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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 12/2016

Бібліотечний вісник
Випу ск № 9/20 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.

Е-декларації керівників шкіл та вишів

Починаючи з 1 січня 2017 року, е-декларації
зобов’язані будуть подавати: керівники управлінь освіти обласних, Київської міської, районних державних адміністрацій, а також керівники
навчальних закладів державної та комунальної
форми власності, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції
на постійній основі.

Опорні школи у 2017 році

Міністр освіти і науки України Л. Гриневич
наголосила, що в освітній субвенції на 2017 рік
закладено 200 млн грн. на автобуси для опорних шкіл, 300 млн грн для навчальних закладів
об’єднаних територіальних громад та ще додатково 300 млн грн на обладнання кабінетів для
вивчення природничих наук в опорних школах.
За словами віце-прем’єр-міністра Геннадія
Зубка, процес йде складно, але вже зараз створення опорних шкіл поступово стає
ініціативою, джерелом якої є громади.

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
Відкритість діяльності МОН

Оплата праці

Згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2016 року № 840 передбачено підвищення тарифної ставки працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки і встановлення її у розмірі 1600 гривень.
Спираючись на зростання посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС
та тарифних коефіцієнтів за розрядами ЄТС, буде
підвищено посадові оклади всім категоріям працівників бюджетної сфери з дотриманням міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці.

Стор. 1

Міністерство освіти розглядає можливість
відкриття даних про діяльність відомства, що
повинні бути доступними громадськості, зокрема
зробити відкритою процедуру надання навчальній-методичній літературі та засобам навчання
відповідних грифів МОН.
Для цього у міністерстві створять сайт, на
якому буде висвітлюватись процедура надання
грифів. Кожен освітянин матиме можливість висловити свої зауваження та пропозиції щодо якості навчально-методичної літератури через веб-ресурс. Зараз міністерство проводить
аналіз змістової частини навчально-методичної літератури, що видана впродовж
2012–2016 років та має відповідний гриф відомства.

Стор. 2

Управлінська інформація

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

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Аналітична підбірка

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

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

Андрій КУЛАКОВ:
1. Про вибори і освіту.
Людмила БУЛИГІНА:
1. Про нас і керівників.
Володимир СПІВАКОВСЬКИЙ:
1. Про нових вчителів.
Віктор ГРОМОВИЙ:
1. Про нову українську школу.
Віктор МИСАН:
1. Щодо важкої «хвороби» педагогічної освіти.
Катерина ЯСЬКО:
1. Хто і які вони, нові українські вчителі?
Детальніше — в журналі «Нові надходження»

Стор. 3
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РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

7 січня — Різдво Христове

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

12 січня — 110 років

Різдво Христове —
велике християнське
свято, день народження Ісуса Христа,
Спасителя світу і людей з полону гріха.

від дня народження
Сергія КОРОЛЬОВА

від дня народження
Івана ОГІЄНКА

Сергій Павлович КОРОЛЬОВ (родове прізвище Королів)
(12.01.1907–14.01.1966) — вчений в галузі ракетобудування
та космонавтики, конструктор. Вважається
основоположником
практичної космонавтики.

Митрополит ІЛАРІОН
(світське ім’я Іван Огієнко),
(14.01.1882–29.03.1972) —
український вчений, митрополит УАПЦ від 1944, політичний, громадський і церковний
діяч, мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог.

України

День Соборності України — свято України, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної
Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні
День Соборності відзначається з 1999 року.

18 січня — Святвечір

водохресний.

Основні праці:
Історія української культури.
Український стилістичний словник.
Історія українського друкарства.
Нариси з історії української мови.
Система українського правопису.
«Мова — душа кожної національності, її святощі, її найцінніший
скарб... І поки живе мова — житиме й народ, як національність.»
Митрополит Іларіон (Іван Огієнко)

22 січня — День Соборності

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

14 січня — 135 років

Під його керівництвом
було запущено перший
штучний супутник Землі, першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший політ людини в космос та вихід людини в
космос.

Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
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Водохресний
Святвечір так називається вечір перед великим православним святом,
ім’я якому Богоявлення. У цей день
християни згадують хрещення
Ісуса Христа, Іоанном Предтечею, в річці Йордан.

80 років від дня народження
Євгена ГУЦАЛА
Євген Пилипович ГУЦАЛО
(14.01.1937- 04.07.1995)— український письменник, журналіст,
поет і кіносценарист.
Професор Київського політехнічного інституту, Уманського
і Полтавського сільськогосподарських інститутів.
Найвідоміші твори:

Цього дня прийнято святити в церкві воду, щоб Бог оберігав
від різних негараздів. Вечеря у Водохресний святвечір мала
назву «голодна кутя», бо складалася з пісних страв. Свято
Водохреща завершувало святки.
Стор. 4

прозові збірки — «Люди серед
людей», «Яблука з осіннього саду»,
«Скупана в любистку», «Діти Чорнобиля», «Ментальність орди» та інші;
романи — «Позичений чоловік»,
«Приватне життя феномена»;
повісті — «Подорожні», «Дівчатах на виданні», «Шкільний хліб», «Парад планет»;
книжки для дітей — «Олень Август», «Пролетіли коні», «З горіха зерня», «У лелечому селі» «Дениско»,
«Скажений чорнобильський собака».

Україно, соборна державо,
Сонценосна колиско моя,
Ще не вмерла й не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях!

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

Стор. 5

Стор. 6
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Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
РЕДАКЦІЙНИЙ

Олена ЗАДОРОЖНА,
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Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
РЕДАКЦІЙНИЙ

експерт, редактор журналу
«Шкільний бібліотечноінформаційний центр»

ГЕОГРАФІЯ. 7 клас

ПІЗНАННЯ

Календар

Календар знаменних і пам’ятних дат
(лютий 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:
1 лютого — 120 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка (1897–1968): українського поета, мистецтвознавця, літературознавця, критика, громадсько-політичного
діяча.
2 лютого — 205 років від дня народження Гребінки Євгена Павловича
(1812–1848): українського письменника, педагога.
13 лютого — 125 років від дня народження Марії Іванівни Литвиненко-Вольгемут (1892–1966): української співачки, педагога,
музично-громадського діяча.
20 лютого — День Героїв Небесної Сотні. Відзначається щорічно
відповідно до Указу Президента України № 69/2015 від
11.02. 2015 р.
21 лютого — Міжнародний день рідної мови.
25 лютого — 130 років від дня народження Курбаса Леся (Олександра-Зенона Степановича) (1887–1937): театрального
діяча.
26 лютого — 15 років від дня народження Віктора Гюго (1802-1885):
французького письменника-романіста, публіциста, громадського діяча.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 6 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

Інформаційний паспорт навчальної теми

Загальні відомості про Антарктиду

Додаткові навчальні матеріали:
1. Орієнтовна добова норма споживання продуктів для підлітка.
2. Порції продуктів.
3. Правила обробки і зберігання харчових продуктів.
4. Обов’язкові відомості, які зазначають на упаковці харчових
продуктів.
5. Предмети і засоби особистої гігієни.
6. Догляд за ротовою порожниною.

Додаткові навчальні матеріали:
1. 27 коротких дивовижних фактів про Антарктиду.
2. Полярні станції в Антарктиді.
3. Підлідний рельєф Антарктиди.
4. Особливості кліматотвірних чинників Антарктиди.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

ГЕОГРАФІЯ. 7 клас
ГЕОГРАФІЯ. 7 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

Інформаційний паспорт навчальної теми

Євразія

Психічна і духовна складові здоров’я

Додаткові навчальні матеріали:
1. Географічне положення Євразії.
2. Материк Євразія (цікаві факти).
3. Особливості кліматотвірних чинників Євразії.
4. Річкові басейни Євразії.

Додаткові навчальні матеріали:
1. Шкідливі звички та їх наслідки (схема).
2. Корисні звички та їх наслідки (схема).
3. Кроки до формування адекватної самооцінки.
4. Позитивні і негативні впливи однолітків (схема).
5. Тиск та маніпуляції (схема).
6. Протидія тиску й маніпуляціям (схема) тощо.

Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

Фізична складова здоров’я

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Методична інформація

Євгенія ВОЛКОВА,
вчитель англійської мови
Старокостянтинівського ліцею
ім. М.С. Рудяка,
Хмельницької обл.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 6 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

Цивілізації Передньої та Центральної
Азії. Кіммерійсько-скіфський світ

ГЕОГРАФІЯ. 7 клас
МЕТОДИЧНА РОБОТА

Інформаційний паспорт навчальної теми

Інформаційний паспорт навчальної теми

Північна Америка

Навчання аудіюванню як виду
мовленнєвої діяльності у початкових
класах

Додаткові навчальні матеріали:
1. Найцікавіші факти про Північну Америку.
2. Кліматичні пояси та області Північної Америки.
3. Річкові басейни Північної Америки.
4. Історія відкриття та освоєння Північної Америки.

