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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 9/2015

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 6

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА

1. Комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система «Шкільна електронна 
бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» має три рівні інформування користувачів про вміст 
щомісячних нових надходжень до Інформаційного фонду. Перший рівень інфор-
мування представлений Бібліотечним вісником, другий — друкованою частиною 
журналу «Нові надходження», третій — електронною частиною цього ж журналу 
(компакт-диском).

2. Експозиційний комплект «Бібліотечний вісник» призначений для наочного 
демонстрування інформації про нові документи. Ознайомлення з вісником доз-
воляє скласти перше уявлення про публікації, які надійшли до бібліотеки. 

3. Інформація у Бібліотечному віснику розміщена за розділами, які відпо-
відають чотирьом підсистемам системи «ШБІЦ-інфо»: навчальний, виховний, 
розвивальний процеси та адміністративне управління школою. Кожний розділ 
має своє знакове відображення — кольорову плашку. Крім назви розділу, плашка 
містить вид інформації.

4. Для поглибленого індивідуального ознайомлення з новими надходженнями 
доцільно використовувати друковану частину журналу (другий рівень інформу-
вання).

5. Тексти документів, які зацікавили користувача, слід шукати на компакт-диску 
(третій рівень інформування). 

6. Усі, хто приятелює з комп’ютером, працюють за схемою: перший — третій 
рівень інформування, тобто після ознайомлення з Бібліотечним вісником одразу 
звертаються до електронного носія. 

7. Ті, хто віддає перевагу роботі з друкованими носіями (задля ґрунтовнішого 
ознайомлення з новими надходженнями), працюють за схемою: перший — другий 
рівень інформування. А для ознайомлення з власне текстом вибраного документа 
роблять замовлення бібліотекарю чи котромусь із учнів для його роздруківки 
з комп’ютера.

Адресні реквізити редакції

Український інститут нормативної інформації
01042, м. Київ 42, вул. П. Лумумби 4/6, корпус «В», оф. 1103

тел. (044) 528-28-60, E-mail: pasport01@ukr.net
Герасименко І. М.

Для детальнішого ознайомлення:
www.libcenter.com

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Лілія ГРИНЕВИЧ, 
голова Комітету ВРУ з питань 
освіти і науки

Стаття

Тривожність свободи,  
або Знову про реформи в освіті
Змінюються очікування та вимоги до сфери освіти і науки. У суспіль-

стві є певні відчуття невизначеності. Чи все ми робимо правильно? Чи 
витримаємо спротив минулого? Чи в нас вийде?

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Нормативно-правовий покажчик

Моніторинг законодавства. 
Нові документи

Анотація
У покажчику надається перелік нормативно-правових актів та інших 

документів з питань загальної середньої освіти, які були оприлюднені 
у серпні 2015 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік най-
більш важливих нових актів.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Катерина ЯСЬКО, 
психолог, эдуколог

Стаття

Мои дети не пойдут в школу
Домашня освіта — форма навчання, при якій діти не відвідують школу, 

а отримують знання в сім’ї. Батьки організовують навчальний процес на 
свій розсуд, залучають потрібних фахівців-педагогів. Домашня освіта на-
буває все більшої популярності як у різних країнах світу, так і в Україні. 
За оцінкою автора, домашня освіта є самою швидкозростаючою сучасною 
формою навчання.

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація
1.

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотично-
го виховання 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 524

2.
Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загально-
освітнього навчального закладу до наступного класу 

Наказ МОН України від 14.07.2015 р. № 762

3.
Про створення робочої групи з доопрацювання проекту закону  
«Про освіту»

Наказ Мон України від 06.08.2015 р. № 851

4.

Про підготовку та організований початок 2015/2016 навчального року  
в дошкільних, загаль- ноосвітніх, позашкільних  та професійно- 
технічних навчальних закладах

Наказ МОН України від 12.08.2015 р. № 872

5.
Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 5-х класів  
загальноосвітніх навчальних закладів 

Лист МОН України від 10.08.2016 р. № 1/0-380

6.

Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством 
освіти і науки України для використання у спеціальних  
загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями)  
у 2015/2016 навчальному році

Лист МОН України від 18.08.2015 р. № 1/9-397

7.
Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочи-
нок дітей»

Закон від 14.07.2015 р. № 592-VIII

 Стор. 1

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 2

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3



РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 6

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 5

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 4

2«ШБІЦ-інфо». НН № 9/2015. БВ випуск № 6

4 жовтня — День вчителя

День вчителя — професійне 
свято працівників освіти Укра-
їни. Відзначається щорічно у 
першу неділю жовтня.

