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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 4/2016

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 4/2016

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школиПРИЗНАЧЕННЯ 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.

Концептуальні засади реформування
Концептуальні засади реформування 

української школи в Національній академії 
педагогічних наук нещодавно представив ака-
демік-секретар відділення загальної середньої 
освіти Національної академії наук України 
Олександр Ляшенко.

З осені над Концепцєю української школи 
працює комплексна робоча група, яка об’єднала 
не лише науковців, а й педагогів та психоло-

гів, – каже Олександр Іванович. — Сьогодні ми прагнемо врахувати думку директорів 
шкіл і отримати конструктивні зауваження та пропозиції до документа. Незабаром 
передбачається розгляд документа на засіданні президії НАПН.

Апробаційне оцінювання з іноземних мов
Кабінет Міністрів України своїм розпо-

рядженням від 10.03.2016 р. № 199-р затвер-
див план заходів, спрямованих на активізацію 
вивчення громадянами англійської мови, на 
період до 2020 року.

Апробаційне оцінювання з іноземних 
мов буде проведено УЦОЯО у квітні з метою 
включення у 2017 році завдань з аудіювання 
до програм ЗНО на 2017 рік. Пробним тесту-
ванням передбачено перевірку такого виду 
мовленнєвої діяльності як аудіювання — ро-
зуміння абітурієнтів змісту текстів на слух. 

Конкурс «Шкільна бібліотека — 2017»
Наказом МОН від 11.03.2016 р. оголошено 

про проведення у 2016–2017 навчальному році 
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліо-
тека — 2017». Інститут модернізації змісту 
освіти встановить номінації та критерії оціню-
вання, за якими визначатимуться переможці 
і лауреати конкурсу.

Альтернативні форми навчання
Набуло чинності нове Положення про 

індивідуальну форму навчання в загально-
освітніх навчальних закладах. Ним розширено 
перелік осіб, для яких може запроваджуватися 
індивідуальна форма навчання — це особи, 
які проживають у зоні збройного конфлікту, 
на тимчасово окупованій території, а також 
іноземці або особи без громадянства.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Аналітична підбірка

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

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

Цві АРІЕЛІ:

1. Проблема української армії і школи

Віктор ГРОМОВИЙ:

1. Про кризу управління в освіті

Анатолій ПОГОРЄЛОВ:

1. Щодо профанації виховання патріотизму

Лариса ІВШИНА:

1. Педагогам до роздумів 

Детальніше — в журналі «Нові надходження»

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація

 Стор. 2 Стор. 1



РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 6

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 5

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 4
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Розвивальна інформація

8–9 травня: День пам’яті 
та примирення

В дні травневі, мріями багаті, 
Коли щастя хлюпає з пісень, 
Ми щороку зустрічаєм свято — 
Перемоги радісної день.

І встають у пам’яті дороги, 
Ті, що довелося нам пройти,
Щоб багряний прапор Перемоги
Над рейхстагом гордо пронести… 

І тому, коли надходить свято, — 
Кожен рік у травні, навесні, — 
Наші грізні бойові гармати 
Салютують миру — не війні!
                          Василь СИМОНЕНКО

14 травня — 145 років 
від дня народження 
Василя СТЕФАНИКА
ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ СТЕФАНИК (14.05.1871–07.12.1936) — 
український письменник, майстер психологічної новели, гро-
мадський діяч, політик.

Відомі новели:

«Новина»

«Катруся»

«Камінний хрест»

«Палій»

«Сини»

«Марія»

«Святий вечір»

«Синя книжечка» та інші.

«Я писав тому, щоб струни душі нашого селянина так кріпко 
настроїти і натягнути, щоби з того вийшла велика музика Бет-
ховена».

Василь Стефаник

Розгорнутий матеріал поданий на компакт-диску № 3/2016

Розвивальна інформація

1 травня — Великдень

Радісних Великодніх свят!
Любові, щастя, добра!

8 травня — День Матері
День матері — міжнародне 
свято. В Україні відзначають 
другої неділі травня, який 
вважається місяцем Пречи-
стої Діви Марії.

Мама — найкраща людина у світі.
Знають це всі — і дорослі, і діти.

Морок не ляже на рідній поріг
Мама не пустить, вона — оберіг.

Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів 
поданий на компакт-диску № 3/2016 

Розвивальна інформація

СТОРІНКИ 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Ольга Юліанівна Кобилянська
(27.11.1863–21.03.1942), 
українська письменниця.

Найвідоміші твори:
«Людина» (1886),
«Покора» (1898)
«Земля» (1901),
«В неділю рано зілля копала…» 
(1908),
«Вовчиха» (1923)  та інші.

За творами письменниці знято 
фільми: «Земля» (1954), «Вовчиха» 
(1967), «Меланхолійний вальс» (1990), 
«Царівна» (1994). 

Соломія Амвросіївна 
Крушельницька
(23.09.1872–16.11.1952), 
українська оперна 
співачка, педагог.

За життя Соломія Крушельницька 
була визнана найвидатнішою співач-
кою світу. 

Соломія Крушельницька виступа-
ла на сценах театрів світу: Італії, Іспа-
нії, Франції, Португалії, Росії, Польщі, 
Австрії, Єгипту, Аргентини, Чилі. Її го-
лос лунав в операх «Аїда», «Трубадур» 
Д. Верді, «Фауст» Ш. Гуно, «Манон 
Леско» і «Чіо-Чіо-Сан» Д. Пуччіні, 

«Кармен» Ж. Бізе, «Електра» Р. Штрауса, «Євгеній Онєгін» і «Пікова 
дама» П. Чайковського та інших.

 Успіхи Крушельницької на оперних сценах світу були успіхами і ви-
знанням української музики й мистецтва.

Розвивальна інформація



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

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

Інформаційний паспорт навчальної теми

Біологія — наука про життя

Додаткові навчальні матеріали:

 1. Основні етапи розвитку бі-
ології (таблиця).

 2. Українські вчені-біологи (та-
блиця).

Додаткові методичні матеріали: 

 1. Матеріали до уроків.

 2. Видатні вчені-біологи 
України (презентація).

 3. Методи біологічних дослі-
джень (презентація).

 4. Відеофрагменти до теми.

БІОЛОГІЯ. 10 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 9

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 8

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 7
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

3. Текст «Берегиня»  
(за С. Плачиндою)

4. Текст «Дажбог»
5. Текст «Неопалима купина» 

(за Є. Шморгуном)
6. Текст «Як виникли Карпа-

ти?» 
7. Текст «Чому в морі є перли 

і мушлі» 

5. Народний 
переказ

«Прийом у запо-
рожці»

1. Текст «Прийом у запо-
рожці» 

6. Народні 
казки

«Збірка народних 
казок…»

1. Текст «Про правду  
і кривду» 

2. Текст «Мудра дівчина» 
3. Текст «Ох» 
4. Текст «Летючий корабель» 

7. Максим 
РИЛЬСЬКИЙ

«Збірка віршів…» 1. Текст «Дощ» 
2. Текст «Осінь-маляр із палі-

трою пишною…» 

8. Павло 
ТИЧИНА

«Збірка віршів…» 1. Текст «Не бував ти у наших 
краях» 

2. Текст «Гаї шумлять» 
3. Текст «Блакить мою душу 

обвіяла» 

Українська література. 
Твори для додаткового читання. 5 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

9. Микола 
ВІНГРА-
НОВСЬКИЙ

«Первінка» 1. Стислий переказ твору

10. Олена 
ПЧІЛКА 

«Сосонка» 2. Повний текст твору

Навчальна інформація

Ольга ПРОКОПЧУК, 
керівник проекту «ЧИТАННЯ»

Інформаційне повідомлення

Перелік карток, що включені 
до Картотеки літературних творів 
(квітень 2016 р.)

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

Українська література. 
Програмні твори. 5 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

1. Євген 
ГУЦАЛО, 
оповідання

«Лось» 1. Стислий переказ твору

2. Загадки, 
прис лів’я, 
приказки

«Збірка загадок, 
прислів’їв, прика-
зок…»

1. Тексти загадок
2. Тексти прислів’їв, приказок

3. Літописні 
оповіді

«Збірка літопис-
них оповідей…»

1. Текст «Три брати — Кий, 
Щек, Хорив і сестра їхня 
Либідь»

2. Текст «Святослав укладає 
мир з греками…»

3. Текст «Володимир вибирає 
віру»

4. Текст «Розгром Ярославом 
печенігів. Початок великого 
будівництва в Києві. Похва-
ла книгам»

4. Міфи і ле-
генди давніх 
українців

«Збірка міфів і ле-
генд давніх укра-
їнців…»

1. Текст «Про зоряний Віз» 
2. Текст «Чому пес живе коло 

людини?» 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 5 клас 

Навчальна інформація

Наталія ЛОСКУТОВА,
старший учитель, учитель 
початкових класів
Шевченківського ліцею
Харківської обл.

