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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 1/2017

Бібліотечний вісник
Випу ск № 1/201 7

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).

Популяризація національних символів

Кабінет Міністрів затвердив план заходів
щодо популяризації державних символів України
та виховання поваги до них у суспільстві.
МОН та місцевим органам державної влади доручено забезпечити проведення педагогічними працівниками роз’яснювальної роботи
серед учнів із шанобливого ставлення до державних символів.
Започатковано обов’язкове виконання учнями та вчителями Державного гімну, підняття Державного прапору під час проведення урочистих заходів.
Бібліотеки мають забезпечити проведення книжкових виставок, презентацій
видань та інших заходів, спрямованих на популяризацію державних символів України.

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.

Управлінська інформація

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

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Аналітична підбірка

Реформування середньої освіти:
думки і висловлювання
(січень–2017)

Електронна версія хрестоматії для читання у початковій школі

На сайті МОН можна переглянути і завантажити
електронну версію хрестоматії сучасної дитячої літератури у двох томах (для 1–2-х та 3–4-х класів). Уперше
книги серії «Шкільна бібліотека» виставлена у вільний
доступ в електронному вигляді.

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

Людмила БУЛИГІНА:
1. Декілька вчительських бачень реформування шкільної освіти.
Ігор ЛІКАРЧУК:
1. Щодо деяких чинників освітнього реформування.

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
Реформа середньої школи. Пріоритетні кроки уряду

Проект cередньострокового плану пріоритетних дій уряду містить кроки держави, що будуть зроблені у наступні роки для розвитку нової української школи.
Уряд пропонує вже до кінця 2017 року затвердити новий Державний стандарт
початкової загальної освіти, провести моніторинг якості початкової освіти та визначити стан математичної і читацької компетентностей учнів на етапі закінчення
початкової школи.
Також найближчим часом має бути розроблена Концепція розвитку педагогічної освіти, галузева рамка кваліфікацій педагогічних працівників, професійний
стандарт вчителя початкової школи та 40 стандартів вищої освіти для педагогічних спеціальностей.

Стор. 1

Шкільний календар прав людини

У МОН відбулася презентація методичного посібника
«Шкільний календар з прав людини». Проект створено МОН
спільно з координатором проектів ОБСЄ в Україні.
Зазначений посібник складається з 12-ти змістовних
розділів — за місяцями року, кожен з яких присвячений конкретному питанню з прав людини, пов’язаному з визначною
датою. Орієнтовна тематика правових заходів викладена у розрізі чотирьох вікових категорій: 1–4, 5–7, 8–9 та 10–11 класів.

Георгій КАНДИБУР:
1. Про нових вчителів.
2. Оцінки педагога.
Віктор МИСАН:
1. Про зміни «знизу».
ОЛЕНА:
1. Про мотивацію дітей до навчання.
Детальніше — в журналі «Нові надходження»

Стор. 2

Стор. 3
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РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1 лютого — 120 років

від дня народження Марії
ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ

Євген Филимонович
МАЛАНЮК —
український письменник,
поет, культуролог-енциклопедист, публіцист, літературний критик, сотник Армії
УНР.

20 лютого — День Героїв

Небесної Сотні

Пам’ятний день, що відзначається в Україні на вшанування
подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні.

Розвивальна інформація

13 лютого — 125 років

від дня народження
Євгена МАЛАНЮКА

Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям…
Максим Рильський

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

2

Творча спадщина:
«Земля й залізо»,
«Земна мадонна»,
«Перстень Полікрата»,
«Влада»,
«П’ята симфонія»,
«Поезії в одному томі»,
«Остання весна»,
«Перстень і посох»,
«Серпень» та інші.

2 лютого — 205 років

Марія Іванівна ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ
(13.02.1892–03.04.1966) — українська оперна співачка (лірико-драматичне сопрано), педагог, народна артистка УРСР,
народна артистка СРСР.
Мала сильний чистий
голос, високорозвинену вокальну техніку. Створила яскраві
образи на сцені, позначені національним
колоритом: Оксана,
Одарка («Запорожець
за Дунаєм» Гулака-Артемовського), Панночка, Наталка, Настя
(«Утоплена», «Наталка Полтавка», «Тарас
Бульба» Лисенка) та
інші.
Відома виконавиця українських народних пісень

від дня народження
Євгена ГРЕБІНКИ

25 лютого — 130 років від дня

Євген Павлович ГРЕБІНКА
(02.02.1812–15.12.1848) —
український письменник,
педагог, видавець.