Вчитель — це перший, а 
потім і головний світоч в 
інтелектуальному житті 
школяра, він пробуджує в 
дитині жадобу знань, повагу 
до науки, культури, освіти.

В.О. Сухомлинський

В І Т А Є М О!

26 жовтня — Міжнародний 
день шкільних бібліотек

Мета цього свята — підкреслити ключову роль шкільних 
бібліотек у справі навчання та виховання дітей.

За пропозицією Міжнародної асоціа-
ції шкільних бібліотек Міжнародний день 
шкільних бібліотек був перетворений на 
місячник, що проводиться в жовтні. Місяць 
замість одного дня! Це достатній термін, 
аби розказати про досягнення та потенціал 
шкільних бібліотек... 

А ще — це чудова нагода при-
вернути увагу суспільства до про-
блем шкільної бібліотеки. Адже 
без спільних зусиль неможливе 
її успішне перетворення на тех-
нологічно оснащений бібліотеч-
но-інформаційний центр, сучасну 
шкільну бібліотеку XXI століття, 
що допомагає школярам досягати 
успіхів у навчанні.

Розвивальна інформація

14 жовтня — Свято  
Покрова Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богоро-
диці — християнське  і народне 
свято, відзначається церквами 
східного обряду. Свято Покрови 
посідає почесне місце серед по-
шанованих свят в Україні.

Діво Пресвятая — Матір матерів,
пригорни до серця всіх своїх синів.
Освіти їх душі світлом золотим,
виповни любов’ю неспокійний дім,
научи, як землю вберегти від зла, 
розумом, діянням і крилом тепла.

14 жовтня — День 
українського козацтва

14 жовтня, на свято Покрови Пречистої Богородиці, в нашій 
державі відзначається День українського козацтва.

У XVI столітті українське козацтво утворило свій центр — Запорозьку 
Січ, що була столицею значною мірою незалежної військової республіки. 
У XVII столітті козацтво склало основу української держави, що постала 
1648 року з початком Визвольної війни під проводом гетьмана України 
Богдана Хмельницького. Новий устрій проіснував на українських землях 
до кінця XVIII століття, а військові козацькі формування — до першої 
половини XIX століття.

Розвивальна інформація

22 жовтня — 80 років  
від дня народження  
Бориса Ілліча ОЛІЙНИКА

Борис Ілліч Олійник (22.10.1935) — український поет, пе-
рекладач, дійсний член Національної академії наук України, 
голова Українського фонду культури, Герой України

Борис Олійник — автор понад 40 книг, 
віршів, есе, статей, які друкувалися та пе-
рекладались російською, чеською, словаць-
кою, польською, сербською, румунською, 
італійською та іншими мовами.

Найвідоміші твори:
«Б’ють у крицю ковалі» (1962),
«Вибір» (1965),
«Стою на землі» (1973),
«Заклинання вогню» (1978),
«Сива ластівка» (1979),
«У дзеркалі слова» (1981),
«Поворотний круг» (1989),
«Таємна вечеря» (2000) та інші.

Нас кликав хліб на добре, чесне діло
До братнього, трудящого коша,
Ми в нім шануємо не тільки тіло,
У нім народна світиться душа.

 «В оборону хліба» 

Жовтневі відзначення 
визначних людей

Розвивальна інформація

 

190 років від дня народ-
ження Йоганна ШТРАУСА 
(сина), австрійського 
композитора

145 років від дня народ-
ження Івана БУНІНА, ро-
сійського письменника

80 років від дня народ-
ження Лучано ПАВАРОТТІ, 
італійського оперного 
співака 



ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Марія КОЛОТИЛО,
учитель-методист, спеціаліст  
вищої категорії, учитель мате-
матики Кутської ЗОШ І–ІІІ ст.,
Косівського р-ну Івано-Франків-
ської обл.

Опис досвіду

Організація виховного процесу 
в сучасній школі
У сучасній школі важливого значення набуває компетентнісно-практич-

на спрямованість процесу виховання, яка формує творчі якості особистості. 
Провідною ідеєю виховного процессу в класі є особистісно-орієнтований 
підхід до кожного учня. На прикладі власного досвіду автор наочно демон-
струє дієвість реалізації названої ідеї.

