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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 3/2017

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 3/2017

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.

Підвищення тарифних розрядів педпрацівникам
Міністерством юстиції зареєстрований наказ 

від 20.01.2017 № 81. Документ містить норму, 
згідно з якою керівники навчальних закладів 
і установ освіти мають забезпечити встановлення 
в штатних розкладах нових розмірів посадових 
окладів та ставок заробітної плати, визначених 
виходячи з розміру посадового окладу працівника 
1 тарифного розряду ЄТС, встановленого у роз-
мірі прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, що на 1 січня 2017 року затверджено на рівні 1600 грн.
При цьому зазначається, що підвищення розмірів посадових окладів та ставок 

заробітної плати з 1 січня 2017 року на 2 тарифні розряди має бути забезпечено 
педагогічним працівникам навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освіт-
ньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Пунктом 2 наказу керівників також зобов’язано забезпечити диференціацію 
заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної 
у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з ура-
хуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації 
працівника, результатів його роботи.

Оновлення навчальних програм базової школи
Триває робота з оновлення програм базової школи (5–9 класи). Завершено 

перший етап обговорення змін. У ньому взяли участь понад 900 користувачів, які 
залишили 7 тисяч коментарів і пропозицій. Найбільш обговорюваними програмами 
стали програми з історії, зарубіжної літератури та математики.

Пропозиції різноманітні, однак можна виокремити п’ять основних тенденцій 
того, що пропонують і з чим сперечаються дописувачі.

Тенденція № 1: Якість важливіше кількості
Майже усі програми мають коментарі-нарікання з боку вчителів, що кількість 

завдань, які передбачені програмами, просто неможливо реалізувати за час, відве-
дений на вивчення предмета.

Тенденція № 2: Сучасні теми для сучасних дітей
Дописувачі вказують, що програми не враховують сучасну дійсність, в якій 

живуть діти, та потреби, які ставить перед ними сучасний світ.
Тенденція № 3: Міжпредметні зв’язки
Більшість предметів, особливо споріднені, безпосередньо впливають на вивчення 

один одного. Також планується виокремлення в навчальних програмах таких інтегро-
ваних наскрізних тем, як «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 
відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

Тенденція № 4: Менше теорії, більше практики
Вивчення предметів, насамперед, має бути орієнтоване на реальні навички — 

з цим погоджуються коментатори до абсолютної більшості програм.
Тенденція № 5: Врахування вікових особливостей дітей
Дописувачі вказують, що вимоги до деяких програм не відповідають ні мож-

ливостям, ні зацікавленням дітей, для яких написані.

Нове положення про екстернат
Міністерство освіти запрошує всіх зацікав-

лених осіб долучитися до обговорення проекту 
нового Положення про екстернат в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах. Розробка нової редакції 
документа викликана необхідністю забезпечення 
права на здобуття освіти особами з тимчасово 
окупованих територій Криму та Донбасу.

Розробники наголошують, що ухвалення 
документа забезпечить додержання державних 
гарантій права на освіту дітей, які проживали або проживають на тимчасово окупо-
ваній території та не отримали документів про середню освіту державного зразка.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Аналітична підбірка

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

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

Ростислав МЕЛЬНИКІВ.

1. За лаштунками вищої педагогічної школи.
2. Про об’єднання навчальних предметів.
3. Про цілі вивчення літератури.

Володимир СПІВАКОВСЬКИЙ:

1. Революції в освіті не буде.

Лілія ГРИНЕВИЧ:

1. Щодо розробників навчальних програм.

Ігор ЛІКАРЧУК:

1. Розробка навчальних програм: чий обов’язок?

Вадим ЛУНЯЧЕК:

1. Про кадри в освіті.

Любомир ГУЗАР:

1. Про виховання цінностей.

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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13 квітня — 130 років  
від дня народження  
Івана КАВАЛЕРІДЗЕ
Іван Петрович КАВАЛЕРІДЗЕ 
(13.04.1887–03.12.1978) — український скульптор, кінорежисер, 
драматург, сценарист, художник кіно, народний артист УРСР.

Творчий доробок:
пам’ятники — княгині Ользі 
(Київ), Тарасу Шевченку (Ромни, 
Полтава, Суми), Григорію Ско-
вороді (Лохвиця, Київ), Ярославу 
Мудрому (Київ) та ін.

режисерські роботи — «Наталка 
Полтавка» (1936 р.), «Запорожець 
за Дунаєм» (1937 р.), «Григорій 
Сковорода» (1958 р.) та ін.

Здійснив постановки понад 60 ви-
став в Україні та за кордоном.

18 квітня — 120 років  
від дня народження Мар’яна 
КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО
Мар’ян Михайлович КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ (18.04.1897–
05.04.1963) — актор, театральний режисер, народний артист 
УРСР та СРСР, професор, один із фундаторів українського театру.

Акторські роботи: Кукса — «Поши-
лись у дурні» М. Кропивницького; 
Омелько — «Мартин Боруля» І. Кар-
пенка-Карого; Лір — «Король Лір» 
В. Шекспіра тощо.

Режисерський доробок: «Дай серцю 
волю, заведе в неволю» М. Кропив-
ницького (1936), «Ярослав Мудрий» 
І. Кочерги (1946), «Богдан Хмель-
ницький» К. Данькевича (1953)  
та ін.

Розгорнутий матеріал  
для проведення святкових заходів 

поданий на компакт-диску № 2/2017

Розвивальна інформаціяРозвивальна інформація

12 квітня — Всесвітній день 
авіації і космонавтики
Україна — визнана в світі космічна держава. Вона входить до 
п’яти провідних країн на ринку космічних послуг і технологій.

Видатні авіа та ракетно- космічні конструктори:
С. Корольов, В. Уткін, М. Янгель,В.Челомей, Ю. Кондратюк.

Космічні апарати виготовлені в Україні:
«Січ-1», «Океан-О», «АУОС» та «Мікрон». 
Ракетоносії: «Зеніт-3SL», «Дніпро», «Циклон-3».

18 квітня — День пам’яток 
історії та культури України
Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України:

 ¾ Собор святої Софії з при-
леглими монастирськими 
спорудами (Київ); 

 ¾ Києво-Печерська Лавра; 
 ¾ Ансамбль історичного цен-

тру Львова;
 ¾ Годезична дуга Струве; 
 ¾ Букові праліси Карпат; 
 ¾ Резиденція митрополитів 

Буковини і Далмації;
 ¾ Дерев’яні церкви карпат-

ського регіону; 
 ¾ Стародавнє місто Херсонес 

Таврійський та його хора; 
 ¾ Петриківський розпис.

16 квітня — Великдень

Світлого Великодня! Миру, радості, добра!

23 квітня — Всесвітній день 
книги і авторського права

Читайте! Читайте! Читайте!
Читайте не поспішаючи, щоб не втратити

жодної краплі змісту книги.
Читайте! 

Нехай не буде жодного дня,
коли б ви не прочитали хоча б однієї сторінки  

з нової книги!

                                                    К. Паустовський



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Елеанор Портер (1868–1920) 
«Полліанна»

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Елеанор Портер (біографія).
 2. Історія написання роману «Полліанна».
 3. Стислий переказ твору.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 5 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Психічна і духовна складові здоров’я
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Види стресу.
 2. Список цінностей.
 3. Вправи на розвиток мислення, уваги, пам’яті, уяви тощо.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 5 клас

Навчальна інформація

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Віктор ГРОМОВИЙ, 
освітній експерт, 
заслужений вчитель України

Стаття

Хто має оновлювати навчальні 
програми?
За наказом Міністерства освіти і науки України від 13 січня 2017 року 

№ 52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5–9 класів загально-
освітніх навчальних закладів» на платформі EdEra розпочато перший 
етап їх громадського обговорення. Автор розмірковує над питаннями, які 
виникають з цього приводу. 

