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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 10/2016

Бібліотечний вісник
Випу ск № 7/20 1 6

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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.

Мовний режим у навчальних закладах

Міністерство освіти і науки звернуло увагу
регіональних департаментів освіти і науки та навчальних закладів на невиконанні у повному
обсязі мовного законодавства України у частині
застосування державної мови. Про це йдеться
у листі МОН від 7.10.2016 р. № 1/9-542, що підписаний міністром освіти Лілією Гриневич.
У відомстві роз’яснюють, що у робочий час
в навчальних закладах з навчанням українською
мовою науково-педагогічними, педагогічними
працівниками та іншим персоналом має використовуватись українська мова, а у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин поряд з українською
мовою — також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес у цьому закладі.

На зустрічі Міністра освіти і науки Лілії
Гриневич з представниками місії ЄС йшлося про
співпрацю у створенні єдиної інтернет-платформи. На ній викладатимуться у вільний доступ
матеріали для вчителів, які допоможуть їм на
шляху саморозвитку та підвищення кваліфікації.
Портал має створювати умови для перегляду
й обміну матеріалами як для учнів, так і для
освітян. Також планується створення бази даних, яка включатиме всю інформацію
щодо системи середньої освіти.

Стор. 1

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

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Аналітична підбірка

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

Зміни до програм старшої школи

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

Колегією Міністерства освіти і науки були
схвалені зміни до 25 програм для 9 класу. Найбільших змін зазнали програми з історії України
та географії. Це дозволило врахувати в нових
підручниках історичні події, що відбулися в країні
впродовж останніх двох років. Зміни до навчальних програм 10–11-х класів в основному стосуються української мови в школах з викладанням
мовами національних меншин.

Володимир БАХРУШИН:
1. Про цілі та орієнтири української науки.
Павло ХОБЗЕЙ:
1. Про використання електронних підручників
у навчальному процесі.

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
Освітня платформа

Управлінська інформація

ДПА і ЗНО у 2017 році

Порядок проведення державної підсумкової
атестації випускників старшої школи у 2016/2017
навчальному році не зміниться. Вона розпочнеться 23 травня і буде проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання. ЗНО випускники
складатимуть з трьох предметів: українська мова,
математика або історія України та ще з одного
предмета за власним вибором. Завдання сертифікаційних робіт з іноземних мов у 2017 році не включатиме такий вид мовленнєвої
діяльності, як розуміння мови на слух (аудіювання). Тестові завдання буде укладено
за програмами, які орієнтовані на рівень стандарту.

Стор. 2

Наталя ГУЩИНА:
1. Про використання інформаційно-комунікаційних
технологій в школі.
Левко ЛУК’ЯНЕНКО:
1. Про державницьку ідеологію.
Детальніше — в журналі «Нові надходження»
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РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

День української писемності
та мови

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

26 листопада — День пам’яті

жертв голодоморів

від дня народження
Миколи СИНГАЇВСЬКОГО
Микола Федорович
СИНГАЇВСЬКИЙ
(12.11.1936—22.02.2013) —
український поет, автор пісні
«Чорнобривці».

Найвідоміші твори
про Голодомор:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

У. Самчук «Марія»
(роман),
В. Барка «Жовтий
князь» (роман),
Є. Гуцало «Голодомор» (повість).

М. Рильський

дня народження Миколи
ВІНГРАНОВСЬКОГО

День Гідності та Свободи — свято в Україні, що відзначається щороку 21 листопада на честь початку двох революцій:
Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності
(2013 року).

Микола Степанович
ВІНГРАНОВСЬКИЙ
(07.11.1936–26.05.2004) —
український письменникшістдесятник, режисер,
актор, сценарист та поет.

та Свободи

Назарій Назарович ЯРЕМЧУК (30.11.1951–30.06.1995) —
український естрадний співак (тенор). Народний артист УРСР
(1987).

«Кожний з нас повинен постійно
бути в польоті — крізь долю, над
суєтою. І при цьому, однак, не відриватися від землі. Пам’ятати священні речі — навіщо живеш, звідки ти
родом, до чого прагнеш, що скажеш
людям, з якого колодязя п’єш живу
воду.»
Назарій Яремчук

Збірки віршів:
«Атомні прелюди» (1962),
«Сто поезій» (1966),
«На срібнім березі» (1978),
«Київ» (1982) та інші.
Повісті:
«Первінка» (1971),
«Сіроманець» (1977),
«У глибині дощів» (1979),
«Літо на Десні» (1983),
Роман:
«Северин Наливайко» (1996).

Стор. 4

Збірки для дітей
Жива криничка. 1958
Колесо. 1966
Метелик у портфелі. 1967
Перепілка щастя носить. 1968
Мій календар. 1969
Журавлине літо. 1970
Сонце для всіх. 1975
Березничка. 1972
Ми — громадяни. 1976
Я вже виросла. 1978
Стежка до криниці. 1980
Тепла земля. 1982
Краплі зорі. 1989

65 років від дня народження
Назарія ЯРЕМЧУКА

7 листопада — 80 років від

21 листопада — День гідності

Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

12 листопада — 80 років

У XX столітті Україна пережила три голодомори: 1921–1923,
1932–1933, 1946–1947 років. Другий Голодомор був наймасовішим і найжорстокішим. За даними істориків у ньому
загинуло від 7 до 10 млн. людей.

Як парость виноградної лози,
Плекайте мову.
Пильно й ненастанно
Політь бур’ян.
Чистіша від сльози
Вона хай буде.

2

Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів
поданий на компакт-диску № 10/2016

Стор. 5

Стор. 6
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Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

3

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Людмила БУХНО,

Олена ЗАДОРОЖНА,

Продовження. Початок на стор. 7

експерт, редактор журналу
«Шкільний бібліотечноінформаційний центр»

Українська література. Твори для програмного читання. 2 клас
Автор,
літературний жанр

ПІЗНАННЯ

Календар

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

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 грудні
відзначатимуться:
5 грудня — 85 років від дня народження Григора Михайловича
Тютюнника (1931–1980): українського письменника.
6 грудня — День Збройних Сил України.
13 грудня — 160 років від дня народження Миколи Карповича Садовського (1856–1933): українського актора, режисера,
одного з засновників українського професійного театру.
19 грудня — День святого Миколая Чудотворця.
29 грудня — 125 років від дня народження Володимира Львовича (Левковича) Симиренка (1891–1938): українського вченого
в галузі садівництва, селекціонера плодових культур в
Україні.
31 грудня — Свято Нового року.

Номер і назва додатка

1. Скоромовки

«Підбірка творів…» 1. Тексти скоромовок

2. Лічилки

«Підбірка творів…» 1. Тексти лічилок

3. Мирилки

«Підбірка творів…» 1. Тексти мирилок

4. Дитячі

«Підбірка творів…» 1. Текст «Подоляночка»
2. Текст «Ходить гарбуз
по городу»

народні ігри

Анотація

Назва видання
(твору)

Біомолекулярний склад живого

«Безконечна пісенька»

1. Текст «Безконечна пісенька»

6. Грицько

«Скоромовканебувалиця»

1. Текст «Скоромовканебувалиця»

7. Марійка

ПІДГІРЯНКА
8. Наталя ЗАБІЛА

«Казки лісової
кринички» (збірка)

«Володар Макуци,

ДЕРМАНСЬКИЙ або Пригоди вужа
Ониська»

11. Марина

ПАВЛЕНКО
12. Віра

1. Текст «Лісова криничка»
2. Текст «Вередливі жабки»

ТРУБЛАЇНІ
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

Наталія КОЗЛОВЕЦЬ,
керівник проекту «ЧИТАННЯ»

1. Уривки «Володар Макуци,
або Пригоди вужа Ониська»
2. Стислий переказ «Володар
Макуци, або Пригоди вужа
Ониська»

«Півтора бажання:
казки з Ялосоветиної скрині»

1. Текст «Півтора бажання»

Інформаційне повідомлення

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 2 клас

«Ясенок»

1. Текст «Ясенок»

15. Леся

«Прибулець з Краї- 1. Уривки «Прибулець з Країни
ни Нямликів»
Нямликів»
2. Стислий переказ «Прибулець
з Країни Нямликів»

16. Тетяна СТУС

«Біла, Синя та
інші» (збірка)

1. Уривок «Синя киця»

17. Грицько

«Веселинки, вірші,
скоромовки»
(збірка)

1. Тексти веселинок
2. Тексти скоромовок

«З курми лягай,
з півнями вставай»

1. Текст «З курми лягай,
з півнями вставай»

18. Анатолій

ГРИГОРУК

(жовтень 2016 р.)

19. Всеволод

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

«Підбірка творів…» 1. Текст «Тико і Волохан»
2. Текст «Хвиля-напасниця»
3. Текст «Про дівчинку Наталочку
і сріблясту рибку»
«Підбірка творів…» 1. Текст «Заячий холодок»
2. Текст «Олень на тому березі»

БОЙКО

Перелік карток, що включені
до Картотеки літературних творів

НЕСТАЙКО
20. Юрій СТАРО-

СТЕНКО

Навчальна інформація

ГЕОГРАФІЯ. 6 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

Додаткові навчальні матеріали:
1. Сучасні літосферні плити.
2. Утворення материків за гіпотезою Альфреда Вегенера.
3. Основні райони землетрусів і вулканів.
4. Внутрішня будова вулкана тощо.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

ГЕОГРАФІЯ. 6 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

«Підбірка творів…» 1. Уривок «Як ми літали в космос»
2. Уривок «Олексій, Веселик
і Жарт-Птиця»
«Смілива
зозулька»

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Літосфера

14. Василь ЧУХЛІБ

ВОРОНИНА

Додаткові методичні матеріали:
1. Матеріали до уроків.
2. Вітамін С (презентація).
3. Алкалоїди (презентація)
тощо.

РЕДАКЦІЙНИЙ

1. Уривок «Вуйко Йой
і Шкутильга»

АРТАМОНОВА
13. Микола

Додаткові навчальні матеріали:
1. Структури білків
(таблиця).
2. Функції білків (схема).
3. Нуклеїнові кислоти
(схема) тощо.

«Підбірка творів…» 1. Текст «Ліс»
2. Текст «Прийшла осінь»

9. Галина МАЛИК «Вуйко Йой
і Шкутильга»
10. Олександр

БІОЛОГІЯ. 10 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

5. Олена ПЧІЛКА

БОЙКО

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

1. Уривок «Смілива зозулька»

Географічна оболонка
Додаткові навчальні матеріали:
1. Компоненти природного комплексу.
2. Складові географічної оболонки.
3. Вигляд місцевості.

Початок. Продовження на стор. 8

Стор. 7

Стор. 8

Стор. 9

«ШБІЦ-інфо». НН № 10/2016. БВ випуск № 7
Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Ірина ГЕРАСИМЕНКО,

РЕДАКЦІЙНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

доктор педагогічних наук, доцент кафедри
Української літератури і компаративістики
Інституту філології Київського університету
імені Бориса Грінченка

ГЕОГРАФІЯ. 7 клас

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична рекомендація

Інформаційне повідомлення

Австралія

Реєстр документів, що включені до
Всеукраїнської бази даних навчальнометодичних розробок «Методика»

Додаткові навчальні матеріали:
1. Географічне положення Австралії.
2. Особливості кліматотвірних чинників Австралії.
3. Кліматичні пояси й області Австралії.
4. Цікаво дізнатись.
5. Додатковий матеріал до уроку.

Методична інформація

Наталія БОГДАНЕЦЬ-БІЛОСКАЛЕНКО,

головний редактор журналу
«Шкільний бібліотечноінформаційний центр»,
м. Київ

Інформаційний паспорт навчальної теми

4

(жовтень 2016 р.)

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Деякі зауваги до добору автури
у програмі з «Літературного читання»
для 2–4 класів
Автор зауважує необхідність поміркованого підходу до відбору сучасних авторів для включення їх творів до навчальної програми курсу
«Літературне читання» початкової школи.

Анотація
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

Ганна РАК,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист, учитель
зарубіжної літератури
Славутицького ліцею
Київської обл.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 11 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

Франц Кафка. «Перевтілення»
Додатковий навчальний матеріал:
1. Місце дії — спільна кімната (опорно-логічна схема).

Додаткові методичні матеріали:
1. Матеріали до уроків.
2. Відео (уривок).
3. Зображення трагедії відчуження особистості в оповіданні Франца Кафки «Перевтілення» (презентація).

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

Цим повідомленням інформуємо наших читачів про те, що у жовтні
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 надходження). Нижче подаємо зміст реєстру.

Предмет

Клас

5

Віра НОВИКОВА. Свята. День народження

Англійська мова

5

Ірина РАДЧЕНКО. Ігри та спорт

Англійська мова

5

Ірина ЧИЖ. Свята. День народження

Біологія

—

Юлія ПАРХОМЕНКО. Обґрунтування створення
лісового заказника місцевого значення «Древлянська пуща»

Географія

7

Лариса. Південна Америка. Загальні відомості

Географія

6

Марина МАРТИНЕНКО. Карта кліматичних поясів. Зміна клімату.Вплив людини на атмосферу

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 5 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

Безпека на дорозі
Додаткові навчальні матеріали:
1. Правила переходу багатосмугової дороги.
2. Дорожні знаки та їх значення.
3. Аптечка (схема).

Стор. 10

Методична інформація

Валентина ВЗДУЛЬСЬКА,
дослідниця дитячої літератури,
письменниця, критик

Назва навчальнометодичної розробки

Англійська мова

РЕДАКЦІЙНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Стаття

Літературне читання у початковій
школі. Оновлення програми.
Підсумки і наступні кроки
(скорочено)

Математика

5

Оксана ТАРАСОВА. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

Музичне
мистецтво

—

Людмила СУНГУРОВА. Інструментальне соло

Трудове навчання

5

Тетяна СИВОКОНЬ. Основи проектної діяльності

Українська мова

6

Антоніна БУТКО. Твір-опис природи на основі
особистих вражень у художньому стилі

Подається короткий огляд, що саме читають діти 1–4 класів в наш час.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

Валентина БАЧИНІНА,
вчитель історії ЗОШ І–ІІІ ст. № 1
Славутицької міської ради
Київської обл.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Опис досвіду

Стор. 11

Розвиток критичного мислення на
уроках історії
Мета даної роботи: показати практичне застосування методів критичного мислення на уроках історії України у 5-му класі.

Стор. 12

«ШБІЦ-інфо». НН № 10/2016. БВ випуск № 7
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

АДМІНІСТРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ
НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС

Методична інформація

Раїса УЛЯНІЦЬКА,

Людмила ГОРБУНОВА,

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методичний посібник

Розвиток творчих здібностей учнів
шляхом впровадження інноваційних
технологій на уроках української
літератури
З метою демонстрації ефективності застосування інтерактивних технологій задля розвитку творчих здібностей учнів розроблено систему уроків з
вивчення повісті В. Нестайка «Тореодори з Васюківки», а також представлено
мультимедійні презентації до уроків.

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

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Метод проектів — шлях до
формування творчої особисті
школяра на уроках технологій

Нормативно-правовий покажчик

Моніторинг законодавства.
Нові документи

Учитель стверджує, що застосування проектної технології забезпечує
всі умови для розвитку особистості. До уваги вчителів проект «Весільний
рушник».

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Управлінська інформація

1.

Віктор ГРОМОВИЙ,

2.

методист, учитель зарубіжної
літератури Бориспільського НВК
«Спеціалізована школа І–ІІІ ст. —
ЗОШ І–ІІІ ст.»
ім. Костянтина Могилка

Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу
Наказ МОН України від 05.08.2016 р. № 944

освітній експерт,
заслужений вчитель України

Тетяна СКРИПНИК,

Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних
закладів та установ системи освіти України
Наказ МОН України від 15.08.2016 р. № 974

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА
МЕТОДИЧНА РОБОТА

Практична рекомендація

Реалізація культурологічного підходу
до вивчення зарубіжної літератури
Вдале застосування історичних, філософських, культурологічних фонових
знань на уроках зарубіжної літератури допоможе учням якісніше опановувати
навчальний матеріал.

3.

Стаття

Методична інформація

4.

Автор пропонує два принципових підходи, які знімуть низку проблем
і відкриють шлях до справжнього прориву в роботі щодо підвищення
якості освіти.

вчитель-методист,
учитель фізики вищої категорії
Славутицького ліцею
Київської обл.

6.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Опис досвіду

Сьогодні учень-дослідник, завтра —
успішна особистість

Про підготовку до проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти
Наказ МОН України від 21.09.2016 р. № 1133

7.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Про затвердження і введення в дію переліку національних
освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої
освіти та методології їх обрахунку
Наказ МОН України від 19.09.2016 р. № 1116

Організаційна інформація

Наталія ШАВКУН,

Про проведення ІІІ всеукраїнського (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та
урок фізичної культури з елементами футболу»
Наказ МОН України від 05.09.2016 р. № 1072

5.

методист з питань психології
Шевченківського районного
методичного кабінету
Харківської обл.

Світлана ТАРАБРОВА,

Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
Наказ МОН України від 31.08.2016 р. № 1055

Віктор Громовий:
маразм № 9 — «Конкурсоманія»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Практична рекомендація

Методична інформація

Організаційна інформація

Ольга ПРОКОПЧУК,

вчитель технології
ЗОШ I–III ст. № 22
Білоцерківської міської ради
Київської обл.

вчитель української мови
та літератури ЗОШ І–ІІІ ст. № 2
Славутицької міської ради
Київської обл.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

5

Методичний посібник

Організація психологічного супроводу
професійного становлення молодих
педагогів

Адресовано учням і вчителям, які є науковими керівниками науково-дослідницьких робіт учнів 9–11 класів, у якості порад щодо оформлення тез
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Пропонуються заходи та форми роботи, які допоможуть забезпечити
ефективне становлення педагога на етапі входження в професію.

Стор. 13

Стор. 14

8.

Щодо здобуття загальної середньої освіти
Лист МОН України від 01.09.2016 р. № 1/9-453

Щодо надання деяких роз’яснень з організації навчальновиховного процесу у початковій школі
Лист МОН України від 06.09.2016 р. № 1/9-464

9.

Щодо проведення осінньої школи «Мехатроніка» для учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм
власності
Лист ІМЗО від 12.09.2016 р. № 2.1/10-2150

Стор. 15