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Уляна КОЧЕРЖУК,
спеціаліст І категорії, вчитель біології
Лючківської ЗОШ І–ІІ ст.
Івано-Франківської обл. 

Інформаційний паспорт навчальної теми

Гриби
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Різноманітність грибів  
(таблиця).

 2. Їстівні гриби (таблиця) тощо.

Додатковий методичний матеріал: 
 1. Розробки уроків з теми.

БІОЛОГІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Володимир САМОЙЛЮК,
спеціаліст другої категорії, вчитель
фізичної культури НВК № 3 
м. Шепетівки Хмельницької обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Кросова, лижна та ковзанярська 
підготовка

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Особливості організації та 

проведення занять з лиж-
ної підготовки.

 2. Історія розвитку лижного 
спорту тощо.

Додатковий методичний матеріал 
 1. Розвиток витривалості  

у дітей.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. 6 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Людмила БУХНО,
спеціаліст вищої категорії, 
старший вчитель, учитель хімії 
та біології Менської районної  
гімназії Чернігівської обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми 

Періодичний закон і перiодична 
система хiмічних елементів  
Д.І. Менделєєва. Будова атома

Додатковий навчальний матеріал 
 1. Радіоактивні промені (схема).

Додаткові методичні матеріали
 1. Матеріали до уроків з теми.
 2. Узагальнення знань з теми «періодичний закон і періодична 

система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома  
(розробка уроку) тощо.

ХІМІЯ. 8 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олена МАРТЕНКО,
вчитель історії і правознавства,
завідувач Науково-методичного
центру управління освіти і науки 
Броварської міської ради

Інформаційний паспорт навчальної теми

Культура Західної Європи XVI — 
першої половини XVII ст.

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Історичні особи, життєдіяль-

ність яких вивчається в темі 
(дидактичний матеріал).

 2. Основні риси доби  
Відродження тощо.

Додатковий методичний матеріал:
 1. Робота з історичною картою.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 8 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 8

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 9

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 7
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ВИХОВНИЙ ПРОЦЕСНАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олена ШАПОВАЛЕНКО,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель біології Стольненської 
ЗОШ І–ІІІ ст. Менського району 
Чернігівської обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Формування поведінки і психіки 
людини

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Шляхи надходження інфор-

мації до кори головного моз-
ку (схема).

 2. Нервова діяльність людини 
(схема) тощо.

Додаткові методичні матеріали:
 1. Сон (розробка уроку).
 2. Сон (презентація).

БІОЛОГІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

Наталія ЗВОЛЬСЬКА, 
Тетяна ГРИНДА,
бібліотекарі Львівської науково- 
педагогічної бібліотеки

Календар

Календар знаменних і пам’ятних дат 
(листопад 2015 р.)

Анотація
Надається перелік знаменних та пам’ятних дат з відзначення держав-

них і релігійних свят, ювілеїв історичних осіб, діячів культури, мистецтва, 
літератури, вчених, героїчних борців за державність. Перелік знаменних 
і пам’ятних дат супроводжується підібраними інформаційними матеріа-
лами, які можуть бути використані для організації різноманітних заходів 
(виховних, навчальних тощо) у загальноосвітніх навчальних закладах.

ПІЗНАННЯ

Розвивальна інформація

Олена МИКИТЮК,
спеціаліст вищої категорії 
Смілянського природничо- 
математичного ліцею,
учитель інформатики,
Асоційованої школи ЮНЕСКО,
м. Сміла Черкаської обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Графічний редактор CorelDraw
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Призначення кнопок панелі інструментів.
 2.  Панель меню, комбінації клавіш, кнопки панелі інструментів.
 3. Практичне завдання «Сніговик».
 4. Практичні завдання з використанням об’ємності фігур.
 5. Практичне завдання по роботі з текстом.

Додаткові методичні матеріали:
 1. Створення та форматування основних фігур  

(практичне завдання).
 2. Створення циліндра (практичне завдання).
 3. Промені від літер (практичне завдання).
 4. Малюємо сонце та нашу планету (практичне завдання).

ІНФОРМАТИКА. 7 клас

Навчальна інформація



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Валентина СИМОНОВА,
вчитель зарубіжної літератури
ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 м. Славутич
Київської обл.

