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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 10/2015

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 7

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

Юрій КОВБАСЕНКО
президент Української асоціації
викладачів зарубіжної літератури

Стаття

Українська освіта: анамнез, діагноз, ліки
Автор піднімає завісу над реальним станом освіти, правда про який 

відкрилася після приголомшених результатів ЗНО.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Продовження. Початок на стор. 2

2.
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з на-
вчальних предметів у 2015/2016 навчальному році 

Наказ МОН України від 07.09.2015 р. № 915

3. Про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України
Наказ МОН України від 11.09.2015 р. № 922

4.
Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)  
у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році 

Наказ МОН України від 16.09.2015 р. № 940

5.

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

Наказ МОН України від 21.09.2015 р. № 959

6.
Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»  
у 2015 році 

Наказ МОН України від 21.09.2015 р. № 962

7. Щодо використання у 2015/2016 навчальному році навчальних програм
Лист Інституту модернізації змісту освіти від 07.09.2015 р. № 2.1/10-39

8.

Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Мініс-
терства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

Лист МОН України від 04.09.2015 р. № 1/9-422

9.
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України  
в галузі науки і техніки 2016 року 

Лист МОН України від 09.09.2015 р. № 1/9-430

10.
Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами,  
які проживають на тимчасово окупованій території України

Лист МОН України від14.09.2015 р. № 1/9-436

11.
Про проведення конкурсу «Intel-Техно Україна 2015–2016» у рамках Все-
українського фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2015»

Лист МОН України від 16.09.2015 р. № 1/9-440

12.
Про проведення вхідної діагностики рівня знань з курсу «Фінансова 
грамотність»

Лист МОН України від 18.09.2015 р. № 1/9-444

13.
Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для  
1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН України від 21.09.2015 р. № 2/2-14-1907-15

14. Щодо заходів з відзначення 25-ї річниці Революції на граніті 
Лист МОН України від 22.09.2015 р. № 1/9-448

15. Щодо заходів з відзначення Дня захисника України
Лист МОН України від 25.09.2015 р. № 1/9-455

16.
Про виконання Плану заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнсько-
го тижня права 

Лист МОН України від 25.09.2015 р. № 1/9-458

17. Про відзначення у 2015 році Дня захисника України
Лист МОН України від 25.09.2015 р. № 1/9-459

Організаційна 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 вересні 2015 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік 
найбільш важливих нових актів.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація

1.
Про проведення Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху та 
гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху

Спільний наказ МВС/МОН/Мінсоцполітики від 12.06.2015 р. № 690/617/604

Продовження на стор. 3

 Стор. 1

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 2

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3



РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 6

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 5

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 4
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13 листопада — 165 ро-
ків від дня народження 
Роберта Льюїса  
СТІВЕНСОНА

Роберт Льюїс СТІВЕНСОН 
(13.11.1850 — 03.12.1894) — 
британський письменник

Найкращі твори:
«Острів скарбів» (1883),
«Принц Отто» (1885),
«Украдений» (1886).
«Химерна історія доктора Джекіла 
і містера Гайда»(1886).

«Шлях до змін повинен 
розпочатися в серці».

Велична, щира і прекрасна мова 
Прозора й чиста, як гірська вода, —
То України, мова барвінкова, —
Така багата й вічно молода.
Вона, як ніжна пісня колискова, 
Заходить в душу з ранніх літ,
Ця мова, наче пташка світанкова,
Що гордо лине в свій стрімкий політ. 

(Олександр Олесь)

9 листопада наша країна святкує День української писемності та мови. Це свя-
то було започатковано Указом Президента України в 1997 році. За православним 
календарем у цей день вшановують пам’ять Преподобного Нестора Літописця 
— послідовника Кирила і Мефодія. Вважається, що Нестор Літописець став пра-
батьком української писемної мови.

28 листопада — День пам’яті 
жертв голодоморів

У цей день Україна вшановує пам’ять жертв організованого комуніс-
тичною владою колишнього СРСР геноциду українського народу — Го-
лодомору 1932–1933 років.

У Києві, як і в інших містах України та закордоном, відбудуться жалобні 
заходи із вшанування Дня пам’яті жертв Голодоморів.

Також у цей жалобний день приспустять Державний прапор України.

У результаті Голодомору 1932–1933 років,  
за різними оцінками, загинуло від 3 до 7 млн. людей. 

Пам’ятаймо про них!

Розвивальна інформація

25 листопада — 90 років  
від дня народження  
Юрія БЕДЗИКА

Юрій Дмитрович БЕДЗИК (25.11.1925–17.08.2008) — 
український прозаїк, заслужений працівник культури Украї-
ни, автор понад тридцяти книг, п’єс, сценаріїв.

Найвідоміші романи: 
«Альма-матер», 
«Полки йдуть на переправу», 
«Над планетою — Левіафан», 
«Сильний помсти не жадає», 
«Кожна хвилина життя», 
«Довга дорога на Альпи», 
«Честь мені дорожча», 
«Розкрилля», 
«Гіпсова лялька (Голод)» 
та інші.

Юрій Бедзик надавав перевагу пригодницькому жанру. Один з таких 
романів — «Меч Торквемади». Осяйна усмішка, стрімка хода й теплі 
очі — вікна у світ вічно юної, майже дитинної душі, яка до останнього 
відкривала для себе світ.

28 листопада — 100 років  
від дня народження 
Костянтина СИМОНОВА

Костянтин Михайлович СИ-
МОНОВ (28.11.1915–28.08.1979) — 
російський письменник (поет, 
про заїк, драматург, перекладач), 
журналіст і громадський діяч.

Найвідоміші твори:
«Товарищи по оружию» (роман, 1952),

«Живые и мертвые» (роман, 1959),
«Южные повести» (1956–1961),

«Двадцать дней без войны» (1973).

«Мы можем пережить большое горе,
Мы можем задыхаться от тоски,
Тонуть и выплывать. Но в этом море
Всегда должны остаться островки»

К. Симонов

Розвивальна інформація

30 листопада — 180 років  
від дня народження  
Марка ТВЕНА

Марк ТВЕН (справжнє ім’я: Семюель Клеменс) (30.11.1835–
21.04.1910) — американський письменник, гуморист, сатирик, 
публіцист, видавець.

Найвідоміші твори:
«Пригоди Тома Соєра»,
«Пригоди Гекльберрі Фінна».
За його книгами створено фільми: 
«Том Сойєр», 
«Принц та жебрак», 
«Нові пригоди янкі при дворі короля 
Артура».

Розвивальна інформація

14 листопада —  
175 років від дня  
народження  
Клода МОНЕ

Клод МОНЕ (14.11.1840 —  
05.12.1926) французький жи-
вописець, один із засновни-
ків імпресіонізму



ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Алла ПОЛУДАРОВА,
соціальний педагог закладу
«Навчально-виховний комплекс:
ЗОШ І–ІІ ст. — ліцей № 7 
Вінницької міської ради»

Вадим ЩОРС, 
соціальний педагог закладу
«Вінницький технічний ліцей»

Методичні рекомендації

Робота соціального педагога з учнями 
з особливими освітніми потребами 
Методичні рекомендації містять матеріали, що підготовлені соціаль-

ними педагогами для роботи з дітьми з особливими потребами і можуть 
бути використані колегами у практичній роботі.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Руслана МАЙЗЕЛЬ,
учитель вищої категорії, 
учитель математики 
Хімчинської ЗОШ І–ІІІ ст.
Косівської районної ради 
Івано-Франківської обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Звичайні дроби
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Завдання на встановлення 
правильної послідовності дій.

 2. Тематична контрольна 
робота.

Додаткові методичні матеріали: 
 1. Математичні кросворди.
 2. Цікаві задачі (текстовий 

документ).
 3. Математичний календар.

МАТЕМАТИКА. 6 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя БІЛОУС
к.п.н., методист науково- 
методичного  відділу Вінницького 
регіонального центру оцінювання 
якості освіти

Інформаційний паспорт навчальної теми

Складне речення і його ознаки
Додатковий навчальний матеріал:

 1. Розділові знаки у склад-
носурядних реченнях 
(опорна схема).

Додатковий методичний матеріал:
 1. Семантико-синтаксичні 

відношення між частинами 
складносурядних речень 
(опорна таблиця).

УКРАЇНСЬКА МОВА. 9 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Людмила ТАБАЧЕНКО,
вчитель математики
інформаційно-технологічного 
ліцею № 16 м. Чернігова

Опис досвіду

Комп’ютер — розумний помічник 
у навчанні: використання ресурсів 
Iнтернету на уроках геометрії 
Учитель демонструє використання програми, яка дає можливість учням 

маніпулювати різними об’єктами на екрані, вибирати потрібний план і 
деталі досліджуваної геометричної фігури, змінювати її ракурс.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

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

Інформаційний паспорт навчальної теми

Мислення і свідомість
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Операції мислення (схема).
 2. Форми мислення (схема).
 3. Властивості уваги (схема).
 4. Прояви емоцій (схема) 

тощо.

Додаткові методичні матеріали:
 1. Індивідуальні особливості 

поведінки людини (розробка 
уроку).

 2. Індивідуальні особливості 
поведінки людини (учнівська 
презентація).

БІОЛОГІЯ. 9 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 8

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 9

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 7
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ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Людмила ЗАСЛОНКІНА,
учитель вищої категорії, вчи-
тель-методист,
відмінник освіти України,
вчитель математики ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 4 ім. Валі Котика м. Шепетівки
Хмельницької обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Квадратні рівняння
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Інформація для запам’ятову-
вання (таблиця).

 2. Збірник вправ до теми «Ква-
дратні рівняння» тощо.

Додатковий методичний матеріал:
 1. Квадратні рівняння 
(методичний аналіз теми).

АЛГЕБРА. 6 клас

Навчальна інформація

Наталія ЗВОЛЬСЬКА,
бібліотекар відділу науково-
методичної та консультативної
роботи Львівської обласної 
науково-педагогічної бібліотеки,
м. Львів

Тетяна ГРИНДА,
бібліотекар відділу науково- 
консультативної та методичної ро-
боти Львівської обласної науково- 
педагогічної бібліотеки, м. Львів

Календар

Календар знаменних і пам’ятних дат 
(грудень 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. Зокрема, у грудні 
відзначатимуться:

14 грудня — 175 років від дня народження Михайла Петровича Ста-
рицького: українського письменника-гуманіста, театраль-
ного діяча.

19 грудня — День святого Миколая Чудотворця.

25 грудня — 120 років від дня народження Григорія Вірьовки: українсь-
кого композитора, диригента.

30 грудня — 150 років від дня народження Джозефа Кіплінга: англій-
ського прозаїка.

31 грудня — 170 років від дня народження Сильвестра Теодоровича 
Лепкого: українського письменника, громадсько-полі-
тичного, культурного діяча.

ПІЗНАННЯ

Розвивальна інформація

Наталя БІЛОУС
к.п.н., методист науково- 
методичного  відділу Вінницького 
регіонального центру оцінювання 
якості освіти

Інформаційний паспорт навчальної теми

Українська література 1920–1930 рр. 
Вступ

Додатковий навчальний матеріал:
 1. Культурно-мистецькі події 

в Україні в 20–30-х роках 
ХХ століття (таблиця).

Додатковий методичний матеріал:
 1. Найвидатніші представни-

ки літературних стильових 
течій (напрямів)  
(опорна схема).

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 11 клас

Навчальна інформація



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Тетяна ШЕВЧИК, 
учитель української мови та 
літератури ЗОШ І–ІІІ ст. № 3
м. Славутич Київської обл.

Методична розробка

Тестовий контроль як форма 
оцінювання й перевірки рівня 
засвоєння та сформованості знань
Представлено методику роботи вчителя щодо проведення тестового 

контролю як форми оцінювання й перевірки рівня знань учнів на уроках 
української мови у 8-му класі.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олена ЗУБ,
учитель початкових класів
Славутицької ЗОШ І–ІІІ ст. № 4,
Київська обл.

Методична збірка

Формування читацьких 
компетентностей першокласників 
засобами ІКТ
Запропоновані матеріали спрямовані на формування читацьких компе-

тентностей учнів перших класів за допомогою засобів ІКТ. Представлено 
збірку електронних посібників (ресурсів), а також конспекти уроків з 
прикладами їх застосування.

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 01.09.2015 по 30.09.2015 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

Людмила ЛЕОНОВА, 
заступник директора 
з навчально-виховної роботи
Славутицького ліцею,
Київська обл.

Стаття

Моніторингові дослідження рівня 
навчальних досягнень учнів — шлях 
до якісної освіти
У статті наведено систематизуючі таблиці, які заповнюються за ре-

зультатами моніторингових досліджень.

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

Ганна РАК,
учитель-методист, учитель
світової літератури
Славутицького ліцею,
Київська обл.

Опис досвіду

Вивчення світової літератури у 
зв’язку з іншими видами мистецтв
У статті визначено комплексний підхід до організації вивчення світової 

літератури та різних видів мистецтва.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична 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» 
(жовтень 2015 р.)

Анотація
Цим повідомленням інформуємо наших читачів про те, що у жовтні 

2015 року до Веукраїнської бази даних «МЕТОДИКА» включено вісім 
нових методичних розробок. Їх оприлюднення здійснюється в журналі 
«Шкільна електронна бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» (Нові надходження). Нижче 
подаємо зміст реєстру.

Предмет Клас
Назва навчально- 

методичної розробки

Біологія 6 Уляна Кочержук. Гриби

Біологія 6 Уляна Кочержук. Різноманітність Земноводних.  
Роль земноводних  в екосистемах, їх значення для 
людини.

Історія України 8 Світлана Мазур. Передумови і причини націо-
нально-визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького

Математика 2 Олена Жовток. Коло і круг. Побудова кола за 
поданим радіусом. Розв’язування вправ і задач на 
вивчені випадки арифметичних дій

Початкова школа 4 Галина Самаруха. Українські вечорниці

Основи здоров’я 7 Ірина Андрос. Здорова дитина — здорова нація

Трудове навчання — Катерина Подчашинська. Машинопис. Нижній 
ряд клавіатури

Українська літе-
ратура

— Ірина Сухорабська. Кобзар у полоні жіночих чар

Фізика 9 Таїсія Нечипор. Закон Джоуля-Ленца.  Електро-
нагрівальні прилади

Фізика 8 Світлана Тараброва. Елементи статики: рівновага 
тіл, види рівноваги

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

Юрій ЖИВЕЦЬ,
cпеціаліст вищої категорії,
учитель географії,
Славутицького ліцею,
Київська обл.

Програма факультативу

Основи науково-дослідницької роботи 
Програма факультативу розроблена для тих, хто виявив бажання і 

має здібності до творчої діяльності, виконання науково-дослідницької, 
пошукової, краєзнавчої роботи. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація
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