Олександр-Зенон Степанович КУРБАС (25.02.1887–03.11.1937) —
український режисер, актор, теоретик театру, драматург,
публіцист, перекладач. Народний
артист УРСР.

народження Леся КУРБАСА

Твори:
«Будяк та коноплиночка»,
«Ведмежий суд»,
«Горобці та вишня»,
«Дядько на дзвониці»,
«Лебедь і гуси»,
«Пшениця»,
«Приключения синей ассигнации».

Був засновником спочатку політичного (1922-1926), а потім і філософського (1926-1933) театру в Україні. У
виставах свого філософського театру
«Березіль» (Харків) Курбас малює
всесвіт, де головним стає особлива
довіра до життя людини у всіх його
суперечностях.

Автор слів відомого романсу
«Очи черные».
Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів
поданий на компакт-диску № 12/2016

ГЕРОЯМ СЛАВА!
Стор. 4

Стор. 5

Стор. 6
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Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
РЕДАКЦІЙНИЙ

Олена ЗАДОРОЖНА,

3

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
РЕДАКЦІЙНИЙ

експерт, редактор журналу
«Шкільний бібліотечноінформаційний центр»

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 6 клас

ПІЗНАННЯ

Календар

Календар знаменних і пам’ятних дат
(березень 2017 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 березні відзначатимуться:
5 березня — 190 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова
(1827–1893), українського педагога, байкаря, поеталірика, драматурга, публіциста, журналіста, видавця,
культурно-освітнього діяча.
8 березня — Міжнародний жіночий день.
9 березня — 203 роки від дня народження Тараса Григоровича
Шевченка (1814–1861), видатного українського поета,
художника, мислителя, просвітника, громадського діяча.
10 березня — 230 років від дня народження Устима Якимовича Кармалюка (1787–1835), українського народного героя.
17 березня — 80 років від дня народження Сергія Володимировича
Данченка (1937–2001), українського театрального режисера, педагога.
22 березня — 175 років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка (1842–1912), видатного українського композитора,
диригента, етнографа, педагога, громадського діяча.
31 березня — 135 років від дня народження Корнія Івановича Чуковського (Корнейчуков Микола Васильович, 1882–1969),
російського письменника, критика, перекладача, літературознавця.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Інформаційний паспорт навчальної теми

Інформаційний паспорт навчальної теми

Стародавні Індія та Китай

Механічний рух

Додаткові навчальні матеріали:
1. Культурні здобутки народів стародавніх Індії та Китаю.
2. Особливості релігії та філософії стародавніх Індії та Китаю.
3. Буддизм.
4. Конфуціанство.
5. Цар Ашокі.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

ФІЗИКА. 7 клас
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 6 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

Безпека в побуті й навколишньому
середовищі
Додаткові навчальні матеріали:
1. Номери телефонів аварійних служб.
2. Автомобільна аптечка.
3. Невідкладна допомога потерпілим тощо.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Взаємодія тіл. Сила
Додаткові навчальні матеріали:
1. Коротка біографія Роберта Гука і його відкриття.
2. Блез Паскаль — фізик, математик, філософ.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

Ганна ТОКМАНЬ,
Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

професор Переяслав-Хмельницького
державного педуніверситету
імені Г. Сковороди

МЕТОДИЧНА РОБОТА

БІОЛОГІЯ. 10 клас

Стаття

Інформаційний паспорт навчальної теми

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 6 клас

Структура клітинного рівня:
біомолекули та органели клітини
Додаткові навчальні матеріали
1. Будова та функції ядра
(таблиця).
2. Будова еукаріотичних клітин (схема) тощо.

Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

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

Додаткові навчальні матеріали:
1. Це цікаво знати.
2. Види механічного руху (таблиця).
3. Розв’язування задач.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

Людмила БУХНО,

ФІЗИКА. 7 клас

Інформаційний паспорт навчальної теми

Додаткові методичні матеріали:
1. Матеріали до уроків.
2. Клітина — основна структурно-функціональна одиниця
живої природи (презентація) тощо.

Стор. 7

Соціальне благополуччя

Завдання вчителя української
літератури
Автор цієї статті Ганна Токмань майже 20 років працювала вчителем
української мови і літератури в зросійщеному Бердянську, керувала міськрайонним методоб’єднанням україністів, понад 20 років в університетах
готує вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури,
тому «пропускає» можливу інтеграцію гуманітарних предметів через
свій педагогічний і науковий досвід, відтак ділиться своїми роздумами й
висновками.

