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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 9/2016

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 6/2016

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

Проект Концепції нової української школи
Проект Концепції «Нова українська шко-

ла» — ідеологію реформи середньої освіти, що 
почне діяти у 2018 році, презентувала Міністр 
освіти і науки України Лілія Гриневич. Міністр 
зазначила, що реформа орієнтована на те, щоб 
зробити випускника конкурентоздатним у ХХІ 
столітті — випустити зі школи всебічно розви-
нену, здатну до критичного мислення цілісну 
особистість, патріота з активною позицією, 
інноватора, здатного змінювати навколишній 

світ та вчитися впродовж життя. Формула нової школи складається з 8 базових 
компонентів: ключові компетентності для життя, педагогіка партнерства, вмо-
тивований учитель, орієнтація на учня, виховання на цінностях, нова структура, 
автономія школи і якість освіти, справедливе фінансування і рівний доступ.

Долучитися до обговорення Концепції та надіслати свої пропозиції можна 
на адресу novashkola@mon.gov.ua.

Підвищення зарплати освітянам
Уряд планує збільшити фінансування ос-

вітньої галузі приблизно на 10 млрд гривень, 
а також підвищити зарплати освітянам. Про 
це у своєму привітанні з нагоди Дня знань 
зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 
Він повідомив, що освіта визначена як один 
з пріоритетів бюджету на наступний рік. За 
рахунок додаткових ресурсів зарплати робіт-
никам освіти з наступного року піднімуться 
на два щаблі тарифної сітки.

МОН роз’яснили, як навчати молодших школярів
Міністерством освіти і науки листом від 06.09.2016 р. № 1/9-464  надано 

роз’яснення щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі. 
Також у відомстві повідомили, що міністерство готує проект наказу «Про затвер-
дження Змін до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів», який буде подано на державну реєстрацію 
до Міністерства юстиції України.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Аналітична підбірка

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

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

Лілія ГРИНЕВИЧ

Щодо Концепції нової української школи

Володимир СПІВАКОВСЬКИЙ

Сьогодні змінюється роль школи

ОЛЕКСАНДР

Про місце науки в освітньому процесі

Детальніше — в журналі «Нові надходження»

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація
ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

 Стор. 2 Стор. 1



РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 6

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 5

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 4
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17 жовтня — 80 років від  
дня народження Івана Драча

Іван Федорович 
ДРАЧ
(1936), український 
поет, перекладач, 
кінодраматург, 
громадський і полі-
тичний діяч, лауре-
ат Шевченківської 
премії (1976).

Перший голова 
Народного руху 
України (1989), 
Герой України.

Хай здоровиться і будеться. Творчого  
натхнення та успіхів у Вашій 

благородній праці!

26 жовтня — Міжнародний 
день шкільних бібліотек

Вітаємо наших бібліотекарів з 
професійнм святом!

Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів 
поданий на компакт-диску № 9/2016

Розвивальна інформаціяРозвивальна інформація

14 жовтня — Покрова 
Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої 
Богородиці — хрис-
тиянське і народне 
свято.

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків.

День Українського козацтва 
День захисника Вітчизни

Свята України. Відзначаються щорічно 14 жовтня в день 
Покрови Пресвятої Богородиці

Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів 
поданий на компакт-диску № 9/2016

2 жовтня — День працівників 
освіти

ВІТАЄМО!
«Вчитель — це перший, а потім і головний світоч 
в інтелектуальному житті школяра; він пробуджує 
в дитини жадобу знань, повагу до науки, культури, 
освіти»

В.О. Сухомлинський 

5 жовтня — 110 років від дня 
народження Івана Багряного

ІВАН БАГРЯНИЙ
(справжнє ім’я: Лозов’ягін Іван Пав-
лович); (02.10.1906 — 25.08.1963) — 
український поет, прозаїк, публіцист, 
політичний діяч.

Найвідоміші твори:
романи — «Скелька» (1930), «Тигро-
лови» (1944), «Сад Гетсиманський» 
(1950), «Маруся Богуславка» (1957);
повісті — «Огненне коло» (1953), «Роз-
гром» (1948);
поеми — «Монголія» (1927), «Собачий 
бенкет» (1928), «Вандея» (1928), «Ave 

Maria» (1929) та інші;
п’єси — «Бузок», «Генерал» (1944), «Морітурі» (1947).

Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів 
поданий на компакт-диску № 9/2016

Розвивальна інформація



ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Алла ПОЛУДАРОВА,
соціальний педагог
НВК ЗОШ І–ІІ ст. — ліцею № 7
Вінницької міської ради

Методична посібник

Правовиховна робота в школі
Подаються розробки виховних годин з елементами психотренінгу, 

тренінгові заняття, бесіди з батьками, виступи на батьківських зборах, 
матеріали практичного семінару із вчителями.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталія КОЗЛОВЕЦЬ,
керівник проекту «ЧИТАННЯ»

Інформаційне повідомлення

Перелік карток, що включені 
до Картотеки літературних творів 
(вересень 2016 р.)
Цим повідомленням інформуємо наших читачів про те, що у вересні 

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. Твори для програмного читання. 2 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

1. Загадки «Підбірка творів…» 1. Тексти загадок
2. Співаночки «Підбірка творів…» 1. Текст «Ой весна, весна…»

2. Текст «Вийди, вийди, сонечко»
3. Казки про тва-

рин
«Підбірка творів…» 1. Текст «Колобок»

2. Уривки «Горобець та билина» 
3. Текст «Лисичка-сестричка»

4. Прислів’я «Підбірка творів…» 1. Тексти прислів’їв
5. Леонід ГЛІБОВ «Підбірка творів…» 1. Текст « Котилася тарілочка»

2. Текст «Хто доня?»
6. Тарас ШЕВЧЕН-

КО
«Підбірка творів…» 1. Уривок «Зоре моя вечірняя…» 

2. Уривок «Сонце заходить, гори 
чорніють…»  тощо.

7. Леся УКРАЇНКА «Підбірка творів…» 1. Уривок «З гір на долину…» 
2. Уривок «Барвіночку мій хреща-

тий…» 
8. Олена ПЧІЛКА «Вже ж у любому 

куточку…»
1. Текст «Вже ж у любому куточ-

ку…»
9. Олександр 

ОЛЕСЬ
«Підбірка творів…» 1. Текст «В небі жайворонки 

в’ються…»
2. Текст «Ліс восени»
3. Текст «Біга зайчик-скакунець»

10. Іван ФРАНКО «Підбірка творів…» 1. Уривок «Лис Микита»
2. Текст «Лисичка і журавель»

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 2 клас 

Навчальна інформація

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 9

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 8

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 7
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ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

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

Календар

Календар знаменних і пам’ятних дат 
(листопад 2016 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 листопаді 
відзначатимуться:

7 листопада — 80 років від дня народження Миколи Степановича 
Вінграновського (1936–2004): українського письмен-
ника-шістдесятника, режисера, актора, сценариста 
та поета.

9 листопада — День Української писемності та мови. 

12 листопада — 80 років від дня народження Миколи Федоровича Син-
гаївського (1936–2013): українського поета, перекла-
дача, прозаїка, публіциста, журналіста, заслуженого 
діяча мистецтв України, автора пісні «Чорнобривці».

21 листопада — День Гідності та Свободи.

26 листопада — День пам’яті жертв голодоморів.

30 листопада — 65 років від дня народження Назарія Назаровича 
Яремчука (1951–1995): українського естрадного спі-
вака (тенор), народного артиста України, лауреата 
Державної премії України ім. Т.Г. Шевченко.

ПІЗНАННЯ

Розвивальна інформація

Людмила ЮДАЄВА,
учитель початкових класів
ліцею Шевченківської районної ради
Харківської обл.

Практичні рекомендації

Формування патріотичності 
у молодших школярів 
Автор висвітлила основні аспекти патріотичного виховання й дала 

практичні рекомендації.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ

Борис Дмитрович ГРІНЧЕНКО

Б.Д. ГРІНЧЕНКО
(09.12.1863–06.05.1910) — 
український письменник, пе-
дагог, лексикограф, літерату-
рознавець, етнограф, історик, 
публіцист, громадсько-культур-
ний діяч.

Найвідоміші твори:
оповідання — «Чудова дівчина», «Ек-
замен», «Без хліба», «Сама, зовсім 
сама», «Олеся», «Украла», «Дзвоник»; 

повісті — «Соняшний промінь», «На 
розпутті», «Серед темної ночі», «Під 
тихими вербами»;

збірки поезії — «Пісні Василя Чай-
ченка», «Під сільською стріхою», 
«Під хмарним небом»;

драми — «Серед бурі» , «Степовий гість» , «Ясні зорі»;

наукова діяльність — «Словарь української мови» (4 т.), «Огляд української 
лексикографії», «Три питання нашого правопису» та інші.

Олександр Іванович КАНДИБА

О.І. КАНДИБА
(05.12.1878–22.07.1944) — укра-
їнський письменник, поет, дра-
матург, представник символіз-
му. Свої твори публікував під 
псевдонімом Олександр Олесь. 

Основні твори:
«На Зелених Горах», «По дорозі 
в Казку» (драматичний етюд), «Цвіте 
трояндами….», «Айстри», «Бабуси-
на пригода», «Два хлопчики» (збір-
ничок віршів для дітей молодшого 
віку), «Євген Коновалець: нарис про 
життя, чин і смерть великого україн-
ського патріота», «З журбою радість 
обнялась», «Княжа Україна» та багато 
інших творів.

Розвивальна інформація



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Біосфера
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Цікаво знати.
 2. Поширення рослин і тварин.

ГЕОГРАФІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Життя і здоров’я людини
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Правила й техніка вимірювання температури тіла за допомогою 
медичного термометра.

 2. Фізична складова людини (презентація).
 3. Основні способи загартовування.
 4. Номери служб екстреного виклику.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 5 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Соціальне благополуччя
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Пам’ятка як протистояти агресії і насиллю.
 2. Шляхи інфікування ВІЛ (схема).
 3. Інфікування ВІЛ не відбувається (схема).
 4. Ознаки та переваги упевненої поведінки.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 5 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Людмила РОМАНЕЦЬ, 
директор Улянівської ЗШ І–ІІІ ст.
Олександрійської районної державної 
адміністрації Кіровоградської обл.

Стаття

До проблем методичної роботи 
з обдарованими дітьми 
Автор порушує питання роботи з обдарованими учнями в сучасному 

освітньому закладі.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 11

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 12

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 10
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РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Атмосфера
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Цікаві факти про атмосферу. 
 2. Охорона атмосфери.

ГЕОГРАФІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Фізичні чинники здоров’я
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Загартовування.
 2. Переваги занять фізичними вправами.
 3. Засоби безпеки при катанні на роликових ковзанах чи скейтборді 

(схема).
 4. Переваги і недоліки комп’ютера, Інтернету.
 5. Спеціальні вправи для зміцнення м’язів спини.
 6. Вправи для збереження зору.
 7. Правила безпеки під час користування Інтернетом.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 5 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 2016 р.)

Анотація

Цим повідомленням інформуємо наших читачів про те, що у вересні 
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

Англійська мова 8 Олена БУЦИК.Історія та традиції дня святого 
Валентина

Англійська мова 4 Олена ДЕНИСЕНКО. Shopping for Clothes

Англійська мова 7 Лариса САМОЙЛОВА. Out-of- class activity

Біологія 7 Валентина ЗУБКО. Різноманітність комах

Географія 6 Марина МАРТИНЕНКО.  Будова атмосфери, вла-
стивості повітря в тропосфері

Зарубіжна  
література

5 Тетяна ВАСИЛЕНКО. Вітальне слово на честь 
літературного героя. Лист до клубу Полліанни (за 
повістю Е. Портер «Полліанна»)

Німецька мова 7 Оксана КАМИШАНСЬКА. Тварини — наші друзі

Українська  
література

6 Світлана АНДРІЄНКО.  Велич минувшини та су-
часності. П’янкий аромат дощу в поезії Л. Костен-
ко «Дощ полив...»

Українська  
література

6 Зоя НЕЧЕПОРЕНКО.  Всеволод Нестайко. «Торе-
адори з Васюківки». Пригодницький, захоплюю-
чий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне та 
романтичне у творі

Українська  
література

9 Світлана ЯВОРСЬКА . Перекладна література. 
Біблія (фрагменти). Легенди

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація



АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Тетяна ЄФІМОВА, 
портал «Освітня політика»

Стаття 

Освітнє фінансування: 
як проконтролювати?
Як зрозуміти, скільки коштів отримує школа і на що вона їх витрачає? 

Спробуємо розібратися.

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

1.

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та об-
ладнання навчального і загального призначення для кабінетів 
природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчаль-
них закладів

Наказ МОН України від 22.06.2016 р. № 704

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Альвіна ВОЛКОВА,
вчитель початкових класів 
НВК № 36,
м. Дніпро

Практичні рекомендації

Організація навчального процесу 
вдома. Поради батькам
Кілька практичних рекомендацій від вчителя початкових класів. Поданий 

матеріал стане корисним на зустрічах з батьками, допоможе їм правильно нала-
годити домашню роботу дітей.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 14

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 15
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 13

Продовження. Початок на стор. 14

Початок. Продовження на стор. 15

Юрій ШУКЕВИЧ,
голова ГО «Асоціація керівників 
шкіл м. Києва»

Стаття

Шкільний бюджет  
та громадські організації 
(скорочено)

З різних причин українські школи стали отримувати дуже мало або 
взагалі не отримувати те, без чого працювати вони не можуть. Як правильно 
організувати діяльність благодійного фонду у школі, дізнаєтесь з матеріалу.

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація

2.

Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних 
загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх 
заповнення

Наказ МОН України від 08.07.2016 р. № 813 

3.
Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів за-
гальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. № 826

4.

Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежно-
го оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 27.07.2016 р. № 889

5.
Про затвердження змін до навчальних програм загальноосвітніх 
навчальних закладів

Наказ МОН України від 05.08.2016 р. № 948

6.

Про затвердження Плану заходів Міністерства щодо підтримки 
закордонних українців у сфері загальної середньої освіти на 
2016-2020 роки

Наказ МОН України від 17.08.2016 р. № 989

7.
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 
навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році

Наказ МОН України від 19.08.2016 р. № 1006

8.

Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф 
Міністерства освіти і науки України, для використання у за-
гальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному 
році

Лист МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-434

9.
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних 
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-437

10. Про соціальні футбольні фестивалі
Лист МОН України від 26.08.2016 р. № 1/9-443

11.

Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та 
фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молод-
дю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Лист ІМЗО від 29.07.2016 р. № 2.1/10-1855

12.
Щодо курсової підготовки вчителів фізичної культури з методи-
ки навчання футболу в школі

Лист ІМЗО від 11.08.2016 р. № 2.1/10-1911

Організаційна інформація

Сергій КОЛОМОЄЦЬ, 
учитель історії вищої категорії, 
старший учитель

Наталія ШКІДІН,
учитель зарубіжної літератури,
української мови та літератури,
Улянівська ЗОШ І–ІІІ ст.
Олександрійської районної ради 
Кіровоградської обл.

Стаття

Урок: від компонентів — до цілісного
Викладено пропозиції щодо вирішення проблеми вибору, формування 

та подальшого оптимального розв’язання методичних проблем як окремих 
учителів, так і цілих шкільних методичних об’єднань чи формувань.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація


