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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 11/2016

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 8/2016

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
ПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА

1. Комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система «Шкільна електронна бібліо-
тека ”ШБІЦ-інфо”» має три рівні інформування користувачів про вміст щомісячних 
нових надходжень до Інформаційного фонду. Перший рівень інформування пред-
ставлений 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 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 озна-
йомлення 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.

Ухвалено концепцію Нової української школи
Колегія МОН ухвалила остаточну редакцію 

концепції Нової української школи. У Міністер-
стві освіти зазначають, що після громадського 
обговорення у формулу Нової української школи 
було додано елемент «нове освітнє середовище», 
а також прописано важливість психологічної під-
готовки вчителя.

У відомстві також повідомили, що громад-
ське обговорення показало, які теми потребують 
подальшої дискусії та деталізації. Зокрема, таких 
ключових тем п’ять: педагогіка партнерства, ав-

тономія школи і вчителя, визначення результатів навчання, механізми впровадження 
інновацій та питання фінансування.

За словами міністра Лілії Гриневич до кінця травня будуть написані нові 
державні стандарти для початкової школи, орієнтовані на компетентності, яки-
ми повинні володіти учні після завершення кожного окремого етапу навчання.  
Держстандарти почнуть діяти з 2018 року, але вже у 2017/18 навчальному році 
нові стандарти початкової школи пройдуть апробацію у деяких школах в усіх 
регіонах. 

«Основна ідея нової школи полягає в тому, щоб перейти від школи знань 
до школи компетентностей, які включають знання, уміння та ставлення, засновані на 
ціннісній платформі. Відповідно до цього, мають бути оновлені державні стандарти, 
сформовано новий зміст освіти, запроваджені нові методики викладання, а також 
змінена структура школи», — наголосила Лілія Гриневич.

Пробне ЗНО
Пробне ЗНО проводитиметься з метою озна-

йомлення всіх бажаючих із процедурою проведен-
ня зовнішнього незалежного оцінювання, струк-
турою та змістом тестового зошита, порядком 
доступу до пункту тестування та робочого місця. 
Процедура проведення є максимально наближе-
ною до процедури проведення основного ЗНО. 

Участь у пробному ЗНО є платною. Реєстра-
ція на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 
триватиме з 10 до 31 січня 2017 року на сайтах 
регіональних центрів оцінювання якості освіти. 

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 1 квітня, а 8 квітня — з од-
ного із запропонованих предметів за вибором: історії України, математики, біології, 
географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов.

Більше інформації про проведення пробного зовнішнього незалежного оціню-
вання буде розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Перегляд навчально-методичних посібників
Міністерство освіти і науки України скасу-

вало позитивний висновок Науково-методичної 
комісії для навчально-методичного посібника 
до навчальної програми «Сімейні цінності».

Найближчим часом будуть переглянуті всі 
навчально-методичні посібники, що були надру-
ковані за останні п’ять років — тобто всі ті, що 
мають на сьогодні грифи Міністерства. Крім того, 
буде створена робоча група для опрацювання 
нового положення про надання грифів МОН.

В обов’язковому порядку буде переглянуто склад усіх комісій при Науково-ме-
тодичній раді з питань освіти з метою підвищення персональної відповідальності 
експертів та рецензентів, які дають позитивні висновки до навчальних програм, 
факультативних курсів та навчально-методичної літератури.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Аналітична підбірка

Реформування середньої освіти: 
думки і висловлювання 
(листопад–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 ГАВРИЛИШИН:

1. Про наше нинішнє і майбутнє.

Ліля ГРИНЕВИЧ:

1. Про майбутнє переформатування стандартів освіти.
2. Про опір реформам
3. Щодо функцій методичних інституцій…

Інна ЛИХОВИД:

1. Про перші реакції батьків щодо змін в початковій школі.
2. Про готовність вчителів до педагогічної свободи і самостій-

них кроків.

Богдана ПАВЛИЧКО:

1. Освіта в Україні. Оцінки з боку.

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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5 грудня — 85 років  
від дня народження  
Григора ТЮТЮННИКА

Григір Михайлович  
ТЮТЮННИК
(05.12.1931–06.03.1980) — 
український письменник- 
прозаїк.

Основні твори:

«Оддавали Катрю», «Три зозулі з по-
клоном», 

«Зав’язь», «Син приїхав», 

«Дикий», «У кравчини обідають», 

«Холодна м’ята», «Іван Срібний», 

«Деревій», «Вуточка», 

 «Климко», «Коріння», 

«Вогник далеко в степу» та інші.

29 грудня — 120 років  
від дня народження 
Володимира СИМИРЕНКА
Володимир Львович СИМИРЕНКО 
(29.12.1891–18.09.1938) — укра-
їнський селекціонер плодових 
культур в Україні, один із перших 
розробників дослідницької справи 
методології сучасного садівництва. 
Професор Київського політехніч-
ного інституту, Уманського і Пол-
тавського сільськогосподарських 
інститутів.

Наукові праці та підручники:

«Садовий розсадник» (1929), 

«Плодові сортименти України» (1930), 

«Часткове сортознавство плодових  
культур» (1932).

Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів 
поданий на компакт-диску № 11/2016

Розвивальна інформаціяРозвивальна інформація

6 грудня — День Збройних  
Сил України
День Збройних Сил України — 6 грудня 1991 року Верховна 
Рада прийняла Закони «Про оборону України» та «Про Збройні 
Сили України». Тому саме ця дата увійшла в історію сучасної 

Української держа-
ви як День Зброй-
них Сил України.
До складу Зброй-
них сил України 
входять: Сухопут-
ні війська, Повітря-
ні сили, Військо-
во-морські сили та 
Сили спеціальних 
операцій.

ВІТАЄМО!

13 грудня — 160 років  
від дня народження  
Миколи САДОВСЬКОГО
Микола Карпович САДОВСЬКИЙ (справжнє прізвище 
Тобілевич) (13.12.1856–07.02.1933) — український актор, 
режисер і громадський діяч. 
Корифей українського побу-
тового театру

19 грудня — День святого 
Миколая Чудотворця

Святий МИКОЛАЙ 
ЧУДОТВОРЕЦЬ — 
християнський святий 

ОЙ, ХТО, ХТО МИКОЛАЯ 
ЛЮБИТЬ

Ой, хто, хто Миколая любить,
Ой, хто, хто Миколаю служить,
Тому Святий Миколай
На всякий час помага.
Ой, хто, хто к йому прибуває,
На поміч собі призиває,
Ой, хто, хто живе в його дворі, —
Миколай на землі й на морі
Сохраняє од напасти —
Святий Миколай!

Українська народна пісня

31 грудня — Свято Нового року

З  Н о в и м  р о к о м!

Розвивальна інформація

З новим щастям! 
Хай завжди в очах іскряться

Усміх, радість і кохання,
Хай здійсняться всі бажання!



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Африка
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Особливості кліматотвірних чинників Африки.
 2. Кліматичні пояси й області Африки.
 3. Річкові басейни Африки тощо.

ГЕОГРАФІЯ. 7 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ольга ПРОКОПЧУК,
керівник проекту «ЧИТАННЯ»

Бібліотечне завдання

Формування спискового альбому 
літературних творів для початкової 
школи

Українська і зарубіжна література. 
Твори для програмного читання. 2 клас

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

1. Платон 
ВОРОНЬКО

«Підбірка творів…» 1. Текст «Казка про рукавичку»
2. Текст «Причина»

Початок. Продовження на стор. 9

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 2–4 класи

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Життя людей за первісних часів
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Перші люди на Землі (карта).
 2. Знаряддя праці неандертальця
 3. Еволюцію людиноподібних істот і людини.
 4. Хто такі неандертальці?
 5. Кирилівська стоянка в Києві тощо.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 6 клас 

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 9

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 8

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 7
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

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

Календар

Календар знаменних і пам’ятних дат 
(січень 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 січні відзначатимуться:

7 січня   — Різдво Христове.
8 січня   — Собор Пресвятої Богородиці. Святки. 
12 січня — 110 років від дня народження Сергія Павловича Коро-

льова (1907–1966): українського вченого, конструктора 
ракетно-космічних систем.

13 січня — Щедра кутя. День пам’яті преподобної Меланії.
14 січня — 135 років від дня народження Іларіона (Івана Івановича 

Огієнка) (1882–1972): українського церковного та гро-
мадського діяча, вченого, педагога.

 80 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала 
(1937–1995): українського прозаїка, поета

18 січня — Святвечір водохресний. Голодня кутя.
22 січня — День Соборності України.
27 січня — 90 років від дня народження Олекси (Олексія) Івановича 

Тихого (1927–1984): правозахисника, педагога, мовознавця.
28 січня — 120 років від дня народження Валентина Петровича Ка-

таєва (1897–1986): російського письменника, драматурга, 
сценариста.

29 січня — День пам’яті героїв Крут.

ПІЗНАННЯ

Розвивальна інформація

Продовження. Початок на стор. 8

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

3. Текст «Картина»
4. Текст «В лісі є зелена хата»
5. Текст «Суничка-сестричка»
6. Перелік друкованих джерел, де опу-

бліковано твори
2. Наталя ЗАБІЛА «Підбірка творів…» 1. Текст «Ладки, ладоньки, ладусі»

2. Текст «Ой чук-чуки, чуки»
3. Текст «Дощ іде»

3. Любов  
ЗАБАШТА

«Підбірка творів…» 1. Текст «Біле свято зими»
2. Текст «Берізонька»

4. Анатолій  
КАМІНЧУК

«Підбірка творів…» 1. Текст «Баба віхола»
2. Текст «Котики вербові»
3. Текст «Береза розвивається»
4. Текст «Ремез»

5. Тамара  
КОЛОМІЄЦЬ

«Підбірка творів…» 1. Текст «Бусел»
2. Текст «Нагідка»
3. Текст «Біле поле полотняне»

6. Ліна КОСТЕНКО «Підбірка творів…» 1. Текст «Білочка восени»
2. Текст «Баба Віхола»
3. Текст «Пряля»
4. Текст «Соловейко застудився»

7. Анатолій  
КОСТЕЦЬКИЙ

«Підбірка творів…» 1. Текст «Дивна звичка» 
2. Текст «Починається весна»
3. Текст «Рибалка-дивак»
4. Текст «Не хочу»

8. Володимир  
ЛУЧУК

«Підбірка творів…» 1. Текст «Білий вірш»
2. Текст «Дикий мак»

9. Оксана  
СЕНАТОВИЧ

«Веселий сміх» 1. Текст «Веселий сміх»

10. Вадим СКОМАРОВ-
СЬКИЙ

«Підбірка творів…» 1. Текст «Іграшки»
2. Текст «Клени»
3. Текст «Щиглик»
4. Текст «Козубок-колобок»

11. Віктор ТЕРЕН «Підбірка творів…» 1. Текст «Осінь»
2. Текст «Утекла від мене річка»

12. Ганна ЧУБАЧ «Підбірка творів…» 1. Текст «У лісочку на пеньочку»
2. Текст «Роса»

13. Ігор СІЧОВИК «Неслухняний язи-
чок»

1. Текст «Неслухняний язичок»

14. Андрій М’ЯСТКІВ-
СЬКИЙ

«Мудра голка» 1. Текст «Мудра голка»

15. Володимир  
СЕНЦОВСЬКИЙ 

«Бабусин онучок» 1. Текст «Бабусин онучок»

Українська і зарубіжна література. 
Твори для програмного читання. 3 клас

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

1. Оксана  
ІВАНЕНКО

«Синичка» 1. Уривок «Синичка»

2. Василь СУХО-
МЛИНСЬКИЙ

«Підбірка творів…» 1. Текст «Красиві слова і красиве 
діло»

2. Текст «Кінь утік…»
3. Текст «Гвинтик»
4. Текст «Який слід повинна залишити 

людина на землі?»
5. Текст «Що таке школа під голубим 

небом?»
6. Текст «Дід Осінник»
7. Текст «Снігуроньчина пісня»

3. Олег БУЦЕНЬ «Айстри» 1. Уривки «Айстри»
4. Леся ВОРОНИНА «Таємниця Пурпуро-

вої планети»
1. Стислий переказ «Таємниця Пур-

пурової планети»
2. Уривки «Таємниця Пурпурової 

планети»
5. Євген ГУЦАЛО «Підбірка творів…» 1. Уривок «Прелюдія весни»

2. Текст «Перебите крило»
6. Юрій  

ЗБАНАЦЬКИЙ
«Лелеки» 1. Уривки «Лелеки»

Початок. Продовження на стор. 10

Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Стародавній Єгипет
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Характерні риси духовної культури стародавніх єгиптян.
 2. Суспільна піраміда Стародавнього Єгипту.
 3. Яким богам поклонялися єгиптяни? тощо.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 6 клас

Навчальна інформація



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Здоров’я людини
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Квітка здоров’я (п’ятивимірна модель).
 2. Ризики (таблиця) тощо.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 6 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олена ДЖУРА,
учитель англійської мови
вищої категорії
Білоцерківської  
ЗОШ І–ІІІ ст. № 22,
м. Білої Церкви Київської обл.

Методична рекомендація

Інтерактивні методи навчання як 
стимул для творчої та продуктивної 
праці сучасного покоління учнів
Автор запропонувала урок, розроблений за методикою інтерактивного 

навчання.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Безпека в побуті і навколишньому 
середовищі

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Горючі та негорючі матеріали (схема).
 2. Правила безпечного користування електроприладами тощо.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 5 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

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

Інформаційне повідомлення

Реєстр документів, що включені до 
Всеукраїнської бази даних навчально-
методичних розробок «Методика» 
(листопад 2016 р.)

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

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.

Початок. Продовження на стор. 12

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 11

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 12

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 10
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Продовження. Початок на стор. 9

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

7. Всеволод  
НЕСТАЙКО

«Просто Олесь 
друг»

1. Уривки «Просто Олесь друг»

8. Василь СКУРА-
ТІВСЬКИЙ

«Вересневий час — 
сім погод у нас»

1. Уривки «Вересневий час — сім 
погод у нас»

9. Михайло  
СТЕЛЬМАХ

«Гуси-лебеді ле-
тять» 

1. Уривок «Гуси-лебеді летять» 

10. Григір  
ТЮТЮННИК

«Бушля» 1. Уривок «Бушля»

11. Микола  
ТРУБЛАЇНІ

«Підбірка творів…» 1. Уривок ««Яшка і Машка»
2. Уривок «Омар»
3. Уривок «Шоколад Боцмана»

12. Дмитро ЧЕРЕД-
НИЧЕНКО

«Хлопчик Івасик і 
дідусь Тарасик»

1. Уривки «Хлопчик Івасик і діду-
сь Тарасик»

13. Василь ЧУХЛІБ «Равлик» 1. Уривки «Равлик»
14. Олександр 

ОЛЕСЬ
«Підбірка творів…» 1. Уривки «Бабусина пригода» 

2. Уривки «Ведмідь в гостях у 
бабусі»

15. Оксана  
ІВАНЕНКО

«Тарас у наймах» 1. Уривок «Тарас у наймах»

Українська і зарубіжна література. 
Твори для програмного читання. 4 клас

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

1. Остап ВИШНЯ «Підбірка творів…» 1. Уривки «Бекас»
2. Уривки «Веселі артисти»

2. Олександр  
ДОВЖЕНКО

«Зачарована  
Десна»

1. Уривки «Зачарована Десна»
2. Стислий переказ «Зачарована 

Десна»
3. Олесь ГОНЧАР «Залізний острів» 1. Уривки «Залізний острів»

2. Стислий переказ «Залізний 
острів»

4. Олесь  
ДОНЧЕНКО

«Підбірка творів…» 1. Уривки «Дівчинка над струм-
ком» 

2. Уривки «На лісовій галявині»
5. Всеволод  

НЕСТАЙКО
«Підбірка творів…» 1. Уривки «Жевжик»

2. Уривки «Космонавти з нашого 
будинку»

3. Уривки «Шура і Шурко»
4. Уривки «Троє за парканом»

6. Михайло СЛА-
БОШПИЦЬКИЙ

«Підбірка творів…» 1. Уривки «Чудасія на балконі» 
2. Уривки «Славко і жако» 
3. Уривки «Хлопчик Валь»
4. Уривки «Брат знаменитого 

воротаря»
7. Василь СУХОМ-

ЛИНСЬКИЙ
«Підбірка творів…» 1. Уривки «Восени пахне яблука-

ми»
2. Уривки «Не забувай про дже-

рело»
3. Уривки «Не загубив, а знай-

шов»
4. Уривки «Співуча пір’їнка»
5. Уривки «Усмішка»
6. Уривки «Камінь»
7. Уривки «Як Павлик списав у 

Зіни задачу»
8. Уривки «Як Миколка став хоро-

брим»
8. Григір  

ТЮТЮННИК  
«Підбірка творів…» 1. Уривки «Біла мара» 

2. Уривки «Ласочка»
3. Уривки ««Як свисне бабак…»  

9. Марія  
ЧУМАРНА

«Підбірка творів…» 1. Уривки «Казка про друга»
2. Уривки «Лумпумчик»

10. Паола  
УТЕВСЬКА  

«Гості з далеких 
берегів»

1. Уривки «Гості з далеких бере-
гів»

Навчальна інформація

Продовження. Початок на стор. 11

Предмет Клас
Назва навчально- 

методичної розробки

Англійська мова 10 Тетяна СІРУК. Shopping
Математика 6 Рита ЧАПЛІНСЬКА. Додавання та віднімання 

раціональних чисел
Природознавство 2 Віта САВЧЕНКО. Твір-опис природи на основі 

особистих вражень у художньому стилі
Російська мова — Тамара ЛИСЯКОВА. Лінгвістичні казки
Російська мова 5 Тетяна ПРОХОРОВИЧ. Твёрдые и мягкие соглас-

ные, их обозначение на письме
Українська мова — Юлія ГЛАДКА. Прийоми та методи для розвитку 

компетенцій письма
Українська мова 7 Ірина  ГЛАМАЗДІНА. Систематизація та узагаль-

нення вивченого про прийменник
Українська  
література

11 Віта СІДЕНКО. Поезія Лесі Українки

Українська  
література

10 Тетяна ШАБАНОВА. П’єса І.Я. Франка «Украдене 
щастя»

— — Світлана ТАРАБРОВА. Тези науково-дослідниць-
ких робіт

Методична інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Південна Америка
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Цікаві факти про Південну Америку.
 2. Географічне положення Південної Америки тощо.

ГЕОГРАФІЯ. 7 клас

Навчальна інформація



АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Вадим ЛУНЯЧЕК,
доктор педагогічних наук, професор

Стаття

Чому не йдуть реформи освіти 
в Україні
Автор робить спробу проаналізувати причини виникнення численних 

реформ й дати відповідь на питання, чому жодну з них не доведено до 
свого логічного завершення.

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

1.
Про присвоєння почесного звання «Заслужений вчитель України» 
переможцям всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016»

Указ Президента України від 30.09.2016 р. № 426/2016

Початок. Продовження на стор. 15

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталія РАФАЛОВСЬКА,
учитель біології вищої категорії,
старший учитель, 
Славутицького ліцею
Київської обл.

Методична розробка

Використання технології 
продуктивного навчання на уроках 
біології
Творча група вчителів ліцею використала технологію продуктивного 

навчання на уроках хімії, біології, географії та розробила уроки, що ілю-
струють основні ідеї указаної методики. Саме ці уроки увійшли до збірки.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олена ЖУРАВСЬКА,
вчитель трудового навчання,
Славутицької ЗОШ І–ІІІ ст. № 1
Київської обл.

Навчальна програма

Авторська програма факультативу 
з обслуговуючої праці «Технологія 
в’язання гачком»
Створення програми зумовлено необхідністю формування інтересу учнів 

до декоративно-ужиткового мистецтва шляхом набуття знань та формування 
вмінь і навичок з напряму «Технологія в’язання виробів гачком». Вона реалі-
зується на заняттях факультативу і розрахована на учнів 6 класу.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 14

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 15
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 13

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Вадим ЩОРС, 
соціальний педагог
Вінницького технічного ліцею

Методичний посібник

Гуманістичні взаємовідносини учнів  
у тренінговій діяльності
Посібник містить тренінги для учнів середньої та старшої школи, які допо-

можуть їм регулювати свій емоційний стан, раціонально будувати взаємини з 
однокласниками, батьками, толерантно спілкуватися, правильно реагувати на 
конфліктні ситуації, форми насильства під час перегляду медіапродукту тощо.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

Продовження. Початок на стор. 14

2.
Про нову редакцію навчальних програм для 9 та 10-11 класів за-
гальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України від 22.09.2016 р. № 1136

3.
Про надання грифів Міністерства освіти і науки України на-
вчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами

Наказ МОН України від 26.09.2016 р. № 1148

4.
Про затвердження складу фахових журі третього (заключного) 
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2017»

Наказ МОН України від 27.09.2016 р. № 1154

5.
Про затвердження зведених таблиць з питань загальної серед-
ньої освіти

Наказ МОН України від 27.09.2016 р. № 1158

6.
Про затвердження Плану заходів з проведення у 2016 році Всеу-
країнського тижня права

Наказ МОН України від 30.09.2016 р. № 1171

7.
Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти на 2017 рік

Наказ МОН України від 06.10.2016 р. № 1203

8.

Про призначення стипендій Президента України учасника та 
призерам міжнародних учнівських олімпіад з екології, матема-
тики, хімії, фізики, біології, географії 2016 року

Наказ МОН України від 06.10.2016 р. № 1204

9.

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з моніторингу і ор-
ганізаційно-методичного забезпечення розвитку національної 
інноваційної системи України

Наказ МОН України від 06.10.2016 р. № 1205

10.

Про проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських 
турнірів юних економістів, інформатиків, правознавців, хіміків, 
математиків імені професора М. Й. Ядренка, біологів, винахідників 
і раціоналізаторів, географів, фізиків у 2016/2017 навчальному році

Наказ МОН України від 07.10.2016 р. № 1208

11.

Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнсь-
кого рівня за темою «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент 
державної політики сприяння розвитку підприємництва»

Наказ МОН України від 07.10.2016 р. № 1221

12.

Про затвердження складу і положення про робочу групу Мініс-
терства освіти і науки з питань реалізації проекту міжнародної 
технічної допомоги «Альянс сприяння прозорому управлінню 
освітою в Україні (Альянс UTEMA)»

Наказ МОН України від 11.10.2016 р. № 1225

13.
Про видання навчальних посібників серії «Шкільна бібліотека» 
за кошти державного бюджету

Наказ МОН України від 11.10.2016 р. № 1226

14.

Про закупівлю ліцензійного програмного забезпечення на 
комп’ютерне обладнання для загальноосвітніх навчальних за-
кладів України

Наказ МОН України від 11.10.2016 р. № 1227

15.

Про затвердження технічних специфікацій програмного за-
безпечення на комп’ютерне обладнання для загальноосвітніх 
навчальних закладів України

Наказ МОН України від 11.10.2016 р. № 1229

16.

Про призначення стипендій Президента України переможцям Все-
українських учнівських олімпіад з навчальних предметів і Всеукра-
їнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-чле-
нів Малої академії наук України 2015/2016 навчального року

Наказ МОН України від 20.10.2016 р. № 1261

17.

Про затвердження Схем нарахування балів за виконання за-
вдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оціню-
вання 2017 року 

Наказ УЦОЯО від 15.09.2016 р. № 156

18.
Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних 
робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року 

Наказ УЦОЯО від 22.09.2016 р. № 162

Організаційна інформація

Руслан ПОЛЄШКО, 
учитель-методист, учитель біології
вищої категорії 
Вінницького технічного ліцею

Методичний посібник

Використання авторського 
медіапродукту на уроках біології 
у 8 класі
Матеріали допоможуть учителям раціонально спланувати й організувати 

розумову діяльність учнів, передбачити результати навчання.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація


