˇˈː˕˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ

ʢ ˍ˃ˊ˙˪ ˌˇˈ˕˟˔ˢ ˒˓ˑ ˙˪ˍ˃˅˪ ˪ ˒ˑ˅˚˃ˎ˟ː˪ ˒˓ˋˆˑˇˋ ˇ˪˅˚ˋːˍˋ ʓ˃˓ˋːˍˋ
˪ ˘ˎˑ˒˚ˋˍ˃Ǧ˅˪ˇˎ˖ːːˢ ʡ˃ˎ˃ˎ˃ˌˍ˃Ǥ ʓ˃˓ˋːˍ˃ ˇ˪ˊː˃˦˕˟˔ˢ ˄˃ˆ˃˕ˑ ˙˪ˍ˃˅ˑǦ
ˆˑ ˒˓ˑ ˕ˋ˘ ˪˔˕ˑ˕ǡ ˢˍ˪ ˊ˃˔ˈˎˢˡ˕˟ ˫˘ː˪ˌ ˇ˪ˏǡ ˒˓ˑ ˇ˓˖ˉ˄˖ǡ ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖
˪ ˄˃˕˟ˍ˪˅˔˟ˍ˖ ˎˡ˄ˑ˅

ʧ˃ˎ˃˘ˏˑːˈ˔ ˑˊː˃˚˃˦ ˔ˑˎˑˇˑ˜˪ ˕˃ ˔ˑˎˑˇˍ˖ ˅ˋ˒˪˚ˍ˖ǡ
17

Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з хімії, математики, фізики,
біології, інформатики 2017 року

Про створення робочої групи для здійснення моніторингу процесу
впровадження нових підходів до навчання у початковій школі

5.

13 грудня — 140 років від дня
народження Миколи ЛЕОНТОВИЧА

(24.12.1937–25.03.1999) —
дисидента, політичного
в’язня СРСР, українського політика, організатора
Народного руху України.

Наказ МОН України від 27.09.2017 р. № 1311

ʒ˓ˋˆˑ˓˪ˌ ʣʏʚʫʙʝʑʗʦ Ǽʧ˃ˎ˃˘ˏˑːˈ˔ˋǽ
ʑˋˇ˃˅ːˋ˙˕˅ˑ Ǽʓ˖˘ ˪ ʚ˪˕ˈ˓˃ǽǡ ʹͲͳ

ʖ˄˪˓ˍ˃ ˑ˒ˑ˅˪ˇ˃ː˟ ˇˎˢ ˇ˪˕ˈˌ ˏˑˎˑˇ˛ˑˆˑ ˛ˍ˪ˎ˟ːˑˆˑ ˅˪ˍ˖

Про затвердження складу фахових журі третього (заключного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2018»
Наказ МОН України від 22.09.2017 р. № 1305

˅˔ˈ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑˆˑ ˓ˈˌ˕ˋːˆ˖ ʥˈː˕˓˖ ˓ˈˌ˕ˋːˆˑ˅ˋ˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟
Ǽʔˎ˪˕Ǧ˒˓ˑ˗˪ǽ

ʒ˃ˎˋː˃ ʡʙʏʦʢʙ Ǽʡ˓ˋː˃ˇ˙ˢ˕˟ ˪˔˕ˑ˓˪ˌ ˖ ˕ˈˏ˓ˢ˅˪ǽ
ʑˋˇ˃˅ːˋ˙˕˅ˑ Ǽʡˈˏ˒ˑ˓˃ǽǡ ʹͲͳ

24 грудня — 80 років від
дня народження В’ячеслава
ЧОРНОВОЛА

У покажчику надається перелік нормативно-правових актів та інших
документів з питань загальної середньої освіти, які були оприлюднені
у жовтні 2017 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік друком.
1.

нариси — «Момент» (1921);
«Діти Землі і Сонця» (1922).

У референдумі взяли участь — 84,18 % населення України. З
них 90,32 % проголосувала «За». Народ України на референдумі
в 1991 р. підтвердив Акт проголошення незалежності України.