Опис досвіду

Формування творчих 
компетентностей учнів шляхом 
розвитку писемного мовлення
У публікації представлено методичний супровід традиційних та іннова-

ційних методів роботи на уроці зарубіжної літератури. Автор обґрунтовує 
ефективність використання творчих завдань під час уроку та в позашкіль-
ний час, звертає увагу на жанрову різноманітність і тематику творів, надає 
практичні рекомендації щодо методики підготовки та виконання завдань.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Тетяна ПОЛУЛЯХ,
вчитель фізики 
Славутицького ліцею, 
Київська обл.

Методична рекомендація

Фізична задача як поштовх  
до пізнання
Досвід автора у викладанні фізики свідчить, що учні стикаються з 

найбільшими труднощами саме у ході розв’язання нестандартних задач. 
Як підтримати інтерес учнів до таких задач і стало метою пропонованої 
методичної рекомендації.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталія КОЗЛОВЕЦЬ,
редактор-бібліограф  
НВП «Форум»

Бібліографічні списки

Нове для навчального процесу

Анотація
Бібліографічний список інформує учасників навчально-виховного 

процесу про нові публікації в освітянській періодичній пресі за період 
з 01.08.2015 по 31.08.2015 р. Кожному учаснику навчально-виховного про-
цесу підготовлено окремий список. Надається можливість ознайомитися 
з ним на компакт-диску і роздрукувати при потребі.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 11

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 12

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 10

4«ШБІЦ-інфо». НН № 9/2015. БВ випуск № 6

Людмила БУХНО,
спеціаліст вищої категорії, 
старший вчитель, учитель хімії 
та біології Менської районної  
гімназії Чернігівської обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми 

Хімічний зв’язок і будова речовини 
Додатковий навчальний матеріал 

 1. Види кристалічних ґраток (таблиця).

Додаткові методичні матеріали
 1. Матеріали до уроків з теми.
 2. Узагальнення знань з теми «Хімічний зв’язок і будова речовин» 

(розробка уроку) тощо.

ХІМІЯ. 8 клас

Навчальна інформація

Ірина ГЕРАСИМЕНКО,
головний редактор журналу
«Шкільний бібліотечно-інформа-
ційний центр»,
м. Київ

Інформаційне повідомлення

Реєстр документів, що включені 
до Всеукраїнської бази даних 
навчально-методичних  
розробок «Методика» 
(вересень 2015 р.)

Анотація

Цим повідомленням інформуємо наших читачів про те, 
що у вересні 2015 року до Веукраїнської бази даних «МЕТО-
ДИКА» включено вісім нових методичних розробок. Їх оп-
рилюднення здійснюється в журналі «Шкільна електронна 
бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» (Нові надходження). Нижче подаємо 
зміст реєстру.

Предмет Клас
Назва навчально- 

методичної розробки

Англійська мова 7 Вікторія Гарбуз. World Environment Day

Біологія — Ірина Губар. Активізація пізнавальної діяльності 
учнів, використання технологій критичного ми-
слення  на уроках біології

Математика — Людмила Кондович. Стимулювання і розвиток 
свідомого відношення учнів до засвоєння знань з 
математики

Українська літе-
ратура 

11 Ірина Сухорабська. Група київських «неокласи-
ків». Їхнє творче кредо, орієнтири на класичну 
форму поезій («Київ — традиція» М. Зеров). Бага-
тогранний творчий шлях Миколи Зерова

Українська мова — Валентина Яричук.  Інноваційні технології нав-
чання у процесі вивчення української мови та 
літератури

Фізична культура 4 Наталя Алєніна. Подорож у літо

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

Лариса ШАЛБАНОВА,
учитель-методист, вчитель світової 
літератури Бориспільського НВК  
«Гімназія «Перспектива»

Алла СЕРЕДА,
учитель-методист, вчитель 
світової літератури 
Бориспільської ЗОШ I–III ст. № 6,
Київська обл.

Навчальна програма 

Золоті міфи та легенди народів світу  
(факультативний курс з предмета «Зарубіжна 

література» для учнів 6-го класу)

Навчальна програма факультативного курсу пропонує міфи й легенди 
народів світу, які не увійшли до чинної програми навчального предмету і 
викликають постійний інтерес у дітей.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація
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