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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 3/2016

Бібліотечний вісник
Випу ск № 3

																			

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

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 інформування 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 дозволяє скласти перше уявлення про публікації, які надійшли до бібліотеки.
3. Інформація у Бібліотечному віснику розміщена за розділами, які відповідають 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 інформування).
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.

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
Концепція створення мережі опорних шкіл

МОН України презентувало Концепцію
створення мережі опорних шкіл в Україні. При
створенні опорних шкіл початкові школи залишатимуться за місцем проживання дитини,
а учні, які навчаються у 5–9 класах, перейдуть
навчатися в опорну школу. Директор опорної
школи відповідатиме за якість підготовки педагогічних кадрів і якість освіти, яка є в опорній
школі та її філіях. Обрані за конкурсом опорні
школи будуть отримувати гранти від 3 до 5 млн.
гривень, які мають бути витрачені на шкільні автобуси, лабораторії, енергозберігаючі технології та навчання вчителів.

Стор. 1

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Вступна кампанія до 1-го класу

Прийом дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році здійснюється у терміни, визначені навчальними закладами. Прийом здійснюється як на безконкурсній
(до звичайних шкіл), так і на конкурсній основі
у формі співбесіди до спеціалізованих навчальних
закладів відповідно до Інструкції, затвердженої
наказом МОН від 19.06.2003 р. № 389. Співбесіда
передбачає виконання спеціальних завдань для
перевірки рівня загального розвитку дитини та її здатності до вивчення дисциплін
відповідно до спеціалізації закладу.

Юрій ЗРАЖЕВСЬКИЙ,
укладач, керівник проекту
«Інформаційне забезпечення
загально-освітнього навчального
закладу»

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Аналітична підбірка

Реформування середньої освіти:
думки і висловлювання
(березень-2016)

Вступна кампанія до коледжів. Зміни 2016 року

Цьогорічна вступна кампанія до вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації матиме певні відмінності порівняно з минулим роком:
¾¾ у 2016 році зарахування до навчального
закладу відбуватиметься в одну хвилю;
¾¾ для вступу на спеціальність «молодший
спеціаліст» документи мають подаватися
лише в паперовому вигляді;
¾¾ скасовано цільове направлення для сільської молоді;
¾¾ обмежена кількість пільгових місць для вступу поза конкурсом — замість
20% залишилось лише 5%;
¾¾ відтепер випускники коледжів мають право вступати до вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації не лише на споріднені, а й на інші
спеціальності, склавши фахові випробування.

Закон щодо безоплатного забезпечення підручниками

Президент Петро Порошенко підписав закон № 940-VIII, яким передбачено, що «держава
гарантує безоплатне забезпечення підручниками,
посібниками учнів загальноосвітніх навчальних
закладів та педагогічних працівників у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України».
Закон сприятиме поліпшенню організації
учбового процесу, забезпеченню соціального захисту учнів шкільного віку, їх батьків та педагогічних працівників.

Управлінська інформація

Підбірка містить висловлювання державних діячів, педагогів, вчених,
управлінців — усіх, хто має своє бачення у вирішенні проблем і завдань
реформування середньої освіти в Україні.

Сергій КВІТ:
1. Щодо цінності свободи і відмови від авторитаризму
2. Про шкільну автономію
3. Про першочергові шкільні завдання
4. Опорні школи — найважливіше завдання на цей рік
Володимир СПІВАКОВСЬКИЙ:
1. Про шкільний контент як головний чинник у реформуванні
освіти
Юрій РОМАНЕНКО:
1. Про зарплати і час радикальних змін
2. Про здатність освітян слухати і чути
3. Про чотири кроки у реформуванні освіти
Олег ДЕРЕВ’ЯНКО
1. Про єдино можливий спосіб реформування освіти
Віктор ГРОМОВИЙ
1. Про особисту відповідальність
Детальніше — в журналі «Нові надходження»
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РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

2 квітня — Міжнародний
день дитячої книги

26 квітня — 30 років з дня
Чорнобильської трагедії

Міжнародний день дитячої книги — відзначається щороку
2 квітня в день народження великого казкаря Ганса Крістіана
Андерсена.

Чорнобильська катастрофа — техногенна, екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної
електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року.

Розгорнутий матеріал для проведення літературних заходів
поданий на компакт-диску № 2/2016

«Гаївки» (1909),
«Колядки і щедрівки» (1914),
«Народні новели» (1917),
«Українські народні байки» (1916),

День пам’яток історії та культури України — професійне
свято для тих, чия робота пов’язана зі збереженням культурної спадщини.

Стор. 4

Праці Гнатюка:
«Народні оповідання
про опришків» (1910),

Розгорнутий матеріал для проведення літературних заходів
поданий на компакт-диску № 2/2016

Всесвітній день авіації і космонавтики — свято, яке відзначають на знак першого польоту людини в космос.

Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів
поданий на компакт-диску № 2/2016

В.М. ГНАТЮК (09.05.1871–6.10.1926) — український етнограф,
фольклорист, мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, перекладач та громадський діяч.

Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за
економічним збитком.

18 квітня — День пам’яток
історії та культури України

Відомі українські космонавти:
Леонід КАДЕНЮК
Анатолій АРЦЕБАРСЬКИЙ
Володимир ЛЯХОВ
Леонід КИЗИМ
Володимир ВАСЮТІН
Леонід ПОПОВ
Юрій КОНДРАТЮК
Валентин БОНДАРЕНКО

Володимир Михайлович ГНАТЮК

Володимир Гнатюк був першим,
хто вивів українську фольклористику
на широкий шлях європейської науки. Іван Франко назвав Володимира
Гнатюка «феноменально щасливим
збирачем усякого етнографічного
матеріалу, якому з наших давніших
збирачів, мабуть, не дорівняв ні один».

12 квітня — Всесвітній день
авіації і космонавтики
Український вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Корольов створив
ракету, яка 12 квітня 1961 року вивела
у космос першу людину планети.

Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Сторінки української історії
і культури

Найкращі дитячи книги зарубіжних та вітчизняних авторів:
«Вінні-Пух» — Алан Александр
Мілн, «Гаррі Поттер і принц-напівкровка» — Джоан Роулінг,
«Аліса в країні чудес» — Льюіс
Керролл, «Тореадори з Васюківки» — Всеволод Нестайко,
«Арсен» — Ірен Роздобудько,
«Таємниця козацького скарбу» — Андрій Кокотюха, «Мама
по скайпу» — оповідання упорядковані Мар’яною Савкою та інші.
Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку.
Шевченко Т.Г.
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«Гуцули» (1923) та інші.

Сім чудес України — це сім пам’яток історії і культури України, які
своєю красою і культурною цінністю завоювали визнання українців:
1.
2.
3.
4.

Фортеця в Кам’янці-Подільському.
Києво-Печерська лавра.
Софія Київська.
Національний дендрологічний
парк Софіївка.
5. Старогрецький город-колонія
Херсонес.
6. Острів Хортиця.
7. Хотинська фортеця.

В’ячеслав Казимирович Липинський
В.К. ЛИПИНСЬКИЙ (05.04.1882–14.06.1931) — політичний
діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму, ідеолог українського монархізму.
Історичні праці Липинського:
«Україна на переломі»,
«Шляхта покозачена»,
«Станіслав Михайло Кричевський,
полковник київський (1648–1649)»,
«Україна на переломі 1657–1659. Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ столітті» та
інші.

Розгорнутий матеріал для проведення літературних заходів
поданий на компакт-диску № 2/2016

Стор. 5

Стор. 6
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Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ
ВИХОВНИЙ
ПРОЦЕС
ПРОЦЕС

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Ольга ПРОКОПЧУК,
керівник проекту «ЧИТАННЯ»

Олена ЗАДОРОЖНА,

Алла ГАПОН,

експерт, редактор журналу
«Шкільний бібліотечноінформаційний центр»

спеціаліст вищої категорії,
вчитель Славутицької
ЗОШ І–ІІІ ст. № 1
Славутицької міської ради
Київської обл.

ПІЗНАННЯ

Інформаційне повідомлення

ГЕОГРАФІЯ. 7 клас

Календар

Перелік карток, що включені
до Картотеки літературних творів

Інформаційний паспорт навчальної теми

Календар знаменних і пам’ятних дат
(травень 2016 р.)

Анотація
Надається перелік знаменних та пам’ятних дат з відзначення державних і релігійних свят, ювілеїв історичних осіб, діячів культури, мистецтва,
літератури, вчених, героїчних борців за державність. Зокрема, у травні
відзначатимуться:

Океани
Додаткові навчальні матеріали:
1. Дослідники океану.
2. Цікаві факти.
3. Уривки з літературних творів про океан.

Додаткові методичні матеріали:
1. Типовий план вивчення
океану.
2. Опорно-інформаційна схема (за Стадником О.Г.).
3. Опорно-інформаційна схема «Океанія» (за Коберником С.Г., Коваленком Р.Р.).

(березень 2016 р.)

Цим повідомленням інформуємо наших читачів про те, що у березні
2016 року до Картотеки літературних творів включено шість нових літературних карток. Їх публікація здійснюється в журналі «Шкільна електронна
бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» (Нові надходження).
ПЕРЕЛІК КАРТОК,

що включені до Картотеки літературних творів
(березень 2016 року)

1 травня — Великдень.

Українська література. Програмні твори. 5 клас

8 травня — День матері.
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

8–9 травня — Дні Пам’яті та примирення.
14 травня — 145 років від дня народження В.С. Стефаника
(1871–1936): українського письменника
і громадського діяча.

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

Автор

Назва видання

Леонід
ГЛІБОВ

«Збірка віршів для
програмного читання. 5 клас»

Додаток 1. Текст вірша
«Химерний, маленький?»
Додаток 2. Текст вірша
«Що за птиця?»
Додаток 3. Текст вірша
«Хто вона?»
Додаток 4. Текст вірша
«Хто розмовляє?»
Додаток 5. Текст вірша
«Хто сестра і брат?»

Галина
МАЛИК

«Незвичайні пригоди Алі в країні
Недоладії»

Додаток 1.
Стислий переказ твору

Олександр
ОЛЕСЬ

«Збірка віршів для
програмного читання. 5 клас»

Додаток 1. Текст вірша «Заспів»
Додаток 2. Текст вірша
«Україна в старовину»
Додаток 3. Текст вірша
«Похід на Царгород»
Додаток 4. Текст вірша
«Ярослав Мудрий
(із кн. Княжа Україна)»

Олександр
ОЛЕСЬ

«Микита Кожум’яка»

Додаток 1. Текст твору
«Микита Кожум’яка»

Григір
ТЮТЮННИК

«Дивак»

Додаток 1. Текст твору
«Дивак»

Тарас
ШЕВЧЕНКО

«Збірка віршів для
програмного читання. 5 клас»

Додаток 1. Текст вірша
«За сонцем хмаронька
пливе…»
Додаток 2. Текст вірша
«Садок вишневий
коло хати…»

Олена МИКИТЮК,
учитель вищої категорії
Смілянський природничо-математичний ліцей,
Асоційована школа ЮНЕСКО,
м. Сміла, Черкаська обл.

Методична інформація

ІНФОРМАТИКА. 10 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

Основні поняття алгоритмізації.
Моделі та моделювання. Мови
програмування

Олена КОВАЛЬ,
соціальний педагог
ЗОШ І–ІІІ ст. № 5,
м. Вінниця

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Практичні рекомендації

Сімейне виховання:
проблеми і настанови
Батьків сьогодні треба навчати як взаємодіяти. І саме тому їм необхідна психолого-педагогічна підтримка і освіта. Автор надає рекомендаційні
матеріали (поради, пам’ятки, буклети) для батьків та педагогів у роботі
з дітьми.

Стор. 7

Додаткові навчальні матеріали:
1. Алгоритм та його властивості.
2. Базові структури алгоритмів.
3. Розгляд форм подання алгоритмів на прикладах розв’язування задач.
4. Презентація «Базові структури алгоритмів».
5. Презентація «Алгоритми та
їх властивості» тощо.

Додаткові методичні матеріали:
1. Навчальний матеріал «Основні етапи розв’язування
задач».
2. Навчальний матеріал «Метод покрокової деталізації».
3. Навчальний матеріал
«Базові структури алгоритмів».
4. Навчальний матеріал «Алгоритми та їх властивості»
тощо.

Стор. 8

Назва додатка

Стор. 9

«ШБІЦ-інфо». НН № 3/2016. БВ випуск № 3
Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

4

Методична інформація

Наталя БІЛОУС
к.п.н., методист науковометодичного відділу Вінницького
регіонального центру
оцінювання якості освіти

Ірина ГЕРАСИМЕНКО,

Предмет

головний редактор журналу
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»,
м. Київ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 11 клас
МЕТОДИЧНА РОБОТА

Інформаційний паспорт навчальної теми

Літературний авангард

Інформаційне повідомлення

(Михайль Семенко)

Додатковий навчальний матеріал
1. Поезії М. Семенка.
Додатковий методичний матеріал
1. Авангард в образотворчому мистецтві (мультимедійна презентація).

Реєстр документів, що включені до
Всеукраїнської бази даних навчальнометодичних розробок «Методика»
(березень 2016 р.)

Анотація
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

Тетяна МІЛЄНІНА
спеціаліст вищої категорії,
вчитель французької мови
гуманітарної гімназії ім. Лесі України
з поглибленим вивченням іноземних мов,
м. Сміла, Дніпропетровська обл.

Предмет

ФРАНЦУЗЬКА МОВА. 10 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

Музика. Французькі композитори
Додаткові навчальні матеріали
1. Портрети композиторів та виконавців.
2. Ж. Бізе проект.
3. Quiz. Georges Bizet тощо.
Додатковий методичний матеріал
1. Музика. Французькі композитори (розробка уроку).

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

Сергій КЛЕПКО,
доктор філософських наук,
доцент, проректор з наукової роботи
Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського

Стаття

Цим повідомленням інформуємо наших читачів про те, що у березні
2016 року до Всеукраїнської бази даних навчально-методичних розробок
(БД НМР) включено двадцять п’ять нових документів. Їх публікація здійснюється в журналі «Шкільна електронна бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» (Нові
надходження). Нижче подаємо зміст реєстру.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Домінанти освітніх галузей шкільної
освіти: стан і проект
Метою цієї статті є окреслення діючих уявлень про домінанти освітніх
галузей шкільної освіти та проектування шляхів їхнього розвитку.

Стор. 10

Клас

Алгебра
Англійська мова
Англійська мова

7
8
11

Всесвітня історія
Всесвітня історія

6
10

Всесвітня історія
Географія
Зарубіжна
література
Зарубіжна
література
Зарубіжна
література

6
6
9

Літературне
читання
Образотворче
мистецтво
Природознавство
Українська
література

7
6
3
7
1
5

Українська мова

8

Українська мова

5

Українська мова

5

Українська мова

7

Українська мова

5

Клас

Фізика

9

Фізика

9

Художня культура

11

Виховний захід

—

Виховний захід
Виховний захід

—
—

Назва навчальнометодичної розробки

Наталя Головко. Розрахунок простих електричних кіл
Світлана Тараброва. Постійні магніти. Взаємодія
магнітів. Магнітне поле Землі
Жанна Пастушенко. Фламандський і голландський живопис
Ірина Вахромкіна. До тебе, Україно, струна моя
перша озветься...
Людмила Хоменко. Щаслива сім'я. Яка вона?
Марія Ященко. Круглий стіл «Острів добра і любові»

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

Наталія КУЗЬМА,
дописувач порталу
«Українська правда. Життя»

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Назва навчальнометодичної розробки

Світлана Стаднік. Множення двох многочленів
Яна Могутіна. Спорт
Наталія Самойлюк. Англійська мова для медичних училищ: навчальний посібник
Руслана Козачук. Уявна подорож до Греції
Наталія Кухарчук. Тоталітарні та диктаторські
режими. Італія в 20–30-х рр. ХХ ст.
Альона Чернюк. Стародавня Спарта
Наталія Кучерук. Країни Європи
Тетяна Кузьменко. Героями не народжуються
(за драмою Шиллера «Вільгельм Телль»)
Валентина Ценова. Друга світова війна в європейській поезії
Наталiя Подкуйко. «Уроки «Маленького принца»
(за казкою-притчею Антуана де Сент-Екзюпері
«Маленький принц»)
Галина Москат. П. Єршов «Горбоконик»
Ірина Антипова. Архітектура як вид мистецтва.
Композиція «Стара фортеця»
Олена Івницька. Листяні та хвойні рослини
Надія Зарічна. Позакласне читання. Українські
народні перекази. Народні перекази про Устима
Кармалюка. Зміст народних переказів, їх сюжети
Світлана Андрієнко. Односкладні речення. Синтаксичний розбір
Людмила Барановська. Звертання, інтонування
речень зі звертаннями. Розділові знаки при звертаннях, їх роль у мовленні (практичний аспект)
Антоніна Бутко. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при
узагальнюючих словах у реченнях з однорідними
членами
Ірина Гламаздіна. Твір-опис зовнішності людини в
художньому стилі
Надія Зарічна. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових
приголосних звуків

Стор. 11

Стаття

Нестандартні підходи.
Три історії вчителів, що надихають
За словами автора, ці люди кидають виклик застарілій шкільній системі освіти. Навчають дітей граючи та плекаючи в них креативних людей.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

Анатолій ФАСОЛЯ,
кандидат педагогічних наук,
докторант Інституту педагогіки
НАПН України

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Стаття

Психологічна і фахова готовність
учителя літератури до роботи
в системі особистісно
зорієнтованого навчання
Мета статті — проаналізувати традиційні й нові вимоги до вчителя,
окреслити можливі шляхи їх реалізації.

Стор. 12

«ШБІЦ-інфо». НН № 3/2016. БВ випуск № 3
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

Світлана БІЛИК,

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Антоніна ГОРА,

вчитель початкових класів
Старокостянтинівського ліцею
ім. М.С. Рудяка
Хмельницької обл.

Методичний посібник

Нестандартні уроки позакласного
читання для 2-го класу
У посібнику подано 17 розробок нестандартних уроків позакласного
читання для 2-го класу з використанням елементів інтерактивних технологій.

3.

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Методичний посібник

4.

Інноваційні технології навчання
на уроках географії

5.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

6.

Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний
керівник року» у 2015 році
Наказ МОН України від 05.02.2016 р. № 85

Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського
рівня за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого
середовища навчання предметів природничо-математичного циклу
в загальноосвітньому навчальному закладі»
Наказ МОН України від 05.02.2016 р. № 88

Організаційна інформація
8.

Про організацію доопрацювання навчальних програм для учнів
10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ МОН України від 08.02.2016 р. № 92

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

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методичний посібник

Основи здоров’я. Корисні звички.
Цікаво про корисне
Подаються розробки уроків з використанням інтерактивних технологій
для 1-го класу. Курс з основ здоров’я складається з 34 уроків, що втілили
в собі сучасний науковий підхід до превентивного навчання школярів.

9.

10.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
11.

Нормативно-правовий покажчик

Моніторинг законодавства.
Нові документи

12.

Любов ГЛАДУН,
спеціаліст вищої категорії

13.

Про затвердження складу експертів для здійснення експертизи
електронних версій проектів підручників, які подаватимуться
на конкурсний відбір проектів підручників для учнів 8 класу
загальноосвітніх навчальних закладі
Про затвердження складу конкурсних комісій конкурсного відбору
проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних
закладів
Про завершення відбору вчителів англійської мови до участі
в програмі «Вчителі англійської мови — агенти змін»
Лист МОН України від 03.02.2016 р. № 1/9-57

14.

15.

Щодо організації навчального процесу
Лист МОН України від 05.02.2016 р. № 1/9-62

Про використання у загальноосвітніх навчальних закладах
методичних рекомендацій
Лист МОН України від 16.02.2016 р. № 1/9-79

МЕТОДИЧНА РОБОТА
1.

Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості
освіти PISA-2018
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. № 72-р

Методичний посібник
2.

Цікава економіка

Наказ МОН України від 16.02.2016р. № 125

Наказ МОН України від 22.02.2016 р. № 145

У покажчику надається перелік нормативно-правових актів та інших
документів з питань загальної середньої освіти, які були оприлюднені
у лютому 2016 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік
друком.

спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист

Про створення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України

Наказ МОН України від 17.02.2016 р. № 127

Методична інформація

Тетяна КУЧЕР,

Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної
підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти у 2015/2016 навчальному році
Наказ МОН України від 08.02.2016 р. № 94

Анотація

спеціаліст,
Старокостянтинівський ліцей
ім. М.С. Рудяка Хмельницької обл.

Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів
8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ МОН України від 05.02.2016 р. № 78

Методична інформація

спеціаліст вищої категорії,
старший учитель
Старокостянтинівського ліцею
ім. М.С. Рудяка Хмельницької обл.

Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінюванню
для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної
середньої освіти
Наказ МОН України від 03.02.2016 р. № 77

Представлений посібник допоможе вчителям у підборі матеріалів до
проведення уроків географії в 7-му класі. Мета його — допомогти вчителям географії здійснити ефективну перевірку знань учнів, підготувати їх
до олімпіад, зацікавити учнів предметом.

Світлана ГІЛЮК,

Тетяна КАЛІНСЬКА,

Про затвердження складу фахових журі третього (заключного)
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016»
Наказ МОН України від 03.02.2016 р. № 76

7.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Організаційна інформація

Продовження. Початок на стор. 14

вчитель вищої категорії,
учитель-методист, учитель географії
НВК «СЗШ І–ІІІ ст. № 1 — гімназія»
смт Муровані Курилівці
Вінницької обл.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Управлінська інформація

5

16.

Щодо інформування про організаційні заходи на 2016 рік у рамках
реалізації Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в освіті»

17.

Про використання Методичних матеріалів «Організація і порядок
проведення медичних оглядів працівників дошкільних
і загальноосвітніх навчальних закладів»

Про затвердженням навчальної програми з інформатики для учнів
5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (які вивчали
інформатику в 2–4 класах)
Наказ МОН України від 02.02.2016 р. № 73

Посібник містить календарне планування та розробки уроків курсу
«Цікава економіка» для 2-го класу, методичні рекомендації щодо економічного виховання молодших школярів.

Початок. Продовження на стор. 15

Стор. 13

Стор. 14

Лист Інституту модернізації змісту освіти України від 01.02.2016 р.
№ 2.1/10-145

Лист Інституту модернізації змісту освіти України від 12.02.2016 р.
№ 2.1/10-254

Стор. 15

