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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 8/2016

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 5/2016

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.

Про скорочення ставок учителів
Зі слів міністра освіти і науки України 

Лілії Гриневич «Українській правді» у зв’язку 
з оптимізацією шкільної мережі буде скорочено 
3,8 тис. ставок вчителів. З них понад 2,4 тис. 
ставок будуть перерозподілені на інші установи 
або збережені з меншим навчальним наван-
таженням. Вона уточнила, що більша частина 
ставок буде розподілена в інші установи або 
збережена з меншими навантаженнями.

«З них понад 2,4 тис. ставок будуть пере-
розподілені на інші установи або збережені з меншим навчальним навантаженням, 
700 — ставки, на яких працюють пенсіонери, ще 700 — вчителі непенсійного віку. 
Органи місцевого самоврядування зараз уточнюють, скільки з цих ставок на даний 
час заповнені», — зазначила міністр.

«Зрозуміло, що вивільнення вчителів — болючий процес. Людьми, які працю-
ють на тих 700 ставках, які вивільняються, будуть займатися центри зайнятості 
з приводу перекваліфікації, соціальних виплат та пошуку місць праці», — заяви-
ла вона.

Нові навчальні програми для початкової школи
Затверджено 13 оновлених та «розван-

тажених» навчальних програм для школярів 
1–4-х класів. Програми привели у відповідність 
до вікових особливостей дітей. Для цього екс-
перти перенесли деякі теми у більш старші 
класи та скасували ряд вимог, що ставилися 
перед молодшими школярами. Уніфіковано 
термінологію програм, якою мають послуго-
вуватися вчителі та автори підручників. 

Найближчим часом до оновлених програм 
в МОН підготують нові вимоги до оцінювання 
досягнень учнів та нові методичні рекомендації. Вже до 1 вересня на онлайн 
платформі ЕдЕра з’являться перші допоміжні матеріали для вчителів — від відео- 
курсів та навчальних матеріалів до роз’яснень про різні методики викладання.

В Одесі з’являться шкільні офіцери поліції
Як повідомляє УНІАН, в Одесі з вересня почнуть працювати шкільні офіцери 

поліції. Про це на прес-конференції повідомила начальник сектора прес-служби 
управління патрульної поліції в Одесі Алла Марченко. Вона зазначила, що це пі-
лотний проект, який буде проходити в трьох містах України, в тому числі в Одесі. 
Мета — перш за все профілактика і правове виховання наших дітей.

Тематика першого уроку
Міністерство освіти і науки пропонує 

освітянам присвятити перший урок у новому 
навчальному році відзначенню 25-ї річниці 
незалежності України. Для учнів 1–4-х класів 
пропонується тема: «Це наше і це твоє». Ма-
теріали до уроку, а саме мультфільми, — це 
яскраві та зрозумілі розповіді про геніальні 
винаходи, природні багатства, блискучі ідеї, що 
прославляють нашу країну на весь світ. Тема 
першого уроку для учнів 5–11-х класів: «Від 

проголошення незалежності до нової України».

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Юрій ЗРАЖЕВСЬКИЙ,
укладач, керівник проекту 
«Інформаційне забезпечення 
загальноосвітнього навчального 
закладу»

Аналітична підбірка

Реформування середньої освіти: 
думки і висловлювання 
(серпень–2016)

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

Богдан ШИБА:

1. Стабільність чи реформи?

Лілія ГРИНЕВИЧ:

1. Про можливість впровадження в українських школах методики 
«Філософія для дітей»

2. Про кризу кадрів в освіті

Ігор ЛІКАРЧУК:

1. Про динаміку та зміст реформ

Юрій ФЕДОРЧЕНКО:

1. Щодо проблем педагогічних ВНЗ

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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29 вересня — 150 років від 
дня народження Михайла 
ГРУШЕВСЬКОГО

МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ 
ГРУШЕВСЬКИЙ
(29.09.1866–24.11.1934) — 
український історик, громад-
ський та політичний діяч. 

М.С. Грушевський як політик 
пройшов шлях від засновника на-
ціонально-демократичної партії 
Галичини до творця української 
незалежної держави. 

Найвідоміші праці:
«Про старі часи на Україні: Корот-
ка історія (для першого початку)»,
«Історія української літератури»,
«Історія України-Руси».

30 вересня — 175 років від 
дня народження Михайла 
ДРАГОМАНОВА
МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ ДРАГОМАНОВ
(30.09.1841–20.06.1895) — 
український публіцист, іс-
торик, філософ, економіст, 
літературознавець, фоль-
клорист, громадський діяч.

Найвідоміші праці:
«Шевченко, українофіли і соціа-
лізм» (1879),

«Чудацькі думки про українську 
національну справу» (1891),

«Листи на Наддніпрянську 
Україну» (1893)

«Автобіографічної замітки» 
(1883),

«Нові українські пісні про гро-
мадські справи: 1764–1880» 
(1881).

Розвивальна інформаціяРозвивальна інформація

10 вересня — День 
українського кіно

Видатні актори українського кіно 

БОГДАН СИЛЬВЕСТРОВИЧ СТУПКА
(27.08.1941 — 22.07.2012) український ак-
тор театру і кіно, Герой України — «Білий 
птах з чорною ознакою» (1970), «Вогнем 
і мечем» (1999), «Чорна рада» (2000),«Та-
рас Бульба» (2009) та ще понад 100 ролей.

РОГОВЦЕВА АДА МИКОЛАЇВНА 
(16.07.1937) відома українська актор-
ка театру та кіно — «Павло Корча-
гін» (1956), «Салют, Маріє!» (1961), 
«Овід»(1980), «Утьосов. Пісня довжи-
ною життя» (2006), «Тарас Бульба» 
(2009) та інші.

ЛЕСЬ ОЛЕКСАН-
ДРОВИЧ СЕРДЮК
(14.10.1940 — 26.05.2010) український ак-
тор — «Загибель ескадри» (1956), «Мир 
хатам — війна палацам» (1970), «Як гар-
тувалась сталь» (1973), «Дума про Ковпа-
ка» (1976), «Легенда про княгиню Ольгу» 
(1983), «Мамай» (2003), «Тарас Бульба» 
(2009) та багато інших.

НАТАЛІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА СУМСЬКА 
(22.04.1956) українська акторка та 
телеведуча — «Наталка Полтавка» 
(1978), «Гори димлять» (1987), «Роксо-
лана. Настуня» (1997), «Слуга народу» 
(2015) та інші.

1 вересня — День знань

Дорогі педагоги та школярі!
Щиро вітаємо з початком нового навчального року!

Бажаємо відмінних успіхів, плідної роботи та 
творчих досягнень!

30 вересня — Всеукраїнський 
день бібліотек

Вітаємо працівників та читачів бібліотек зі святом!

«Людина, для якої книжка вже у дитинстві стала такою необ-
хідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, 
ніколи не відчуває себе обділеною, збіднілою і спустошеною».

В. Сухомлинський

Розвивальна інформація



ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Галина БІЛІМ,
директор Городоцької ЗОШ І–ІІІ ст.

Ганна ГУЛЬЧУК, 
заступник директора з виховної ро-
боти Городоцької ЗОШ І–ІІІ ст.
Радомишльського району 
Житомирської обл.

Методичний посібник

Система національно-патріотичного 
виховання учнівської молоді
Авторами цього збірника надається вироблена роками система 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді в загальноосвіт-
ній школі.

МетОдичнА РОбОтА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталія КОЗЛОВЕЦЬ,
керівник проекту «читАннЯ»

Інформаційне повідомлення

Перелік карток, що включені 
до Картотеки літературних творів 
(серпень 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. 5–6 клас 

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 9

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 8

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 7
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Навчальна інформація

Світлана АНДРІЄНКО,
старший учитель,
учитель української мови та
літератури вищої категорії
гімназії «ерудит»,
 м. Київ

Методична розробка

Формування морально-етичної 
і правової свідомості учнів
до уваги вчителів інтелектуальна морально-правова гра та розробка 

виховного заходу, присвячені питанням правової освіти та морального 
виховання учнів.

МетОдичнА РОбОтА

Методична інформація

Початок. Продовження на стор. 9

Продовження. Початок на стор. 8

21 вересня — 150 років від дня 
народження Герберта УЕЛЛСА

ГЕРБЕРТ ДЖОРДЖ УЕЛЛС
(21 .09 .1866–13.08.1946)  — 
англійсь кий письменник, відомі-
ший як письменник-фантаст, хоча 
має значний доробок праць істо-
ричних, на політичну тематику, 
а також кілька сучасних романів.

Найвідоміші твори:
«Машина часу»,
«Людина-невидимка», 
«Війна світів», 
«Перші люди на Місяці» та інші.

24 вересня — 120 років  
від дня народження Френсіса 
Скотта ФІЦДЖЕРАЛЬДА

ФРЕНСІС СКОТТ 
ФІЦДЖЕРАЛЬД
(24.09.1896–21.12.1940) — 
американський письмен-
ник, автор багатьох ро-
манів та оповідань про 
покоління «епохи джазу».

Найвідоміші романи:
«По той бік раю» (1920),
«Прекрасні та приречені» (1922),
«Великий Гетсбі» (1925),
«ніч лагідна» (1934),
«Останній магнат» (1941).

Розгорнутий матеріал для про-
ведення святкових заходів поданий на компакт-диску № 7/2016

Розвивальна інформація

Українська література. 
Твори для додаткового читання. 5 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

1. Олександр 
деРМАнСЬ КиЙ

«Підбірка творів…» 1. Стислий переказ «Король бу-
ків, або таємниця Смарагдової 
книги»

2. Стислий переказ «чудове чудо-
висько в Країні Жаховиськ»

3. Перелік друкованих джерел, де 
опубліковано твори»

Українська література. 
Програмні твори. 6 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

2. Народні колиско-
ві пісні

«Підбірка творів…» 1. текст «Ой ти, коте, коточок»
2. текст «Ой ну, люлі, дитя, 

спать»
3. Пісні літератур-

ного походження

Олександр КО-
ниСЬКиЙ і Ми-
кола ЛиСенКО

«Молитва» 1. текст «Молитва»

4. Пісні літератур-
ного походження

Степан чАР-
неЦЬКиЙ і 
Григорій тРУХ

«Ой у лузі червона 
калина похилила-
ся»

1. текст «Ой у лузі червона кали-
на похилилася»

5. Павло  
ГЛАЗОВиЙ

«Підбірка творів…» 1. текст «еволюція»
2. текст «найважча роль»
3. текст «Похвала»
4. текст «Заморські гості»
5. Перелік друкованих джерел, 

де опубліковано твори

Українська література. 
Твори для додаткового читання. 6 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

6. Леонід ГЛІбОВ «Підбірка творів…» 1. текст «білочка»
2. текст «Ведмедик»
3. текст «дві бочки»
4. текст «Мужик та Лисиця»
5. текст «троянда»
6. текст «десь у гаю родилася…»
7. текст «бачить — не бачить…»
8. текст «У полі ріс і розвивався»
9. текст «У лісі загадка гуляла»
10. текст «Мати доні молодій…»
11. Перелік друкованих джерел, 

де опубліковано твори
7. Степан 

РУдАнСЬКиЙ 
«Підбірка творів…» 1. текст «Окуляри»

2. текст «чуприна»
3. текст «Почому дурні?»
4. текст «Розумний панич»
5. текст «Слабий зуб»
6. текст «торбин брат»
7. текст «Лінивий»
8. Перелік друкованих джерел, 

де опубліковано твори



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

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

Інформаційний паспорт навчальної теми

Неорганічні речовини живих 
організмів

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Ксенобіотики (схема).
 2. Розчинність речовин у воді (схема).

Додаткові методичні матеріали:
 1. Вода в організмах (презентація).
 2. Мінеральні солі в живих організмах (презентація).

БІологІя. 10 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 з різними видами 
сполучникового і безсполучникового 
зв’язку

Додатковий навчальний матеріал:

 1. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполуч-
никового зв’язку (опорна схема).

Додатковий методичний матеріал:

 1. Тестові завдання з теми.

УКРаїНСьКа МоВа. 9 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 11

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 12

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 10
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Людмила БУХНО,
спеціаліст вищої категорії, 
старший учитель, 
учитель хімії та біології 
Менської районної гімназії
Чернігівської обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Елементний склад біологічних систем

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Ендемічні захворювання (таблиця). 
 2. Вміст деяких хімічних елементів у питній воді та вплив на організм 

(схема).

Додаткові методичні матеріали:
 1. Ендемічні захворювання (презентація).
 2. Нестача мікроелементів у рослин (презентація).

БІологІя. 10 клас

Навчальна інформація

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

Інформаційний паспорт навчальної теми

Київські «неокласики». Микола 
Зеров («Київ — традиція»), Максим 
Рильський («Молюсь і вірю...», 
«Солодкий світ!..»)

Додатковий навчальний матеріал:

 1. Життєвий та творчий шлях Максима Рильського.

Додатковий методичний матеріал:

 1. Цікаві історії про київських неокласиків.

УКРаїНСьКа лІТЕРаТУРа. 11 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» 
(серпень 2016 р.)

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

2016 року до Всеукраїнської бази даних навчально-методичних розробок 
(БД НМР) включено десять нових документів. їх публікація здійснюється 
в журналі «Шкільна електронна бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» (Нові надхо-
дження). Нижче подаємо зміст реєстру.

Предмет Клас
Назва навчально- 

методичної розробки

Біологія 11 Лідія. БОДЬКО. оцінювання продуктів харчуван-
ня за їхнім хімічним складом

географія 8 Світлана ВАСЬКО, Наталя СУНЦОВА, Галина 
СОРОКА. Подорож дивовижними місцями Дні-
пропетровщини

Зарубіжна літера-
тура

5 Тетяна СКРИПНИК, Тетяна ДУБРОВСЬКА.  
Підсумковий урок із зарубіжної літератури, при-
свячений Всесвітньому дню книги і авторського 
права

Математика 3 Олена ЖОВТОК. Розв’язання задач на знаходжен-
ня четвертого пропорційного з різними трійками 
величин. Знаходження значень виразів з дужками

Німецька мова 6 Оксана КАМИШАНСЬКА. Das Essen

образотворче 
мистецтво

10 Ольга БАРКОВСЬКА. образотворче мистецтво 
в театрі і кіно. Виконання ескізу новорічного 
костюму

Природознавство 3 Світлана ГРЕЧИХІНА. охорона природи

Фізика 8 Наталія ГОЛОВКО. Виштовхувальна сила.  
Закон архімеда

Фізична культура 8 Анна БІЛОУС. легка атлетика

Хімія 8 Наталія ГОРНЮК, Алла БУСЛО. основні кла-
си неорганічних сполук. Періодична система 
Д.І. Менделєєва. Будова атома

МЕТоДиЧНа РоБоТа

Методична інформація



АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Олена ЗАДОРОЖНА,
редактор журналу «Шкільний
бібліотечно-інформаційний центр»

Огляд 

Поступ у реформуванні середньої 
освіти
Нещодавно міністр освіти і науки України Л. Гриневич дала інтерв’ю 

порталу «Українська правда» (Г. Титиш), в якому окреслила основні кроки 
в реформуванні середньої освіти. У підбірці виокремлені бачення очіль-
ницею галузі змін, що нині проводяться міністерством, або очікуються 
в найближчому майбутньому.

УПравЛіНська рОбОТа

Управлінська інформація

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Юрій ФЕДОРЧЕНКО,
кандидат філософських наук, 
незалежний освітній 
аналітик-консультант

стаття

Що робити з педагогічною освітою?
автор розмірковує над тим, чому відсоток вчителів, для яких робота 

в школі є вимушеною, зростає. Указує на фактори, що зумовили таку 
тенденцію.

УПравЛіНська рОбОТа

Управлінська інформація
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Людмила ТИМОШЕНКО, 
вчитель української мови та літерату-
ри Цукрозаводського Нвк
Олександрійської районної 
державної адміністрації

Методична розробка

Застосування проектної технології під 
час вивчення філологічних дисциплін
У методичній розробці розкривається суть проектної технології, її застосування 

на уроках української мови та літератури.

МеТОдичНа рОбОТа

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Надія ФІРС, 
вчитель початкових класів 
Цукрозаводського Нвк 
Олександрійської районної 
державної адміністрації

Методична розробка 

створення цілісної системи 
художньо-естетичної освіти 
підростаючого покоління
У методичній розробці розкривається цілісна модель щодо впровадження 

інтегрованого курсу «Мистецтво», її реалізація в навчально-виховному про-
цесі. Особлива увага приділяється впливу курсу «Мистецтво» на формування 
сучасної особистості, розвитку творчих здібностей та естетичних смаків дітей.

МеТОдичНа рОбОТа

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 стор. 14

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 стор. 15
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 стор. 13

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Лідія ТРАЛЛО,
редактор журналу
«Шкільний бібліотечно-інформацій-
ний центр»

інформаційне повідомлення 

Оновлення програм  
для початкової школи
Затверджено 13 оновлених та «розвантажених» навчальних програм 

для школярів 1–4-х класів — вже з 1 вересня дітям в молодшій школі 
буде навчатися легше. відповідне рішення прийняла колегія Міністерства 
освіти і науки України 4 серпня 2016 року.

ОрГаНіЗаЦійНа рОбОТа

Організаційна інформація

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 липні 2016 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік друком.

1.

Про затвердження Положення про проведення всеукраїнського ди-
тячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього 
руху»

спільний наказ Мвс України/ МОН України від 12.05.2016 р. № 379/496

2.

Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-
методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки 
України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для 
навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 
2016/2017 навчальному році

Лист МОН України від 29.06.2016 р. № 1/9-332 

3.

Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-
виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами за-
гальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

Лист МОН України від 12.07.2016 р. № 1/9-364

4. Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку
Лист МОН України від 20.07.2016 р. № 1/9-385

5.
Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 
навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Лист іМЗО від 25.07.2016 р. № 2.1/10-1828

Акти, що втратили чинність

6.

Про затвердження Положення про проведення всеукраїнського ди-
тячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього 
руху»

спільний наказ Мвс України/ МОНмолодьспорту України від 22.02.2013 р. 
№ 178/190
Наказ втратив чинність відповідно до спільного наказу Мвс України/ МОН 
України від 12.05.2016 р. № 379/496

7.

Про проведення всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів 
руху та гри команд клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів 
руху

спільний наказ Мвс України/ МОН України/ Мінсоцполітики України від 
12.06.2015 р. № 690/617/604
Наказ втратив чинність відповідно до спільного наказу Мвс України/ МОН 
України/ Мінсоцполітики України від 23.05.2016 р. № 409/552/547

8.

Про склад Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України
Наказ МОН України від 10.07.2014 р. № 816
Наказ втратив чинність відповідно до наказу МОН України від 12.07.2016 р. 
№ 82

ОрГаНіЗаЦійНа рОбОТа

Організаційна інформація

Олена БОРИСЕНКО,
вчитель-методист, учитель
української мови і літератури 
вищої категорії 
конотопської гімназії 
конотопської міської ради,
сумська обл.

Методична розробка

Формування правописних та 
комунікативних навичок учнів 
на уроках української мови з 
використанням ікТ
керуючись власним досвідом учитель-мовник взяла на себе ініціативу зі 

створення електронного посібника «Збірник інтерактивних вправ та завдань 
з української мови для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів».

МеТОдичНа рОбОТа

Методична інформація


	бібліотечний вісник N-5-2016 (p-1-3)
	бібліотечний вісник N-5-2016 (p-4-6)
	бібліотечний вісник N-5-2016 (p-7-9)
	бібліотечний вісник N-5-2016 (p-10-12)
	бібліотечний вісник N-5-2016 (p-13-15)

