
1«ШБІЦ-інфо». НН № 2/2017. БВ випуск № 2

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

Проект навчального плану для старшої школи
МОН пропонує до громадського обговорення про-

ект типового навчального плану для 10–11-х класів. 
Документ містить низку новацій, що визначають сут-
тєво іншу систему створення навчального плану для 
старшої школи.

Зокрема, пропонується скоротити кількість обов’яз-
кових предметів з 22 до 9, позбутись такого явища 
як «універсальний профіль», надати школам можли-
вість створювати власні «спецкурси» для поглиблення 
профільного навчання, а також запровадити у старшій школі інтегровані предмети 
«Література», «Історія», «Людина і суспільство» та «Математика».

Запропоновані зміни мають набрати чинності у 2018/19 навчальному році.

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 2/2017

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 2/2017

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.

Педагогічний форум  
«Нова початкова школа — простір освітніх можливостей»

18 січня у Київському університеті імені 
Б. Грінченка відбувся київський педагогічний фо-
рум «Нова початкова школа — простір освітніх 
можливостей». Учасниками заходу стали вчителі 
початкових класів, директори і заступники ди-
ректорів ЗНЗ, методисти РНМЦ.

У рамках роботи форуму ректор Київського 
університету імені Бориса Грінченка В.О. Огнев’юк 

презентував проект «Початкова школа: освіта для життя». На виставці інновацій-
них засобів навчання молодших школярів «Освітнє середовище початкової школи» 
відвідувачі мали можливість ознайомитись із презентаціями цікавих, сучасних роз-
робок програмного забезпечення, освітніх програм, новітніх друкованих матеріалів.

Моніторинг якості початкової освіти
Міністерство освіти і науки видало на-

каз про проведення з 18 квітня до 15 травня 
2017 року загальнодержавного моніторингового 
дослідження якості початкової освіти.

Дослідження буде стосуватися стану сфор-
мованості читацької та математичної компетент-
ностей випускників початкової школи. Проведен-
ня оцінювання та анкетування дітей покладено 

на Український центр оцінювання якості освіти, який до кінця листопада має підго-
тувати аналітичний звіт щодо стану вищезазначених компетентностей випускників 
4-х класів.

Оновлення навчальних програм для середньої школи
Міністерство освіти і науки планує пе-

реглянути чинні програми для учнів 5–9-х кла-
сів до травня 2017 року. Програми мають бути 
сформовані таким чином, щоб основні компетенції 
пронизували увесь зміст освіти і робили його 
прикладним до життя.

Міністерство освіти і науки України запро-
шує громадськість, педагогів та експертів без-
посередньо долучитися до онлайн-обговорення 
програм на платформі EdEra.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Аналітична підбірка

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

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

Лев ТРОЦЬКИЙ.

1. Троцький про українців.

Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ:

1. Про інтелектуальне роззброєння української освіти.

ОЛЕНА:

1. Про мотивацію дітей до навчання.

Детальніше — в журналі «Нові надходження»

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

 Стор. 2 Стор. 1



РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 6

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 5

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 4
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17 березня — 80 років  
від дня народження  
Сергія ДАНЧЕНКА

Сергій Володимирович 
ДАНЧЕНКО 
(17.03.1937–20.08.2001) — укра-
їнський театральний режисер, 
педагог, академік Академії 
мистецтв України , народний 
артист УРСР, народний артист 
СРСР, професор, лауреат На-
ціональної премії України ім. 
Тараса Шевченка.

Здійснив постановки понад 60  
вистав в Україні та за кордоном. 

22 березня — 175 років  
від дня народження  
Миколи ЛИСЕНКА
Микола Віталійович ЛИСЕНКО (22.03.1842–06.11.1912) —
український композитор, піа-
ніст, диригент, педагог, збирач 
пісенного фольклору.

Творча спадщина:
опери — «Різдвяна ніч»,  
«Утоплена», «Наталка Полтав-
ка», «Тарас Бульба», «Енеїда»;

дитячи опери — «Коза-дере-
за», «Пан Коцький», «Зима  
і Весна»; 

оперета — «Чорноморці»;

фортепіанні твори — «Укра-
їнські рапсодії», «Героїчне 
скерцо», «Епічний фрагмент», 
«Українська сюїта» ;

гімни — «Молитва за Украї-
ну» та «Вічний революціонер».

Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів 
поданий на компакт-диску № 1/2017

Розвивальна інформаціяРозвивальна інформація

5 березня — 190 років  
від дня народження 
Леоніда ГЛІБОВА
Леонід Іванович ГЛІБОВ 
(05.03.1827–10.11.1893) — 
український письменник, 
поет, байкар, видавець,  
громадський діяч. 

Твори:
«Ведмідь-пасічник»,
«Вовк та ягня»,
«Журба» («Стоїть гора висо-
кая…»), 
«Жаба й Віл», 
«Зозуля і півень», 
«Квіти», 
«Лисиця-жалібниця», 
«Мальований стовп» та інші.

10 березня — 230 років  
від дня народження 
Устима КАРМАЛЮКА
Устим Якимович КАРМАЛЮК (КАРМЕЛЮК) (10.03.1787–
22.10.1835) — український національний герой, керівник 

повстанського руху на 
Поділлі проти національ-
ного і соціального гніту 
першої половини XIX ст.

Твори про Кармалюка:
Марко Вовчок «Карме-
люк»,

Михайло Старицький 
«Разбойник Кармелюк»,

Василь Кучер «Устим 
Кармелюк»,

Володимир Гжицький 
«Кармелюк».

9 березня — 203 роки  
від дня народження  
Тараса ШЕВЧЕНКА
Тарас Григорович ШЕВЧЕНКО (09.03.1814–10.03.1861) — ве-
ликий поет, письменник, художник України.

Борітеся — поборете!
Вам бог помагає!

За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Тарас Шевченко.

8 березня — Міжнародний 
жіночий день
ВІТАЄМО!
Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
То ж лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Здоров’я людини
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Правила здорового способу життя.
 2. Заходи профілактики інфекційних захворювань.
 3. Шляхи потрапляння збудника інфекції в організм людини.
 4. Навички безпечної поведінки.
 5. Види ДТП.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 7 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ніна ДАЦЮК,
учитель вищої категорії, 
старший вчитель, вчитель
української мови та літератури
Шосткинської гімназії

Методичний посібник

Лінгвокультурологічний підхід 
у навчанні мови 
(дидактичні матеріали з синтаксису та пунктуації 
простого й складного речення)
Автором складено тестові матеріали з синтаксису і пунктуації про-

стого й складного речення. Зміст посібника відповідає вимогам програми 
зовнішнього незалежного оцінювання та чинних навчальних програм з 
української мови.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Людмила ЛЕОНОВА,
вчитель географії
Славутицького ліцею,
Київська обл.

Опис досвіду

Формування мислення учнів 
на заняттях з географії
Автором запропоновано вправи і завдання на розвиток мислення на 

заняттях з географії.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Фізична складова здоров’я
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Чинники, що впливають на здоров’я шкіри.
 2. Типи шкіри.
 3. Поширені захворювання шкіри.
 4. Типи волосся.
 5. Цікаві та дивні факти про косметику. 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 7 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Людмила НІКІТЧЕНКО,
спеціаліст вищої категорії,  
старший учитель, учитель  
української мови та літератури  
Новоукраїнської ЗОШ І–ІІІ ст. № 8
Кіровоградської обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Станіслав Чернілевський «Теплота 
родинного інтиму…», «Забула внучка 
в баби черевички…». Ірина Жиленко 
«Жар-Птиця», «Підкова», «Гном 
у буфеті».

Додатковий навчальний матеріал:
 1. Аналіз творів.

Додатковий методичний матеріал:
 1.  Я і світ. Станіслав Чернілев-

ський. Ірина Жиленко. Емма 
Андієвська (презентація).

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 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 
(квітень 2017 р.)

Анотація
Надається перелік знаменних та пам’ятних дат з відзначення держав-

них і релігійних свят, ювілеїв історичних осіб, діячів культури, мистецтва, 
літератури, вчених, героїчних борців за державність. Зокрема, у квітні 
відзначатимуться:

1 квітня   — День сміху.

2 квітня   — Міжнародний день дитячої книги. 

12 квітня — Всесвітній день авіації та космонавтики.

13 квітня — 130 років від дня народження Івана Петровича Кавалерідзе 
(1887–1978): українського скульптора, кінорежисера, 
драматурга.

16 квітня — Великдень.

18 квітня — День пам’яток історії та культури.

 120 років від дня народження Мар’яна Михайловича 
Крушельницького (1897–1963): українського актора, 
режисера, педагога.

23 квітня — Всесвітній день книги і авторського права.

25 квітня — 110 років від дня народження Миколи Петровича Трублаїні 
(1907–1941), українського письменника, журналіста.

ПІЗНАННЯ

Розвивальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Становлення античної грецької 
цивілізації

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Розквіт та занепад давньогрецьких царств.
 2. Закони Лікурга IX–VIII ст. до н.е.
 3. Закони Солона (594 р. до н.е.).
 4. Грецькі міста — держави на території України.
 5. Боги стародавніх греків.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Механічна робота та енергія
Додаткові навчальні матеріали:

1. Механічна енергія та її види (презентація).
2. Механічна робота (презентація).
3. Потужність (презентація).

ФІЗИКА. 7 клас

Навчальна інформація



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

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

Дайджест 

Дитяче читання:  
бачення і перспективи 
(лютий–2017)

Подається підбірка витягів із публікацій в періодичній пресі, елек-
тронних ЗМІ та фахової літератури щодо проблеми дитячого читання. 
Дайджест призначений для збору і накопичення висловлювань фахівців 
бібліотечної справи, педагогів, учнів та їх батьків з вказаної проблеми.

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Інформаційне повідомлення

Перелік карток, що включені 
до електронної Картотеки  
літературних творів 
(лютий 2017 р.)

Українська література. 
Твори для програмного читання. 3 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

1. Народні дитячі 
пісні

«Підбірка творів…» 1. Текст «Два півники»
2. Текст «Щебетала пташечка»
3. Текст «Рідна мова»
4. Текст «Сніжинки»

2. Ігри «Підбірка творів…» 1. Тексти ігор 

3. Лічилки «Підбірка творів…» 1. Тексти лічилок

4. Загадки «Підбірка творів…» 1. Тексти загадок

5. Скоромовки «Підбірка творів…» 1. Тексти скоромовок

6. Прислів’я «Підбірка творів…» 1. Тексти прислів’їв

7. Приказки «Підбірка творів…» 1. Тексти приказок

8. Народні усмішки «Підбірка творів…» 1. Тексти народних усмішок

9. Чарівні казки «Підбірка творів…» 1. Уривки «Про Оха-чудотвора»
2. Текст «Кирило Кожум’яка»
3. Текст «Кривенька качечка»

10. Легенда «Бабине літо» 1. Текст «Бабине літо»

11. Народні пісні «Підбірка творів…» 1. Текст «Грицю, Грицю»
2. Текст «Пісенька житнього віночка»

Початок. Продовження на стор. 12

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Мар’яна САВКА, 
головний редактор 
«Видавництва Старого Лева» 

Інтерв’ю

«Видавництво Старого Лева». 
Як зробити книговидавничий  
бізнес успішним 
(витяги)
У розмові з Еспресо.TV письменниця, головний редактор «Видавництва 

Старого Лева», Мар’яна Савка розповіла про злети й падіння видавництва, 
запоруки успіху та про те, що стоїть за успішністю проектів.

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Тетяна ПОЛУЛЯХ,
учитель фізики вищої категорії, 
старший учитель Славутицького 
ліцею, Київська обл.

Методичний посібник

Типові завдання для підготовки 
до ЗНО з фізики

Автором підібрані завдання з матеріалів, котрими активно користу-
ються у процесі вивчення курсу: зошитів ЗНО всіх попередніх років, 
атестаційних робіт слухачів підготовчих курсів, посібників з підготовки 
до ЗНО, комплексних зошитів для контролю знань різних профілів тощо.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 11

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 12

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 10
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Продовження. Початок на стор. 11

Українська література. 
Твори для програмного читання. 4 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

1. Прислів’я «Підбірка творів…» 1. Тексти прислів’їв

2. Приказки «Підбірка творів…» 1. Тексти приказок

3. Лічилки «Підбірка творів…» 1. Тексти лічилок

4. Загадки «Підбірка творів…» 1. Тексти загадок

5. Усмішки «Підбірка творів…» 1. Тексти усмішок

6. Соціально-побутові 
казки

«Підбірка творів…» 1. Уривки «Золотий черевичок»
2. Уривки «Мудра дівчина»

7. Притчі «Підбірка творів…» 1. Текст «Без труда нема плода»
2. Текст «У пригоді»
3. Текст «Батькові поради»
4. Текст «Про самарянина» тощо

8. Легенди «Підбірка творів…» 1. Текст «Тополя»
2. Текст «Звідки пішло прізвище та 

ім’я Богдана Хмельницького»
3. Текст «Вавилонська вежа» тощо

9. Народні пісні «Підбірка творів…» 1. Текст «Стоїть явір над водою»
2. Текст «Котився віночок по полю»
3. Текст «Ой співаночки мої»

Навчальна інформація

Анастасія МАСЛОВА,
координатор проекту «Шкільна 
електронна бібліотека  
«ШБІЦ-інфо», м. Київ

Огляд

Читацькі новини 
(лютий-2017)

З читацьких новин дізнаєтесь про плани видавництв на 2017 рік, про 
книжкові новинки, письменників-ювілярів січня.

 

Навчальна інформація

Василь ТЕРЕМКО,
директор видавництва  
«Академвидав» 

Інтерв’ю 

Виклик сміливим креативникам  
(скорочено)

Минулий рік у сфері дитячого читання відзначився якісним проривом 
підліткової літератури. Ця ніша почала стрімко заповнюватися новими 
цікавими виданнями. Не останню роль у цьому зіграло видавництво «Ака-
демвидав», яке разом із ВЦ «Академія» багато років успішно почувалося в 
роботі з підручниками і навчальними посібниками для студентів. Початок 
роботи в сегменті книжки для дітей і підлітків спонукало Тетяну Качак звер-
нутися з кількома питаннями до директора видавництва Василя Теремка.

 

Навчальна інформація



АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Юрій ЗРАЖЕВСЬКИЙ,
керівник проекту «Інформаційне 
забезпечення загальноосвітнього 
навчального закладу», заступник 
директора Українського інституту
нормативної інформації

Стаття

Початкова школа:  
післямова до педагогічного форуму
Автор висловлює думки, які окреслюють як проблеми шкільної освіти 

в цілому, так і сьогоднішні турботи педагогів, за результатами педагогіч-
ного форуму «Нова початкова школа — простір освітніх можливостей», 
який відбувся 18 січня 2017 року в Київському університеті імені Бориса 
Грінченка.

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
У покажчику надається перелік нормативно-правових актів та інших 

документів з питань загальної середньої освіти, які були оприлюднені 
у січні 2017 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік друком.

1.
Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних 
закладах, наукових установах

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1047

2.

Про затвердження Положення про функціональну підсистему 
навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у над-
звичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної 
державної системи цивільного захисту

Наказ МОН України від 21.11.2016 р. № 1400 (Акт чинний з 03.02.2017 р.)

3.

Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 
та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або 
патологічні стани, інвалідність

Спільний наказ МОН України / МОЗ України від 29.08.2016 р. № 
1027/900 (Акт чинний з 24.01.2017 р.)

4.
Про виплату щорічної грошової винагороди керівникам на-
вчальних закладів та методичних установ

Наказ МОН України від 28.12.2016 р. № 1647

5.
Про затвердження Плану проведення засідань колегії Міністер-
ства освіти і науки України у І півріччі 2017 року

Наказ МОН України від 28.12.2016 р. № 1658

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя СБІТНА, 
вчитель зарубіжної літератури 
Шосткинського НВК, спеціалізована 
школа І–ІІ ст. — ліцей, Сумська обл.

Методичний посібник

Формування і розвиток критичного 
мислення на уроках зарубіжної 
літератури
У пропонованому посібнику розкрито практичні аспекти розвитку кри-

тичного мислення на уроках зарубіжної літератури, надані рекомендації 
вчителю щодо проведення уроків з використанням технологій розвитку 
такого мислення. Пропонуються відповідні розробки уроків. Посібник 
буде корисним для вчителів зарубіжної літератури в основній школі.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична 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» 
(лютий 2017 р.)

Початок. Продовження на стор. 14

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 14

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 14

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 15
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 13

Продовження. Початок на стор. 13

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

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 надхо-
дження). Нижче подаємо зміст реєстру.

Предмет Клас
Назва навчально- 

методичної розробки

Алгебра 9 Оксана БЕРЕЗОВСЬКА. Квадратична функція

Англійська мова 9 Лариса ПАРАСІЧ. Why not get around Britain? 
Enjoy yourself!

Зарубіжна  
література

8 Валентина ВІЛОВАТА. В.ШЕКСПІР (життя і 
творчість)

Захист Вітчизни 10 Олег ПРИХОДЬКО. Призначення, будова та 
принцип роботи частин і механізмів автома-
ту Калашникова

Музичне 
мистецтво

1 Олена ШЕВЯКОВА. Осінній ярмарок

Основи здоров’я 1 Ганна СУРЖУК. Правила пожежної безпеки

Трудове  
навчання

10 Ірина ЛІЛЯНОВА. Пасхальні сувеніри

Українська 
література

7 Світлана ГРИГОРЕНКО. Природа у творах  
українських поетів

Українська 
література

10 Леся ШУМЕЛЯК. Іван Франко — письмен-
ник, учений, громадський діяч

Фізика 8 Олена ЧУПАХІНА. Кінематика

Методична інформація

Людмила ПОРАДА, 
вчитель вищої категорії, 
старший вчитель, вчитель-методист, 
вчитель німецької мови 
Ковельської міської гімназії

Методичний посібник

Lesen ist super
Посібник містить тексти для читання, а також блоки тренувальних 

вправ, які рекомендуються для виконання учням з метою підготовки до 
участі в олімпіадах та конкурсах юних знавців німецької мови.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

Віктор ГРОМОВИЙ, 
освітній експерт, 
заслужений вчитель України

Стаття

Ліквідовуємо маразми в шкільній 
освіті. Маразм № 16. Ритуали 
минулих епох (скорочено)
Світ навколо нас стрімко змінюється. За останні двадцять років тран-

сформувались практично всі складові нашого буття… Не змінилась лише 
школа. Вона досі живе стереотипами минулого, старим курикулумом і 
ритуальними «відрижками совка». На мій погляд, у сучасній українській 
школі є чотири типи ритуалів: ритуали-бар’єри, ритуали-«масовізатори», 
ритуали-синхронізатори, ритуали-повагізатори.

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація