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Пауль Маар «Машина для здійснення 

бажань, або Суботик повертається 
в суботу»

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Пауль Маар (біографія).
 2. «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в су-

боту» (скорочено). 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 5 клас

Навчальна інформаціяНАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Антична грецька цивілізація 
класичної доби

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Греко-перські війни (презентація).
 2. Давньогрецькі колонії.
 3. Внесок грецької цивілізації у світову культуру.
 4. Діячі культури Стародавньої Греції.
 5. Цікаві факти про Стародавню Грецію.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 9

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 8

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 7
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Календар

Календар знаменних і пам’ятних дат 
(травень 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 травні 
відзначатимуться:

5 травня   — 110 років від дня народження Ірини Вільде (справж. — 
Дарина Дмитрівна Полотнюк) (1907–1982): української 
письменниці.

8 травня   — Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.  
День пам’яті та примирення.

14 травня — День матері в Україні.

16 травня — 200 років від дня народження Миколи Івановича Косто-
марова (1817–1885): українського історика, письменника, 
літературознавця, педагога, етнографа, фольклориста, 
суспільно-політичного діяча.

18 травня — День боротьби за права кримськотатарського народу.

24 травня — 105 років від дня народження Михайла Панасовича 
Стельмаха (1912–1983), українського прозаїка, поета, 
драматурга, громадського діяча.

26 травня — 60 років від дня народження Богдана Михайловича Бенюка 
(1957): українського актора театру та кіно, антрепренера, 
політика.

ПІЗНАННЯ

Розвивальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Доба еллінізму
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Хронологія Східного походу Александра Македонського.
 2. Досягнення науки й філософії за доби еллінізму.
 3. Ознаки елліністичних держав.
 4. Цікаві факти про Александра Македонського.
 5. Сім чудес світу (презентація).

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Роальд Дал (1916–1990) 
«Чарлі і шоколадна фабрика»

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Роальд Дал (біографія).
 2. Історія написання роману «Чарлі і шоколадна фабрика».
 3. «Чарлі і шоколадна фабрика» (скорочено).
 4. Мої роздуми над сторінками повісті Роальда Дала «Чарлі і шоко-

ладна фабрика» (зразок твору) тощо.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 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» 
(березень 2017 р.)

Початок. Продовження на стор. 11

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична 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 лютому 2017 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік 
друком.

Початок. Продовження на стор. 12

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 11

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 12

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 10
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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Продовження. Початок на стор. 11

1.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері рефор-
мування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 
до 2029 року

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р

2.

Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти

Наказ МОН України від 10.01.2017 р. № 25

3.

Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Теорети-
ко-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на 
базі загальноосвітніх навчальних закладів України

Наказ МОН України від 19.01.2017 р. № 79

4.

Про модернізацію навчальних програм з української мови для 5–9 
класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами націо-
нальних меншин та навчальних програм з мов і літератур національних 
меншин

Наказ МОН України від 20.01.2017 р. № 84

5.
Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження 
якості освіти РІSА-2018 в Україні

Наказ МОН України від 26.01.2017 р. № 100

6.

Про затвердження Плану заходів МОН з реалізації плану заходів з ви-
конання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих 
Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України 
про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період 
до 2020 року

Наказ МОН України від 31.01.2017 р. № 136

7.

Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» серед учнів 12-х 
класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей 
глухих та зі зниженим слухом у 2017 році

Наказ МОН України від 31.01.2017 р. № 145

8.

Про затвердження Типового навчального плану початкової школи 
експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працю-
ють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня 
за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації 
концептуальних засад реформування початкової освіти»

Наказ МОН України від 07.02.2017 р. № 189

9.
Про фінальний етап VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Наказ МОН України від 10.02.2017 р. № 210

10.
Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Мініс-
терства освіти і науки України на 2017 рік

Наказ МОН України від 14.02.2017 р. № 226

11.

Про затвердження Плану з врахування рекомендацій Комісії Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції за результатами пла-
нової перевірки дотримання вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» Міністерством освіти і науки України

Наказ МОН України від 15.02.2017 р. № 235

12.
Про проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року — 2017»

Наказ МОН України від 15.02.2017 р. № 238

13.
Про затвердження Плану заходів, спрямованих на забезпечення додер-
жання прав осіб з інвалідністю

Наказ МОН України від 20.02.2017 р. № 262

14.
Про зміни умов та порядку проведення третього (заключного) туру все-
українського конкурсу «Учитель року — 2017»

Лист МОН України від 30.01.2017 № 1/9-39

15.
Щодо проведення заходів у рамках реалізації Всеукраїнського проекту 
«Розумники» (Smart kids) y 2017 році

Лист МОН України від 30.01.2017 р. № 1/9-41

16.
Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потреба-
ми

Лист МОН України від 06.02.2017 р. № 1/9-63

17.

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

Лист МОН України, МОЗ України від 10.02.2017 р. № 04.01.17/3426/1/9-74

18. Про XIII Всеукраїнський турнір юних журналістів
Лист ІМЗО від 14.02.2017 р. № 2.1/10-217

19. Про проведення ХІХ Всеукраїнського турніру юних істориків
Лист ІМЗО від 14.02.2017 р. № 2.1/10-218

Організаційна інформація

Інформаційне повідомлення

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

Українська література. Дозвіллєве читання 
1 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

1. Іван ФРАНКО «Коли ще звірі гово-
рили»

1. Уривки «Коли ще звірі говорили»

2. Зірка МЕНЗАТЮК «Підбірка творів…» 1. Уривки «Казочки-куцохвостики»
2. Уривки «Зварю тобі борщику»

3. Тетяна СТУС «Біла, Синя та інші» 1. Уривки «Біла, Синя та інші»

4. Оксана ІВАНЕНКО «Лісові казки» 1. Уривки «Лісові казки»

5. Світлана  
ЛІНИНСЬКА

«Пан Сирник і різд-
вяний пампушок»

1. Уривки «Пан Сирник і різдвяний 
пампушок»

Зарубіжна література. Дозвіллєве читання 
1 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

6. Ервін МОЗЕР «Мануель і Діді» 1. Уривки «Мануель і Діді»

7. Сильвія ПЛАТ «Кухня пані Вишень-
ки»

1. Уривки «Кухня пані Вишеньки»

8. Алан МІЛН «Вінні-Пух і всі-всі-
всі»

1. Стислий переказ «Вінні-Пух  
і всі-всі-всі»

2. Уривки «Вінні-Пух і всі-всі-всі»

9. Григорій ОСТЕР «Котеня на ім’я Гав» 1. Уривки «Котеня на ім’я Гав»

10. Ернст Теодор Ама-
дей ГОФМАН

«Лускунчик і миша-
чий король»

1. Стислий переказ «Лускунчик і ми-
шачий король»

11. Сельма ЛАГЕРЛЕФ «Чудова мандрівка 
Нільса з дикими 
гусьми

1. Стислий переказ «Чудова мандрівка 
Нільса з дикими гусьми»

2. Уривки «Чудова мандрівка Нільса з 
дикими гусьми»

Навчальна інформація

Продовження. Початок на стор. 10

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

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 11 Ліна МАНЬКО. Логарифмічні рівняння та нерів-
ності

Англійська мова 9 Маріанна ЖУБИНСЬКА. Світ професій

Географія 7 Ірина КОЛЯДЕНКО. Клімат Південної Америки

Географія 7 Лариса КОРЕНЬ. Південна Америка. Особливості 
географічного положення. Дослідження і освоєн-
ня материка

Захіст Вітчизни 11 Олег ПРИХОДЬКО. Ручні осколкові гранати та 
поводження з ними

Образотворче 
мистецтво

7 Лідія ДАКАЛ. «Лялька-мотанка» — берегиня роду

Українська  
література

11 Людмила БОНДАРЕНКО. Матеріали дистанційно-
го курсу навчання з української літератури для 
11 класу (творчість П. Тичини)

Українська  
література

7 Ольга МОТОРНА. Вивчення творчості В. Голобо-
родька. Літературний портрет

Українська мова 6 Людмила КЛИМЕНКО. Групи прикметників за 
значенням: якісні, відносні, присвійні 

Фізична культура 7 Олена ЧУЙКО. Волейбол

Навчальна інформація