Нормативно-правовий покажчик

Ǽʙʜʗʕʙʏ ʟʝʙʢ Ȅ ʹͲͳǽ

ˎ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ː˃ ː˃ˆˑ˓ˑˇ˃ ˖ˍ˓˃˫ːˑˏˑ˅ːˋˏ ˕˅ˑ˓˃ˏ 
ʐ˓ˋ˕˃ː˔˟ˍˑ˫ ˕ˈˎˈ˓˃ˇ˪ˑˍˑ˓˒ˑ˓˃˙˪˫ Ǽʐ˪Ǧʐ˪Ǧʠ˪ǽ

оповідання і повісті:
«Пилипко» (1923);
«Можу» (1926);
«Червона хустина» (1957);

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Стор. 2

ʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ː˃ ˍ˃˓˕ˍ˃
ʒ˓ˋˆˑ˓˪ˌ ʣʏʚʫʙʝʑʗʦǤ Ǽʧ˃ˎ˃˘ˏˑːˈ˔ˋǽ
ʞ˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˕˅ˑ˓˖

Організаційна інформація

Ольга ПРОКОПЧУК,

4.

ʜˑ˅ˋˌ ˔˕˃ːˇ˃˓˕ ˒ˑ˚˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˑ˔˅˪˕ˋ

романи:
«Бур’ян» (1927), «Мати»
(1931); «Артем Гармаш»
(1951–1970);

ʑ˪ˎ˟ˢˏ ʧʔʙʠʞʶʟ Ǽʟˑˏˈˑ ˪ ʓˉ˖ˎ˟˦˕˕˃ǽ
ʑˋˇ˃˅ːˋ˙˕˅ˑ ǼʏǦ˄˃Ǧ˄˃Ǧˆ˃Ǧˎ˃Ǧˏ˃Ǧˆ˃ǽǡ ʹͲͳ

ʶ˔˕ˑ˓˪ˢ ˊ˃ˍˑ˘˃ːˑ˫ ˒˃˓ˋ ˡːˋ˘ ˅ˈ˓ˑː˙˪˅ǡ 
˜ˑ ˫˫ ˑ˔˟ ˖ˉˈ ˛ˑ˔˕ˈ ˔˕ˑˎ˪˕˕ˢ ˓ˑˊ˒ˑ˅˪ˇ˃˦ ˆˈː˪˃ˎ˟ːˋˌ ʧˈˍ˔˒˪˓ǡ
˪ ˇˑ˔˪ ˊ˃ˎˋ˛˃˦˕˟˔ˢ ːˈ˒ˈ˓ˈ˅ˈ˓˛ˈːˑˡ

ʙ˃ˊˍ˃ ˇˎˢ ˇ˪˕ˈˌ ˏˑˎˑˇ˛ˑˆˑ ˛ˍ˪ˎ˟ːˑˆˑ ˅˪ˍ˖

29

33

«ШБІЦ-інфо». НН № 11/2017. БВ випуск № 8

1

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

«ШБІЦ-інфо». НН № 11/2017. БВ випуск № 8
РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

1 грудня — Всеукраїнський
референдум 1991 року

Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 11/2017

Бібліотечний вісник

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

3 грудня – 120 років від дня
народження Андрія ГОЛОВКА
(03.12.1897–05.12.1972) —
українського письменника, критика, лауреата
Шевченківської премії.

Випу ск № 8/2 0 1 7

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

2

Розвивальна інформація

18 грудня — 125 років від дня
народження Миколи КУЛІША
(18.12.1892–03.11.1937) — українського письменника, режисера, драматурга, громадського
діяча, педагога.
Став жертвою сталінського
терору.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА
1. Експозиційний комплект «Бібліотечний вісник» призначений для унаочнення інформації про: новини середньої освіти; щойно прийняті нормативні
документи шкільного призначення; найважливіші свята, знаменні й пам’ятні дати;
презентаційні матеріали тематичних альбомів.

ʡ˓˖ˇˑ˅˪ ˖ˆˑˇˋ ˇˎˢ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓˪˅

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

2. Вісник напередодні експозиції комплектується бібліотекарем з двох частин:
аркушів формату А3, де міститься новинна інформація, а також аркушів формату
А4 з кольоровими презентаціями, які надходять у складі тематичних альбомів.
Разом обидві частини утворюють своєрідну стінну газету, яка вивішується у фойє
чи коридорі школи.
3. В експозиційному комплекті педагоги знайдуть для себе важливі повідомлення про зміни в освітянській сфері, професійні новини, а також дізнаються
про нові надходження до бібліотеки, які доповнюють навчальні матеріали з гуманітарних предметів. Для проведення виховної роботи вчителі матимуть змогу
наочно ознайомитися з презентаційними матеріалами тематичних альбомів і на
їх основі вибудовувати інноваційні форми роботи з дітьми.
4. Для школярів Бібліотечний вісник є першою сходинкою в напрямі самовиховання та саморозвитку. Ці складові стають необхідними для формування
життєвого світогляду і освіченості молодої людини. Перед школярами щомісячно
демонструються нові матеріали, які виходять поза межі навчальних програм і
викликають живий інтерес до нового, сучасного пізнання.
5. Наступною сходинкою в інтелектуальному зростанні дітей є тематичні
альбоми, які забезпечують поглиблену самостійну роботу дітей. Вона стимулює і
сприяє входженню юних у сучасний інформаційний світ з власними попередніми
знаннями та оцінками.
6. Детальні вказівки щодо комплектування і використання Бібліотечного
вісника вміщено на зворотньому боці заголовного аркуша.

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
ʞ˓ˑ ˃˕ˈ˔˕˃˙˪ˡ ˅˚ˋ˕ˈˎ˪˅

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˔˅˪˕ˋ ˪ ː˃˖ˍˋ ˏ˃˦ ː˃ˏ˪˓
ˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˡ ˅˚ˋ˕ˈˎ˪˅ ˃ˎ˟˕ˈ˓ː˃˕ˋ˅ˑˡ
˃˕ˈ˔˕˃˙˪˫ǡ ˃ˎˈ ˓ˑ˄ˋ˕ˋˏˈ ˙ˈ ˒ˑ˔˕˖˒ˑ˅ˑǤ ʞ˓ˑ ˙ˈ
˔ˍ˃ˊ˃ˎ˃ ˏ˪ː˪˔˕˓ ˑ˔˅˪˕ˋ ʚ˪ˎ˪ˢ ʒ˓ˋːˈ˅ˋ˚Ǥ ʖ˃ ˫˫ ˔ˎˑ˅˃ˏˋǡ˒ˑˍˋˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˊ˃ˎˋ˛˃˦ˇ˅˃ˏˈ˘˃ː˪ˊˏˋǣ
˃˕ˈ˔˕˃˙˪ˡ ˪ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˡǤ
ʠˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ ˇ˅˃ ˈ˕˃˒ˋǤ ʞˈ˓˛ˋˌ Ȅ ˙ˈ ˊˑ˅ː˪˛ː˦ ˕ˈ˔˕˖˅˃ːːˢǤ ʡˈ˔˕ ˄˖ˇˈ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕ˋ ʢˍ˓˃˫ː˔˟ˍˋˌ ˙ˈː˕˓ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˢˍˑ˔˕˪
ˑ˔˅˪˕ˋǤ ʑ˪ː ˄˖ˇˈ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˢ˕ˋ ˊː˃ːːˢ ˏˈ˕ˑˇˋˍˋǡ
ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˓ˈ˗ˑ˓ˏˋǡ ˊː˃ːːˢ ˒˓ˈˇˏˈ˕˃Ǥ ʓ˓˖ˆˋˌ
ˈ˕˃˒ Ȅ ˙ˈ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˅˚ˋ˕ˈˎˢ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˅ ˍˎ˃˔˪ǡ ˢˍˋˌ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋˏˈ
ʓˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˔ˎ˖ˉ˄˃ ˢˍˑ˔˕˪ ˑ˔˅˪˕ˋǤ

Стор. 1

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˔˅˪˕ˋ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑː˖˦ ˒ˈ˓ˈ˅ˈ˔˕ˋ ˖˔˪˘ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓˪˅ ˛ˍ˪ˎ ː˃ ˔˕˓ˑˍˑ˅˪
˕˓˖ˇˑ˅˪ ˖ˆˑˇˋǡ ˕ˈ˓ˏ˪ː ˢˍˋ˘ ːˈ ˊˏˑˉˈ ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˅˃˕ˋ  ˓ˑˍ˪˅Ǥ
Ǽʢ ː˃˔ ˔˟ˑˆˑˇː˪ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ˋ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ː˃
˓˪ˊːˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ˃˘Ǥ ʲ ˕˪ǡ ˢˍ˪ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ː˃ ˊ˃˔˃ˇ˃˘
˔˕˓ˑˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˕˓˃ˍ˕˖ǡ ˪ ˦ ˕˪ǡ ˢˍ˪ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ː˃
˄ˈˊ˔˕˓ˑˍˑ˅ˋ˘ ˕˓˖ˇˑ˅ˋ˘ ˖ˆˑˇ˃˘Ǥ ʞ˪ˇ ˚˃˔ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˊ˃ˍˑː˖ ˅˔˪˘ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓˪˅ǡ ˢˍ˪ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟
ː˃ ˄ˈˊ˔˕˓ˑˍˑ˅ˋ˘ ˕˓˖ˇˑ˅ˋ˘ ˖ˆˑˇ˃˘ǡ ˏˋ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑː˖˦ˏˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈ˔˕ˋ ː˃ ˔˕˓ˑˍˑ˅˪ ˕˓˖ˇˑ˅˪ ˖ˆˑˇˋ ː˃
ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ˋˌ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋˌ ˕ˈ˓ˏ˪ː Ȅ  ˓ˑˍ˪˅Ǥ
ʥˈ ˌ ˄˖ˇˈ ˅˅˃ˉ˃˕ˋ˔ˢ ˫˘ː˟ˑˡ ˒ˈ˓˛ˑˡ ˍ˃ˇˈː˙˪˦ˡǽǡ Ȅ ˊ˃ˊː˃˚ˋˎ˃ ʚ˪ˎ˪ˢ ʒ˓ˋːˈ˅ˋ˚Ǥ
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Організаційна інформація

Ольга ПРОКОПЧУК,
головний редактор журналу
«Освіта в Україні.
Нормативно-правове
регулювання», м. Київ

оповідання і повісті:
«Пилипко» (1923);
«Можу» (1926);
«Червона хустина» (1957);

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Моніторинг законодавства.
Нові документи
У покажчику надається перелік нормативно-правових актів та інших
документів з питань загальної середньої освіти, які були оприлюднені
у жовтні 2017 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік друком.
1.

Про затвердження складу фахових журі третього (заключного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2018»
Наказ МОН України від 22.09.2017 р. № 1305

2.

Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з хімії, математики, фізики,
біології, інформатики 2017 року
Наказ МОН України від 27.09.2017 р. № 1311

3.

Про створення робочої групи з питань сертифікації вчителів
Наказ МОН України від 27.09.2017 р. № 1316

Про створення робочої групи для здійснення моніторингу процесу
впровадження нових підходів до навчання у початковій школі

5.

Наказ МОН України від 28.09.2017 р. № 1321
З метою оцінки ефективності впровадження нових підходів до навчання
на основі Концепції Нової української школи, з експертів Інституту освітньої
аналітики та Інституту модернізації змісту освіти була утворена робоча група.
Основними її завданнями визначено: підготовка інструментарію, проведення
моніторингу та підготовка аналітичної доповіді протягом поточного навчального року.

24 грудня — 80 років від
дня народження В’ячеслава
ЧОРНОВОЛА

13 грудня — 140 років від дня
народження Миколи ЛЕОНТОВИЧА

Ǽʓʗʡʮʦʏ ʙʜʗʒʏ ʟʝʙʢ ʐ˪Ǧʐ˪Ǧʠ˪ ΫʹͲͳǽ

ʑ˪ˇˊː˃ˍ˃

Ǽʙʜʗʕʙʏ ʟʝʙʢ Ȅ ʹͲͳǽ

˅˔ˈ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑˆˑ ˓ˈˌ˕ˋːˆ˖ ʥˈː˕˓˖ ˓ˈˌ˕ˋːˆˑ˅ˋ˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟
Ǽʔˎ˪˕Ǧ˒˓ˑ˗˪ǽ

ʒ˃ˎˋː˃ ʡʙʏʦʢʙ Ǽʡ˓ˋː˃ˇ˙ˢ˕˟ ˪˔˕ˑ˓˪ˌ ˖ ˕ˈˏ˓ˢ˅˪ǽ
ʑˋˇ˃˅ːˋ˙˕˅ˑ Ǽʡˈˏ˒ˑ˓˃ǽǡ ʹͲͳ

Написав п’єси:
«97» (1924); «Комуна в степах»
(1925); «Хулій Хурина» (1926);
«Зона» (1926); «Отак загинув
Гуска» (1925); «Народний Малахій» (1927); «Мина Мазайло»
(1929); «Патетична соната»
(1929); «Маклена Граса» (1933);
«Прощай, село» (1933); «Поворот Марка» (1934); «Вічний
бунт» та інші.

ʓˑˇ˃˕ˑˍ ͳ

ʒ˓ˋˆˑ˓˪ˌ ʣʏʚʫʙʝʑʗʦ Ǽʧ˃ˎ˃˘ˏˑːˈ˔ˋǽ
ʑˋˇ˃˅ːˋ˙˕˅ˑ Ǽʓ˖˘ ˪ ʚ˪˕ˈ˓˃ǽǡ ʹͲͳ

ʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ː˃ ˍ˃˓˕ˍ˃
ʡˈ˕ˢː˃ ʑʗʜʜʗʙǤ Ǽʑ˪ˇˎ˖ːːˢ ː˃˛ˑ˫ ˘˃˕ˋǽ
ʞ˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˕˅ˑ˓˖

ʓˑˇ˃˕ˑˍ ͳ
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ʡ˃ːˢ ʠʡʢʠǤ Ǽʷˉ˃ˍ ʑ˪ˎ˟ˆˈˎ˟ˏǽ
ʞ˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˕˅ˑ˓˖

ʓˑˇ˃˕ˑˍ ͳ

ʑ˪ˇˊː˃ˍ˃

ʢʙʟʏʷʜʠʫʙʏ ʙʜʗʕʙʏ ʟʝʙʢ Ȅ ʹͲͳ

ʑ˔ˈ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑˆˑ ˍˑːˍ˖˓˔˖ ʓˈ˓ˉˍˑˏ˕ˈˎˈ˓˃ˇ˪ˑ

ʓˑˇ˃˕ˑˍ ͳ

ʑ˪ˇˊː˃ˍ˃

Ǽʙʜʗʕʙʏ ʟʝʙʢȂʹͲͳǽ

˜ˑ˓˪˚ːˑ˫ ˒˓ˈˏ˪˫ ʞ˓ˈˊˋˇˈː˕˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ

ʡˈ˕ˢː˃ ʑʗʜʜʗʙ Ǽʑ˪ˇˎ˖ːːˢ ː˃˛ˑ˫ ˘˃˕ˋǽ
ʑˋˇ˃˅ːˋ˙˕˅ˑ Ǽʐ˖ˍ˓ˈˍǽǡ ʹͲͳͷ

ʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ː˃ ˍ˃˓˕ˍ˃
ʑ˪ˎ˟ˢˏ ʧʔʙʠʞʶʟǤ Ǽʟˑˏˈˑ ˪ ʓˉ˖ˎ˟˦˕˕˃ǽ
ʞ˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˕˅ˑ˓˖

ʑ˔ˈ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑˆˑ ˓ˈˌ˕ˋːˆ˖ ʥˈː˕˓˖ 
˓ˈˌ˕ˋːˆˑ˅ˋ˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟ Ǽʔˎ˪˕Ǧ˒˓ˑ˗˪ǽ

ʙːˋˆ˃ ʡ˃ː˪ ʠʡʢʠ Ǽʷˉ˃ˍ ʑ˪ˎ˟ˆˈˎ˟ˏǽ
ʑˋˇ˃˅ːˋ˙˕˅ˑ Ǽʑ˪˅˃˕ǽǡ ʹͲͳ

ʑ˪ˎ˟ˢˏ ʧʔʙʠʞʶʟ Ǽʟˑˏˈˑ ˪ ʓˉ˖ˎ˟˦˕˕˃ǽ
ʑˋˇ˃˅ːˋ˙˕˅ˑ ǼʏǦ˄˃Ǧ˄˃Ǧˆ˃Ǧˎ˃Ǧˏ˃Ǧˆ˃ǽǡ ʹͲͳ

19 грудня —
День Чудотворця Миколая

Написав оперу «На Русалчин
Великдень».

«Дай, Боже, нам любити
Україну понад усе: сьогодні — маючи, щоб не довелося потім гірко любити —
втративши.»

Відомі хорові обробки українських народних пісень
«Щедрик», «Дударик», «Пряля», «Козака несуть».
Його обробка «Щедрика» відома у всьому світі як різдвяна колядка англ. «Carol of
the Bells».

В’ячеслав Чорновіл

Про проведення III всеукраїнського (фінального) туру Всеукраїнського
конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»

˜ˑ ˇ˃˓˖ˡ˕˟˔ˢ ˑˇˋː ˑˇːˑˏ˖ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˔˅ˢ˕˃ ʞ˖˓ˋˏ

ʖ˄˪˓ˍ˃ ˑ˒ˑ˅˪ˇ˃ː˟ ˇˎˢ ˇ˪˕ˈˌ ˏˑˎˑˇ˛ˑˆˑ ˛ˍ˪ˎ˟ːˑˆˑ ˅˪ˍ˖
Розгорнутий матеріал для проведення літературних заходів
поданий на компакт-диску № 11/2017

Наказ МОН України від 04.10.2017 р. № 1350
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Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти на 2018 рік
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ʑ˪ˇˊː˃ˍ˃

ʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ː˃ ˍ˃˓˕ˍ˃
ʒ˓ˋˆˑ˓˪ˌ ʣʏʚʫʙʝʑʗʦǤ Ǽʧ˃ˎ˃˘ˏˑːˈ˔ˋǽ
ʞ˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˕˅ˑ˓˖

(13.12.1877–23.01.1921) —
українського композитора,
хорового диригента, громадського діяча, педагога.

(24.12.1937–25.03.1999) —
дисидента, політичного
в’язня СРСР, українського політика, організатора
Народного руху України.

Наказ МОН України від 03.10.2017 р. № 1344

6.

нариси — «Момент» (1921);
«Діти Землі і Сонця» (1922).

У референдумі взяли участь — 84,18 % населення України. З
них 90,32 % проголосувала «За». Народ України на референдумі
в 1991 р. підтвердив Акт проголошення незалежності України.

Нормативно-правовий покажчик

4.

ʜˑ˅ˋˌ ˔˕˃ːˇ˃˓˕ ˒ˑ˚˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˑ˔˅˪˕ˋ

романи:
«Бур’ян» (1927), «Мати»
(1931); «Артем Гармаш»
(1951–1970);
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ʐ˓ˋ˕˃ː˔˟ˍˑ˫ ˕ˈˎˈ˓˃ˇ˪ˑˍˑ˓˒ˑ˓˃˙˪˫ Ǽʐ˪Ǧʐ˪Ǧʠ˪ǽ

Творча спадщина:
ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

ʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ː˃ ˍ˃˓˕ˍ˃
ʒ˃ˎˋː˃ ʡʙʏʦʢʙǤ Ǽʡ˓ˋː˃ˇ˙ˢ˕˟ ˪˔˕ˑ˓˪ˌ ˖ ˕ˈˏ˓ˢ˅˪ǽ
ʞ˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˕˅ˑ˓˖
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