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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА
1. Експозиційний комплект «Бібліотечний вісник» призначений для уна-

очнення інформації про: новини середньої освіти; щойно прийняті нормативні 
документи шкільного призначення; найважливіші свята, знаменні й пам’ятні дати; 
презентаційні матеріали тематичних альбомів.

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 повідом-
лення про зміни в освітянській сфері, професійні новини, а також дізнаються 
про нові надходження до бібліотеки, які доповнюють навчальні матеріали з гу-
манітарних 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 само-
виховання 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.

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 11/2017

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 8/2017

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Нормативно-правовий покажчик

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 при-
зерам 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

4.

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

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 навчально-
го року. 

5.

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

Наказ МОН України від 03.10.2017 р. № 1344

6.
Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закупо-
вуються за бюджетні кошти на 2018 рік 

Наказ МОН України від 04.10.2017 р. № 1350

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація
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18 грудня — 125 років від дня 
народження Миколи КУЛІША
(18.12.1892–03.11.1937) — укра-
їнського письменника, режи-
сера, драматурга, громадського 
діяча, педагога.  
Став жертвою сталінського  
терору.

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

19 грудня — 
День Чудотворця Миколая

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

Розвивальна інформаціяРозвивальна інформація

3 грудня – 120 років від дня 
народження Андрія ГОЛОВКА

(03.12.1897–05.12.1972) — 
українського письмен-
ника, критика, лауреата 
Шевченківської премії.

Творча спадщина:

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

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

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

13 грудня — 140 років від дня 
народження Миколи ЛЕОНТОВИЧА
(13.12.1877–23.01.1921) — 
українського композитора, 
хорового диригента, гро-
мадського діяча, педагога.

Написав оперу «На Русалчин 
Великдень».

Відомі хорові обробки укра-
їнських народних пісень 
«Щедрик», «Дударик», «Пря-
ля», «Козака несуть».

Його обробка «Щедрика» ві-
дома у всьому світі як різд-
вяна колядка англ. «Carol of 
the Bells».

1 грудня — Всеукраїнський 
референдум 1991 року

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. 

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

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

«Дай, Боже, нам любити 
Україну понад усе: сьогод-
ні — маючи, щоб не дове-
лося потім гірко любити — 
втративши.»

В’ячеслав Чорновіл

Розвивальна інформація
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