Додаткові навчальні матеріали:
1. Стилі спілкування.
2. Навички упевненої поведінки.
3. Види стосунків.
4. Правила дружби (схема) тощо.

Стор. 8

Стор. 9
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Інформаційне повідомлення

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

Перелік карток, що включені
до електронної Картотеки
літературних творів

Автор,
літературний жанр
1. Тарас ШЕВЧЕНКО

(січень 2017 р.)

Українська і зарубіжна література.
Твори для програмного читання. 3 клас
Автор,
літературний жанр

Назва видання
(твору)

Навчальна інформація

2. Іван ФРАНКО

Назва видання
(твору)
«Підбірка творів…»

«Підбірка творів…»

Номер і назва додатка

1.

Тарас ШЕВЧЕНКО

«Садок вишневий
коло хати»

1. Текст «Садок вишневий коло хати»

2.

Леся УКРАЇНКА

«В дитячому крузі»
(збірка)

1. Текст «На зеленому горбочку»
2. Текст «Літо краснеє минуло…»
3. Текст «Мамо, іде вже зима…»
4. Текст «Тішся, дитино,
поки ще маленька»

3. Леся УКРАЇНКА

«Підбірка творів…»

Автор,
літературний жанр
Ганна ЧЕРІНЬ

«Підбірка творів…»

1. Текст «Реве та стогне Дніпр
широкий…»
2. Текст «За сонцем хмаронька
пливе…»

1. Уривки «Завтра до школи»
2. Уривки «Перший день»
3. Уривки «Дитячі забави»
4. Уривок «Українські квіти»
5. Уривок «Жовтень»

15.

Леонід ГЛІБОВ

«Підбірка творів…»

1. Текст «Зозуля й півень»
2. Текст «Ґава і лисиця»

16

Євген ГРЕБІНКА

«Сонце да хмари»

1. Уривки «Сонце да хмари»

17

Павло ГЛАЗОВИЙ

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Джерело і фонтан»
2. Уривки «Повчання»

18

Борис ГРІНЧЕНКО

«Підбірка творів…»

1. Уривок «Ксеня»
2. Уривки «Квітки»

19

Алла КОВАЛЬ

«Канікули! Канікули!
Веселая пора!»

1. Уривки «Канікули! Канікули!
Веселая пора!»

1. Текст «Полудень»
2. Текст «Сипле, сипле, сипле сніг…»
3. Текст «Дрімають села»
4. Текст «Дивувалась зима…»
1. Текст «Вже сонечко в море сіда…»
2. Текст «Плине білий човник…»
3. Уривок «Конвалія»
4. Текст «Давня весна»
5. Текст «Вечірня година»
1. Уривки «Диво калинове»

5. Іван ДРАЧ

«Хіба чекати плати
за добро?»

1. Уривки «Хіба чекати плати
за добро?»

6. Ірина ЖИЛЕНКО

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Павучок — рудий бочок»
2. Уривки «Вечір гномів»

Грицько БОЙКО

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Як невдаха виступав»
2. Уривки «Хвастунець»
3. Уривки «Сашко»

4.

Дмитро БІЛОУС

«Щедрий вечір»

1. Уривки «Щедрий вечір»

5.

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Лазить сонечко в травах…»
2. Уривки «Приспало просо променя»
3. Уривки «Грім»

7. Любов ЗАБАШТА

«Людина починається 1. Уривки «Людина починається
з добра!»
з добра!»

6.

Платон ВОРОНЬКО

«Важучі кетяги
краси…»

1. «Важучі кетяги краси…»

8. Ліна КОСТЕНКО

«Підбірка творів…»

7.

Ігор КАЛИНЕЦЬ

«Зірка»

1. Уривок «Зірка»

8.

Анатолій КАЧАН

«Підбірка творів…»

1. Уривок «Дівчинка і море»
2. Уривок «Обтрусили яблука»
3. Уривок «Ластівки»

9.

Ліна КОСТЕНКО

«Підбірка творів…»

1. Уривок «Шипшина важко віддає
плоди…»
2. Уривок «Соловейко застудився»

Володимир КОЛОМІЄЦЬ

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Сиве сонечко»
2. Уривки «Тюхтій і торохтій»

11.

Андрій МАЛИШКО «Вихопивсь дощик
поміж заграв…»

1. Уривки «Вихопивсь дощик поміж
заграв…»

12.

Андрій М’ЯСТКІВСЬКИЙ

«Курличуть хмари,
тьохкає вода…»

1. Уривки «Курличуть хмари,
тьохкає вода…»

13.

Олександр ОЛЕСЬ

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Згадую:
так я в дитинстві любив»
2. Уривки «Серед краси»

14.

Оксана ЛУЩЕВСЬКА

«Іди, іди, снігу»

1. Уривки «Іди, іди, снігу»

15.

Вадим СКОМАРОВСЬКИЙ

«Після грози»

1. Уривки «Після грози»

16

Іван СВІТЛИЧНИЙ

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Слухала лисичка солов’я»
2. Уривки «Безконечник»

17

Володимир СОСЮРА

«Спокоєм повиті
сплять простори
нив..»

1. Уривки «Спокоєм повиті сплять
простори нив..»

18

Павло ТИЧИНА

«Пастелі»

1. Уривки «Пастелі»

19

Ганна ЧУБАЧ

«Зупинюся над
рікою»

1. Уривки «Зупинюся над рікою»

10. Володимир ЛУЧУК

1. Уривки «Здивовані квіти»
2. Уривки «Красива осінь вишиває
клени»
3. Уривки «Осінь, ось вона, осінь»
4. Уривки «Усе моє, все зветься
Україна»
5. Перелік друкованих джерел,
де опубліковано твори
1. Уривки «Мрія»
2. Уривки «Спішу додому»
3. Уривки «Лист до птахів»
4. Уривки «Буває все…»
5. Уривки «Краще — з друзями
разом»
6. Уривки «Словник Славка»
7. Перелік друкованих джерел,
де опубліковано твори

«Скільки річок
в Україні?»

1. Уривки «Скільки річок в Україні?»

11. Іван МАЛКОВИЧ

«Понад Дніпро
гуде метро »

1. Уривок «Понад Дніпро гуде метро»

12. Дмитро ПАВЛИЧКО

«Підбірка творів…»

1. Уривки «Синиця»
2. Уривки «Яблуко»
3. Уривки «Зернина»
4. Уривки «Наш прапор»
5. Уривки «Плесо»
6. Перелік друкованих джерел,
де опубліковано твори

13. Оксана СЕНАТОВИЧ

«Підбірка творів…»

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

Наталія БОЛКУН,
вчитель англійської мови
Старокостянтинівського ліцею
ім. М.С. Рудяка Хмельницької обл.

Методичний посібник

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Тиждень англійської мови
в початкових класах
Автор розробила такі заходи, як свята, уроки-казки, конкурси, засідання за круглим столом.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація

Олена БОЛЮХ,
вчитель географії та економіки
Вінницького технічного ліцею

1. Уривки «Базіка»
2. Уривки «Ми розбили склянку
з чаєм»

Початок. Продовження на стор. 12

Стор. 10

Номер і назва додатка

14.

3.

10.

Назва видання
(твору)

Номер і назва додатка

«Диво калинове»

«Підбірка творів…»

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Продовження. Початок на стор. 11

4. Дмитро БІЛОУС

9. Анатолій КОСТЕЦЬКИЙ

4

Стор. 11

Методичні розробки

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методика проведення уроків
економіки з використанням
інтегрованого електронного
підручника
Учитель ділиться досвідом використання на уроках педагогічно-програмного засобу.

Стор. 12

«ШБІЦ-інфо». НН № 1/2017. БВ випуск № 1
Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Анна БІЛОУС,

ВИХОВНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРОЦЕС
УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Організаційна інформація

практичний психолог
Вінницького технічного ліцею

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методичний посібник

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

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1.

Робота психолога з батьками
обдарованих дітей

Розвиток балістичної координації
рухової діяльності підлітків
Метою посібника є встановлення швидкісних, силових, координаційних
здібностей і основних організаційно-методичних положень.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методичний посібник

Методична інформація

Посібник містить аналіз психологічної літератури за темою «Батькам
обдарованої дитини» та практичні матеріали, побудовані на аналізі творчої
роботи з ліцеїстами та їх батьками.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Управлінська інформація

Інформаційне повідомлення

Реєстр документів, що включені до
Всеукраїнської бази даних навчальнометодичних розробок «Методика»
(січень 2017 р.)

Анотація
Цим повідомленням інформуємо наших читачів про те, що у січні
2017 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.

Зарубіжна
література
Зарубіжна
література
Літературне
читання
Мистецтво
Основи здоров’я

Клас

6
7
4
8
4

Російська мова

9

Українська мова
Фізика
Фізика
Фізична
культура

8
8
8
6

доктор педагогічних наук, професор,
начальник Головного управління
освіти і науки Харківської ОДА
у 2006–2007 рр., директор середньої
загальноосвітньої школи № 44
м. Харкова у 1987–1996 рр.

Алла СЕРОСТАНОВА. Повчальний світ казок
І. Франка
Оксана ВОЛЬХОВСЬКА. Стилі європейського
мистецтва
Людмила КОЗИНЕЦЬ. Година спілкування на
уроці з основ здоров’я за сторінками книги
Ю. Лигуна «Король Попелюшко»
Наталя ТОПОРІКОВА. А.С. Пушкин. Мир
великого поэта
Тетяна ДУБРОВНА. Відокремлені обставини
Олена ЧУПАХІНА. Фізичні закони
Інна ШТЕЛЬМАХ. Фізичні явища
Оксана ТЕЛИХ. Баскетбол

«Нова українська школа»:
політична воля і практична реалізація
14 грудня 2016 року на засіданні Кабінету Міністрів України було представлено Політичну пропозицію «Нова українська школа». Цей документ є
стратегічною основою для подальшої діяльності Уряду щодо реформування
загальної середньої освіти до 2029 року. Документ є в значній мірі декларативним. Його положення потребують конкретних механізмів з чітко визначеними термінами реалізації, відповідальними особами і їх персональною
відповідальністю за невиконання певних кроків в межах реформ, які заявлені.
Частково ці питання розглянуті в матеріалі «Чому не йдуть реформи освіти
в Україні». (див. публікацію в № 11/2016 нашого журналу).

Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів
підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 р. № 954-р

Наказ МОН України від 10.11.2016 р. № 1359

Про стипендії імені Тараса Шевченка

Наказ МОН України від 30.11.2016 р. № 1443

Про виплату стипендій Президента України переможцям
VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка

7.

Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства освіти
і науки України щодо проведення консультацій з громадськістю
на 2017 рік
Наказ МОН України від 02.12.2016 р. № 1458

8.

Деякі питання визначення технічних вимог до апаратного
та програмного забезпечення Єдиної державної електронної
бази з питань освіти
Наказ МОН України від 06.12.2016 р. № 1461

9.

Про продовження строку виплати стипендій Президента України призерам міжнародних учнівських олімпіад з навчальних
предметів 2015 року за особливі успіхи в навчанні
Наказ МОН України від 08.12.2016 р. № 1467

10.

Про завершення програми реалізації медико-педагогічного
проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» за 2008–2016 роки
Наказ МОН України від 15.12.2016 р. № 1528

11.

Про затвердження Плану діяльності Міністерства освіти і науки
України та центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки України, з підготовки
проектів регуляторних актів на 2017 рік
Наказ МОН України від 15.12.2016 р. № 1530

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Організаційна інформація

12.

Про проведення конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

13.

Про результати дослідження «Діти і папери: як досягти балансу
в школі»

14.

Щодо участі у VII Всеукраїнському конкурсі на кращий вебсайт закладу освіти

15.

Щодо недопущення переведення працівників бюджетних
установ на скорочену тривалість робочого часу

Наказ МОН України від 19.12.2016 р. № 1564

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

Наказ МОН України від 22.12.2016 р. № 1593

Лист МОН України від 06.12.2016 р. № 1/9-644

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Лист МОН України від 23.12.2016 р. № 1/9-665

Нормативно-правовий покажчик

16.

Моніторинг законодавства.
Нові документи

17.

Початок. Продовження на стор. 15

Стор. 13

4.

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30.11.2016 р. № 898-р

Наказ МОН України від 30.11.2016 р. № 1444

Назва навчальнометодичної розробки

Алла ДЯЧОК. Світ людей в новелі Бредбері
«Усмішка»
Наталя СБІТНА. В. Скотт «Айвенго»

3.

Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві

6.

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Стаття

2.

Про затвердження плану заходів щодо національнопатріотичного виховання молоді на 2017 рік

5.

Вадим ЛУНЯЧЕК,

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійнотехнічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Постанова Верховної Ради України від 22.12.2016 р. № 1805-VIII

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

Організаційна інформація

Продовження. Початок на стор. 14

Любов БАЗАЛІЙСЬКА,

учитель фізичної культури
Вінницького технічного ліцею

Предмет

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

5

Стор. 14

Щодо проведення Конкурсу наукових робіт ім. М. П. Василенка
Лист ІМЗО від 07.12.2016 р. № 2.1/10-2923

Про проведення Всеукраїнських олімпіад «Іспанія та латиноамериканський світ» та «Китай: минуле та сьогодення»
Лист ІМЗО від 28.12.2016 р. № 2.1/10-3050

Стор. 15