Додаткові навчальні матеріали:
1. Основні заняття мешканців Дворіччя.
2. Скіфи
3. Розселення скіфських племен.
4. Цікаві факти про кіммерійців.
5. Закони царя Хаммурапі.

Стор. 7

Стор. 8

Ефективним засобом навчання аудіювання є робота над спеціально
дібраним, відпрацьованим і організованим у певну систему матеріалом.
Такими є запропоновані аудіо тексти.

Стор. 9

«ШБІЦ-інфо». НН № 12/2016. БВ випуск № 9
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Інформаційне повідомлення

Автор,
літературний жанр

Українська і зарубіжна література.
Твори для програмного читання. 2 клас
Номер і назва додатка

Назва видання
(твору)

«Лисичка і журавель» 1. Текст «Лисичка і журавель»

2. Леся УКРАЇНКА

«Казка про Охачародія»

1. Текст «Казка про Оха-чародія»

3. Василь
СИМОНЕНКО

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Подорож у країну Навпаки»
2. Уривки «Казка про Дурила»

4. Леонід ШИЯН

«Про смільчака
малого — коника
морського»

1. Стислий переказ «Про смільчака
малого — коника морського»

5. Леся МОВЧУН

«Горіхові принцеси»

1. Уривки «Горіхові принцеси»

6. Олександр
КОПИЛЕНКО

«Розбишака Чив»

1. Уривки «Розбишака Чив»

7. Іван ФРАНКО

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Хто це такий?»
2. Уривки «І трапиться ж таке…»

8. Леся УКРАЇНКА

«Ромашка»

1. Текст «Ромашка»

9. Василь СИМОНЕНКО

«Підбірка творів…»

1. Текст «Шипшинка»
2. Текст «Зачарована красуня»
3. Текст «Бременські музиканти»
4. Перелік друкованих джерел, де
опубліковано твори

1.

Оксана КРОТЮК

«Абетка»

1. Уривки «Абетка»

2.

Любов ВІДУТА

«Підбірка творів…»

1. Тексти скоромовок

3.

Тамара
КОЛОМІЄЦЬ

«Підбірка творів…»

1. Тексти загадок

4.

Ігор СІЧОВИК

«Підбірка творів…»

1. Тексти загадок

5.

Сергій ПАНТЮК

«Неслухняники»

1. Тексти віршів

6.

Мар’яна САВКА

«Казка про Старого
Лева»

1. Уривки «Казка про Старого Лева»

7.

Наталка ПОКЛАД

«Підбірка творів…»

1. Текст «На веселій вулиці»
2. Текст «Небилиця»

10. Леонід ШИЯН

«Пригоди Піноккіо»

1. Уривки «Пригоди Піноккіо»

8.

Григорій
ФАЛЬКОВИЧ

«Підбірка творів…»

1. Текст «Пітон»
2. Текст «Комашня крилата»

11. Леся МОВЧУН

«Малий і Карлсон,
що живе на даху»

1. Уривок «Малий і Карлсон, що живе
на даху»

9.

Ніна НАЙДИЧ

«Музичні казки»
(збірка)

1. Уривки «Казка про маленького
страха»
2. Уривки «Шварценеггер та «Осіння
пісня»
3. Уривки «Про кота Василя Тимофійовича та його друга Емілія»

12. Олександр КОПИЛЕНКО

«Лісова Німфа»

1. Уривки «Лісова Німфа»

13. Микола НОСОВ

«Витівники»

1. Уривки «Витівники»

14. Джанні РОДАРІ

«Чародійна палиця»

1. Уривки «Чародійна палиця»

15. Джеремі СТРОНГ

«Гармидер у школі»

1. Стислий переказ «Гармидер у
школі»

Василь СУХО
МЛИНСЬКИЙ

«Підбірка творів…»

11.

Ігор СІЧОВИК

«Підбірка творів…»

1. Текст «Віддячила»
2. Текст «Хитра киця»

12.

Іван СВІТЛИЧНИЙ

«Підбірка творів…»

1. Текст «Півень-горлопан»
2. Текст «Слухала лисичка солов’я»

13.

Олександр
КОПИЛЕНКО

«Хоробре кошеня»

1. Текст «Хоробре кошеня»

14.

Катерина
МІХАЛІЦИНА

«Хто росте у парку»

1. Уривки «Хто росте у парку»

15.

Казки народів
Європи

«Підбірка казок…»

1. Уривки «Міньба»
2. Текст «Як дівчина короля
перехитрила»
3. Уривки «Жбан меду»
4. Уривок «Лисичка»
5. Уривок «Легкий хліб»
6. Уривки «Виноградар і змія»
7. Текст «Собаки, коти та миші»
8. Текст «Сорочаче гніздо»
9. Текст «Бременські музиканти»
10. Перелік друкованих джерел, де
опубліковано твори

10.

1. Текст «Які вони бідні»
2. Текст «Як же все це було без
мене?»
3. Текст «По волосинці»
4. Текст «Горбатенька дівчинка»

Початок. Продовження на стор. 11

Стор. 10

Назва видання
(твору)

Номер і назва додатка

Микола НОСОВ

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Мишкова каша»
2. Уривки «Фантазери»
3. Уривки «Як Незнайко був художником»

11.

Льюїс КЕРРОЛЛ

«Аліса в Країні
Чудес»

1. Уривки «Аліса в Країні Чудес»

12.

Роальд ДАЛ

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Джеймс гігантський персик»
2. Уривки «Матильда»
3. Уривки «ВДВ»
4. Стислий переказ «ВДВ»
5. Стислий переказ «Матильда»

13.

Пауль МААР

«Що не день, то
субота»

1. Уривки «Що не день, то субота»

14.

Марія ПАРР

«Вафельне серце»

1. Уривки «Вафельне серце»

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

вчитель початкових класів
Старокостянтинівського ліцею
ім. М.С. Рудяка
Хмельницької обл.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Національно-патріотична тематика
на уроках української мови
Пропонований посібник призначений для оперативної перевірки знань
учнів, своєчасного виявлення й усунення прогалин у засвоєнні вивченого
матеріалу, ефективного використання часу на уроці, а також поглиблення
знань школярів про історію свого рідного краю, виховання почуття патріотизму, любові до рідної Вітчизни.

1. Уривок «На небі сонце…»
2. Текст «Літній день»

2. Марко ВОВЧОК

«Підбірка творів…»

1. Уривок «Другого дня»
2. Текст «Літній ранок»

3. Іван АНДРУСЯК

«Стефа і її Чакалка»

1. Уривки «Стефа і її Чакалка»

Лариса БОНДАРЧУК,

4. Неля ШЕЙКОМЕДВЕДЄВА

«Лисиця, що впала з
неба»

1. Скорочено «Лисиця, що впала з
неба»

вчитель географії
Вінницького технічного ліцею

5. Антін
ЛОТОЦЬКИЙ

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Ольга Перевізниківна»
2. Уривки «Нові прихідці»

6. Василь
СКУРАТІВСЬКИЙ

«Погостини»

1. Уривки «Погостини»

7. Анатолій
ДАВИДОВ

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Свідки минулих епох»
2. Уривки «Щаслива ознака»

8. Ред’ярд КІПЛІНГ

«Слоненя»

1. Уривки «Слоненя»
2. Стислий переказ «Слоненя»

9. Алан МІЛН

«Вінні-Пух і всі-всівсі»

1. Уривки «Вінні-Пух і всі-всі-всі»

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Стор. 11

Методична інформація

Світлана БІЛИК,

«Підбірка творів…»
1. Михайло
КОЦЮБИНСЬКИЙ

Початок. Продовження на стор. 12

Номер і назва додатка

10.

Методичний посібник

Українська і зарубіжна література.
Твори для програмного читання. 4 клас
Автор,
літературний жанр

Назва видання
(твору)

Номер і назва додатка

1. Іван ФРАНКО

Методична інформація
Продовження. Початок на стор. 11

Автор,
літературний жанр

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

(грудень 2016 р.)

Назва видання
(твору)

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Продовження. Початок на стор. 10

Перелік карток, що включені
до електронної Картотеки
літературних творів

Автор,
літературний жанр

Навчальна інформація

4

Методичний збірник

Методична інформація

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Використання інтерактивних методів
на уроках географії
У збірнику пропонуються матеріали, що відображають сучасні тенденції методики викладання географії, наводяться окремі методичні системи
і прийоми.

Стор. 12

«ШБІЦ-інфо». НН № 12/2016. БВ випуск № 9
Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Управлінська інформація

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Ірина ГЕРАСИМЕНКО,
Віктор ГРОМОВИЙ,

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

освітній експерт,
заслужений вчитель України

4.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Інформаційне повідомлення

Реєстр документів, що включені до
Всеукраїнської бази даних навчальнометодичних розробок «Методика»
(грудень 2016 р.)

Анотація
Цим повідомленням інформуємо наших читачів про те, що у грудні
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.
Клас

Англійська мова
Географія

9
6

Зарубіжна
література
Математика
Українська мова

5

Українська
література
Українська
література
Фізична
культура
Хімія

6
6
10
11
2

8

—

6

Організаційна інформація

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги
соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)
Наказ Мінсоцполітики України від 26.09.2016 р. № 1067
(Акт чинний з 15.11.2016 р.)

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Предмет

5

Стаття

Наказ МОН України від 21.09.2016 р. № 1129
(Акт чинний з 15.11.2016 р.)

Віктор Громовий: маразм № 15.
Зворотня селекція управлінців

6.

Для того щоб елітарна група менеджерів освіти (керівників навчальних закладів, департаментів освіти тощо) успішно розвивалася, потрібне
послідовне дотримання двох умов…

7.

Про затвердження Положення про Всеукраїнський відкритий
інтерактивний конкурс «МАН–Юніор Ерудит»
Наказ МОН України від 03.10.2016 р. № 1184
(Акт чинний з 15.11.2016 р.)

Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році
Наказ МОН України від 20.10.2016 р. № 1272

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Назва навчальнометодичної розробки

Тетяна СІРУК. Television
Лілія КРИЖАНОВСЬКА. Світовий океан та
його частини
Алла ДЯЧОК. Антуан де Сент-Екзюпері. Казка «Маленький принц»
Рита ЧАПЛІНСЬКА. Ділення мішаних чисел
Валентина ЯРИЧУК. Другорядні члени речення
Людмила КЛИМЕНКО. І. Франко. Любовна
тема у творчості поета, автобіографічність
Людмила БОНДАРЕНКО. Проза 1920–
1930 років XX століття
Ольга КОНДРАТЬЕВА. Корекція постави та
плоскостопості в учнів початкових класів.
Лікувальна гімнастика з елементами психогімнастики
Іван КРАВЦОВ. Реакція заміщення й обміну.
Правила техніки безпеки при роботі з кислотами. Використання кислот
Марія ЯЩЕНКО. Роби всім добро, і воно перетвориться на любов та пошану до тебе

5.

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс
екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я
живу»

Організаційна інформація

8.

Про проведення всеукраїнського експерименту за темою
«Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному
проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних
закладів»
Наказ МОН України від 02.11.2016 р. № 1319

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

9.

Про затвердження персонального складу та відрядження команди України для участі у X Міжнародній олімпіаді з астрономії та
астрофізики у 2016 році
Наказ МОН України від 09.11.2016 р. № 1341

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

10.

Нормативно-правовий покажчик

Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у
2016/2017 навчальному році
Наказ МОН України від 10.11.2016 р. № 1360

Моніторинг законодавства.
Нові документи

11.

Про проведення у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Наказ МОН України від 14.11.2016 р. № 1363

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

12.

Про призначення стипендій Президента України учасникам та
призерам міжнародної учнівської олімпіади з астрономії 2016
року
Наказ МОН України від 23.11.2016 р. № 1419

13.

Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 році
Наказ УЦОЯО від 11.10.2016 р. № 170

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

1.

Тетяна ДЕМЕЦЬ,

Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів
Указ Президента України від 08.11.2016 р. № 494/2016

учитель математики
Вінницького технічного ліцею

15.
2.

Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 840

Опис досвіду

14.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Дидактична гра на уроках математики
В підлітковому віці формуються певні нахили до того чи іншого предмету,
тому в цей період треба розкривати всі сторони привабливості математики.
В цьому сенсі актуальною стає дидактична гра на уроці.

Стор. 13

3.

Деякі питання використання у 2016 році освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р.
№ 827-р
Початок. Продовження на стор. 15

Стор. 14

Про скасування висновку
Лист МОН України від 31.10.2016 р. № 1/9-574

Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної
премії України в галузі освіти 2017 року
Лист МОН України від 01.11.2016 р. № 1/9-576

16.

17.

Щодо факту перевірки зошитів вчителем початкових класів
Лист МОН України від 11.11.2016 р. № 2/2-14-2401-16

Про підсумки проведення Міжнародного учнівського конкурсу
юних істориків «Лелека – 2016» та організацію конкурсу «Лелека – 2017»
Лист ІМЗО від 23.11.2016 р. № 2.1/10-2825
Продовження. Початок на стор. 14

Стор. 15