Методичний посібник

Формування в учнів морально-
етичних якостей та національно-
патріотичне виховання

У посібнику висвітлено передумови формування необхідних якостей 
молодших школярів, представлено ігри, проблемні ситуації, оповідання 
на етичну тематику, розробка виховного заходу «Щедрий вечір, добрий 
вечір».

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

Початок. Продовження на стор. 9

Продовження. Початок на стор. 8



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

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

Інформаційний паспорт навчальної теми

Безсполучникове складне речення.
Смислові відношення між частинами 
безсполучникового складного 
речення

Додатковий навчальний матеріал:
 1. Розділові у складному безсполучниковому реченні (опорна схема).

Додатковий методичний матеріал:
 1. Типи безсполучникових складних речень (опорна схема).

УКРАЇНСЬКА МОВА. 9 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Віктор ПРАВИЙ,
заслужений працівник освіти України,
директор Користівської ЗОШ І–ІІІ ст.
Олександрійського району
Кіровоградської обл.

Стаття

Педагогічна кваліметрія як система 
оцінювання досягнень учнів 
та інструментарій моніторингу знань

Контроль за якістю навчального процесу — основне джерело інфор-
мації для прийняття управлінських рішень.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 11

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 12

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 10
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Людмила НІКІТЧЕНКО,
спеціаліст вищої категорії, 
старший вчитель, вчитель  
української мови та літератури 
Новоукраїнської 
ЗОШ І–ІІІ ст. № 8 
Кіровоградської обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Микола Вороний «Євшан-зілля». 
Тарас Шевченко «Думка» («Тече вода 
в синє море...»), «Іван Підкова»

Додатковий навчальний матеріал:
 1. Роди художньої літератури (схема).

Додатковий методичний матеріал:
 1. Творчість Миколи Вороного (презентація).

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 6 клас

Навчальна інформація

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

Інформаційний паспорт навчальної теми

Основи об’єктно-орієнтованого 
програмування. Робота у середовищі 
програмування. Лінійні алгоритми. 
Введення та виведення даних

Додаткові навчальні матеріали:

 1. Стандартні математичні 
функції та операції.

 2. Загальний вигляд сере-
довища програмування, 
структура проекту.

 3. Основи програмування в 
середовищі Delphi тощо.

Додаткові методичні матеріали:

 1. Спільні властивості компо-
нентів середовища програ-
мування Delphi 
(розробка уроку).

 2. Алфавіт мови Delphi.

 3. Стандартні функції середо-
вища програмування Delphi 
тощо.

ІНФОРМАТИКА. 10 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» 
(квітень 2016 р.)

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

2016 року до Всеукраїнської бази даних навчально-методичних розробок 
(БД НМР) включено п’ятнадцять нових документів. Їх публікація здійс-
нюється в журналі «Шкільна електронна бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» (Нові 
надходження). Нижче подаємо зміст реєстру.

Предмет Клас
Назва навчально- 

методичної розробки

Англійська мова 10 Вікторія Гарбуз. Great Inventions

Англійська мова 9 Тетяна Герман. Fun Time (Unit 3)

Англійська мова 11 Галина Горкун. Jobs: Traditional, Unusual or Tricky?

Англійська мова 7 Ганна Шклярук. My family

Географія 7 Оксана Самокрик. Північна Америка. 
            Води суходолу

Зарубіжна 
література

5 Лариса Ляшенко. Фольклор. Казки народів світу

Зарубіжна 
література

5 Олена Сусло. Й.В. Гете. «Нічна пісня 
            подорожнього»

Математика 3 Тетяна Балаєва. Додавання і віднімання
            вивчених видів

Трудове навчання 8 Інга Курмас. Діловодство

Українська 
література

6 Зоя Нечепоренко. Всеволод Нестайко. «Тореадори 
            з Васюківки»

Українська 
література

10 Надія Якимцева. Проза І. Франка. Новаторські
            шукання письменника.
            Новела «Сойчине крило»

Українська мова 3 Ірина Лазарчук. Наймиліше слово

Українська мова 5 Тетяна Бірюк. Звертання. Роль звертань у реченні

Фізика 7 Дмитро Штанько. Густина речовини

Фізична культура 10 Максим Авраменко. Баскетбол

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична 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 березні 2016 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік друком.

Початок. Продовження на стор. 15

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Юрій ШУКЕВИЧ,
заслужений працівник 
освіти України,
директор Фінансового ліцею,
м. Київ

Стаття

Європейські реформи як «костюм на 
виріст» для української школи 
Автор аналізує основні проблеми реформування загальної середньої 

освіти і «приміряє» їх вирішення через застосування європейського досвіду.

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Сергій ГАВРИЛЮК,
учитель математики
Підвисоцької ЗОШ І–ІІІ ст.
ім. Т.Г. Шевченка
Новоархангельської районної ради
Кіровоградської обл.

Методичні рекомендації

Форми організації колективної та 
індивідуальної роботи учнів на уроці 
математики
Рекомендації мають на меті допомогти вчителям математики, які працюють з 

обдарованими дітьми і готують їх до участі в математичних змаганнях.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Юлія ЖУКОВА,
викладач КВНЗ 
«Бериславський педагогічний 
коледжім. В.Ф. Беньковського»
Херсонської обласної ради

Стаття

Елементи компаративного аналізу 
літературного твору на уроках 
зарубіжної літератури
Порівняльний метод став не тільки загальновизнаним, а й одержав 

статус програмного методу. Компаративний аналіз творів допомагає учням 
усвідомити цілісність світового літературного процесу.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 14

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 15
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 13

Тетяна КУЧЕР,
методист, учитель початкових класів
вищої категорії

Любов ГЛАДУН,
учитель початкових класів 
вищої категорії

Олена ГЕРАСИМЮК,
спеціаліст, учитель початкових кла-
сів, Старокостянтинівський ліцей
ім. М.С. Рудяка Хмельницької обл.

Методичний посібник

Цікава економіка. 3 клас
Посібник містить календарне планування та розробки уроків курсу 

«Цікава економіка» для 3-го класу, а також методичні рекомендації щодо 
економічного виховання молодших школярів.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

Валентина ІЄВЛЄВА,
старший учитель,
учитель початкових класів 
вищої категорії
Шевченківського ліцею
Харківської обл

Методичні рекомендації

Роль гри у створенні мовленнєвої 
ситуації на уроках грамоти
Увазі вчителів пропонуються приклади ігор, які використовує у своїй 

практиці автор з метою розвитку мовлення учнів. Ці ігри включаються в 
загальний хід уроків, на яких вивчається навчальний матеріал.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

Продовження. Початок на стор. 14

1.
Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання  
в загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН України від 12.01.2016 р. № 8

2.
Про створення робочої групи з розроблення національних освітніх 
індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 23.02.2016 р. № 147 

3.
Про організацію та проведення міжнародного дослідження якості  
освіти PISA–2018 в Україні 

Наказ МОН України від 03.02.2016 р. № 76

4.

Про затвердження складу апеляційної комісії конкурсного відбору 
проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів

Наказ МОН України від 29.02.2016 р. № 193 

5.

Про затвердження складу експертів для здійснення експертизи  
електронних версій кожного проекту підручника, поданого  
на конкурсний відбір проектів підручників для учнів 8 класу  
загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України від 02.03.2016 р. № 210 

6.
Про проведення всеукраїнського експерименту з упровадження 
науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп»

Наказ МОН України від 04.03.2016 р. № 215

7.
Про проведення всеукраїнського експерименту з упровадження 
науково-педагогічного проекту «Школа майбутнього»

Наказ МОН України від 04.03.2016 р. № 216

8.
Про проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року — 2016» 

Наказ МОН України від 11.03.2016 р. № 246

9.
Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 
бібліотека — 2017»

Наказ МОН України від 11.03.2016 р. № 247

10. Про створення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
Наказ МОН України від 16.02.2016 р. № 125

11.

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

Наказ МОН України від 17.02.2016 р. № 127

12.

Про затвердження складу конкурсних комісій конкурсного відбору 
проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів

Наказ МОН України від 22.02.2016 р. № 145

13.
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. Щодо організації навчального процесу
Лист МОН України від 05.02.2016 р. № 1/9-62

15.
Про використання у загальноосвітніх навчальних закладах методичних 
рекомендацій

Лист МОН України від 16.02.2016 р. № 1/9-79

16.

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

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

17.

Про використання Методичних матеріалів «Організація і порядок про-
ведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладів»
Лист Інституту модернізації змісту освіти України від 12.02.2016 р.  
№ 2.1/10-254

Організаційна інформація
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