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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 4/2017

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 4/2017

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.

Шкільні іспити — 2017
Міністерством освіти і науки затвердже-

ні орієнтовні вимоги до проведення школами 
державної підсумкової атестації учнів у систе-
мі середньої освіти в 2016/2017 навчальному 
році. Документом визначено зміст, особливості 
проведення та оцінювання результатів шкіль-
них іспитів.

У 2017 році строки проведення ДПА в по-
чатковій та основній школі визначатимуться 

шкільними педагогічними радами, а учні 11-х класів складуть випускні іспити у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання.

Державна підсумкова атестація у початковій школі (4 клас) проводиться з трьох 
предметів: української мови, літературного читання та математики. В основній школі 
(9 клас) — з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором 
педагогічної ради школи з одного із навчальних предметів.

Державна підсумкова атестація у старшій школі (11 клас) проводиться у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів: українська мова, матема-
тика або історія України, а також предмет за вибором учня з одного із навчальних 
предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова, математика, історія 
України (період ХХ — початок ХХІ століття).

Затверджені нові нормативи з фізпідготовки дітей
Міністерством молоді та спорту затверджені 

нові тести і нормативи для проведення щорічного 
оцінювання фізичної підготовленості населення, 
що почнуть діяти у 2017 році.

Зокрема, документом передбачено обов’яз-
кове щорічне тестування учнівської та студент-
ської молоді навчальних закладів усіх типів неза-
лежно від форми власності. Система оцінювання 
складатиметься з тестів на витривалість, силу, 
швидкість, спритність та гнучкість. Тестування 
проводитиметься за чотирма рівнями фізичної підготовленості: високий, достатній, 
середній та низький.

Окремо документом встановленні нормативи для щорічного оцінювання фі-
зичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку (10 років), середнього 
шкільного віку (11–15 років), старшого шкільного віку (16–17 років) та студентів 
вищих навчальних закладів.

Наказом Мінмолодьспорту України затверджена Інструкція, якою визначено 
особливості організації проведення тестування фізичної підготовки, виконання тестів 
та фізичних вправ, а також оформлення результатів тестування.

Нова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах
Міністерством освіти розроблено нову інструк-

цію з діловодства у загальноосвітніх навчальних 
закладах. З проектом документу можна ознайомитись 
на сайті МОН.

Після затвердження документ встановить 
обов’язкові загальні вимоги щодо документування 
управлінської інформації та організації роботи з до-
кументами в школах усіх типів і форм власності.

Інструкцією також визначено перелік типо-
вих документів, що мають обов’язково створюва-
тись у школі, а також встановлено особливі вимоги 
до складання деяких видів документів, їх реєстра-
ції, особливостей формування справ та зберіган-
ня документів.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Аналітична підбірка

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

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

Ігор ЛІКАРЧУК:

1. Освіта в умовах децентралізації.

Олександр МІРОШНИЧЕНКО:

1. Педагогічні кадри і зарплата.

ОЛЕНА:

1. Про мотивацію дітей до навчання.

Дмитро ГОРДОН:

1. Про освіту.

РОМАН:

1. Про освітні реформи і суспільну систему.

Юрій ФЕДОРЧЕНКО:

1. Про репетиторство і нову систему.

Детальніше — в журналі «Нові надходження»

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
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РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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9 травня — День Перемоги 
Державне свято Радянського Союзу, а пізніше й країн, що 

входили до складу СРСР. Відзначається щорічно на згадку про 
переможне завершення Великої Вітчизняної війни радянського 
народу проти німецько-фашистських загарбників. Дата пов’язана 
з прийняттям капітуляції Німеччини у війні в радянській зоні 
окупації в передмісті Берліна Карлсхорсті за московським часом.

18 травня — День 
боротьби за права 
кримськотатарського народу

День боротьби за права кримськотатарського народу від-
значається в Україні щорічно у річницю депортації кримських 
татар 1944 року. Депортація є одним з найбільших злочинів ра-
дянського режиму, вчинених ним під час Другої світової війни.

Під час головної хвилі було виселено 180 014 осіб, для пере-
везення яких було використано 67 ешелонів. Разом з Криму за 
перші два дні вигнано 191 044 осіб. 

5 травня — 110 років від дня 
народження Ірини ВІЛЬДЕ

Ірина ВІЛЬДЕ (Дарина Дмитрівна Полотнюк-Макогон); — 
(05.05.1907–30.10.1982) українська письменниця.

Творча спадщина:
збірка новел — «Химерне серце»;

збірки оповідань, нарисів, повістей: 
«Метелики на шпильках», «Б’є вось-
ма», «Повнолітні діти», «Стежинами 
життя», «Яблуні зацвіли вдруге» , 
«Кури» , «Нова Лукавиця» та інші;

романи — «Повнолітні діти»; «Сестри 
Річинські».

«Щоб увійти в безсмертя, людина 
мусить скласти два екзамени: один 
перед сучасниками, другий — перед 
історією»

Ірина Вільде

16 травня — 200 років від 
дня народження Миколи 
КОСТОМАРОВА 

Микола Іванович КОСТОМАРОВ (16.05.1817–19.04.1885) —  
видатний український історик, етнограф, прозаїк, поет-роман-
тик, мислитель, громадський 
діяч, етнопсихолог. Один із 
засновників Кирило-Мефоді-
ївського товариства.

Твори:
 ¾ «Книги Буття Українсько-

го Народу»;
 ¾ «Богдан Хмельницький»;
 ¾ «Луїна»;
 ¾ «Мазепа»;
 ¾ «Мазепинці»;
 ¾ «Бунт Стєньки Разіна»;
 ¾ «Автобіографія» та ін.

Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів 
поданий на компакт-диску № 3/2017

Розвивальна інформаціяРозвивальна інформація

14 травня — День матері
День матері — міжнародне свято. В Україні офіційно 

відзначається щорічно у другу неділю травня.

Мама – найкраща людина у світі! 
Знають це всі – і дорослі і діти.
Морок не ляже на рідний поріг, 

Мама не пустить, вона – оберіг!

ВІТАЄМО!

8 травня — День пам’яті та 
примирення

Відзначають в Україні згідно з законом «Про увічнення 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 
років» в кожну річницю капітуляції нацистської Німеччини.



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Туве Янсон (1914–2001)«Комета 
прилітає», «Капелюх Чарівника», 
«Зима-чарівниця»

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Туве Янсон (біографія).
 2. «Капелюх чарівника» (скорочено).
 3. «Комета прилітає» (скорочено).
 4. Літературний диктант.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 5 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Соціальні чинники здоров’я
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Держава на захисті прав дитини.
 2. Міфи та факти про наркотики.
 3. 10 фактів про туберкульоз.
 4. Небезпечні компанії та їх ознаки.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 7 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Стародавній Рим за царської та 
республіканської доби

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Стародавній Рим у датах (таблиця).
 2. Реформи братів Гракхів (таблиця).
 3. Цікаві факти про Юлія Цезаря.
 4. Римські боги.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Епоха Великих географічних 
відкриттів

Додаткові навчальні матеріали:
 1. Маршрути плавання Бартоломеу Діаша (1437 р.). 

і Васко да Гами (1497–1498 рр.).
 2. Васко да Гама (коротка біографія).
 3. Бартоломео Діаш (коротка біографія) тощо.

ГЕОГРАФІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Римська імперія
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Хронологія подій періоду пізньої Римської імперії (таблиця).
 2. Варварські королівства (таблиця).
 3. Октавіан Август (біографія).
 4. Становище християнської церкви.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

РЕДАКЦІЙНИЙ

Інформаційний паспорт навчальної теми

Стародавня епоха пізнання Землі
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Мартін Бехайм (біографія).
 2. Подорож Марко Поло. 
 3. Книга Марко Поло «Опис світу».
 4. Гекатей Мілетський.
 5. Анаксагор (500/497г. до н.е.).

ГЕОГРАФІЯ. 6 клас

Навчальна інформація

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 березні  2017 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік 
друком.

1.
Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між  
місцевими бюджетами

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 114

2.

Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного  
оцінювання фізичної підготовленості населення України

Наказ Мінмолодьспорту  від 15.12.2016 р. № 4665  
(Акт чинний з 14.03.2017 р.)

3.

Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського  
дитячого конгресу «Зіркові канікули у «Світі талантів»

Спільний наказ Мінсоцполітики України/ МОН України від 01.02.2017 р. 
№ 154/147 (Акт чинний з 24.03.2017 р.)

4. Про розроблення навчальних програм для старшої школи 
Наказ МОН України від 24.02.2017 р. № 310

5.
Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти 
і науки України на 2017 рік

Наказ МОН України від 27.02.2017 р. № 313

6.
Про кодифікацію навчальної літератури для учнів з особливими  
освітніми потребами

Наказ МОН України від 02.03.2017 р. № 335

7.
Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  
з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році

Наказ МОН України від 13.03.2017 р. № 365

8.

Про затвердження складу журі III етапу Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України у 2016/2017 навчальному році

Наказ МОН України від 17.03.2017 р. № 410

9.
Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України 
із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2017-2020 роки

Наказ МОН України від 17.03.2017 р. № 411

10.
Про надання підручникам грифа «Рекомендовано Міністерством освіти 
і науки України»

Наказ МОН України від 20.03.2017 р. № 417

11.
Про створення робочих груп із розроблення навчальних програм  
для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України від 22.03.2017 р. № 451

12.

Про включення до складу команд-учасниць IV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української мови і літератури переможців  
VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської  
та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Лист МОН України від 07.03.2017 р. № 1/9-133

13.
Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх 
навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році

Лист МОН України від 13.03.2017 р. № 1/9-149

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Інформаційне повідомлення

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

Українська і зарубіжна література. 
Дозвіллєве читання 

1 клас 

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

1. Олександр  
ДЕРМАНСЬКИЙ

«Підбірка творів…» 1. Уривки «Володар Макуци, або При-
годи вужа Ониська»

2. Стислий переказ «Володар Макуци, 
або Пригоди вужа Ониська»

3. Уривок «Крамничка тітоньки 
Мальви»

4. Стислий переказ «Крамничка ті-
тоньки Мальви»

5. Уривок «Маляка — принцеса Дра-
конії»

6. Уривок «Маляка і Навіжений дра-
кон»

7. Уривок «Маляка і Гаплик»

2. Сергій ЛОСКОТ «Великі собаки 
бояться маленьких 
дівчаток»

1. Уривки «Великі собаки бояться 
маленьких дівчаток»

3. Олег ЧАКЛУН «Підбірка творів…» 1. Уривки «Мікробот»
2. Уривки «Мікробот і Кам’яний 

дракон»

4. Марина і Сергій 
ДЯЧЕНКИ

«Повітряні рибки» 1. Уривки «Повітряні рибки»

5. Дмитро  
КУЗЬМЕНКО

«Підбірка творів…» 1. Уривки «Кожен може стати прин-
цесою»

2. Уривок «Я * трамвай + зоопарк»
3. Уривки «Купи слона! Або великі 

пригоди маленької Софійки»

Початок. Продовження на стор. 11

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 11

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 12

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 10

4«ШБІЦ-інфо». НН № 4/2017. БВ випуск № 4

Продовження. Початок на стор. 10

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору)

Номер і назва додатка

6. Оксана  
ЛУЩЕВСЬКА

«Підбірка творів…» 1. Уривок «Паперова царівна»
2. Уривок «Солька і кухар Тара-пата»

7. Оксана  
ДУМАНСЬКА

«Марійчині пригоди» 1. Уривки «Марійчині пригоди»

8. ФОЗЗІ «Гупало Василь. П’ять 
з половиною пригод»

1. Уривки «Гупало Василь. П’ять з по-
ловиною пригод»

9. Ігор  
ФАРБАРЖЕВИЧ

«Казки маленького 
Лисенятка»

1. Уривки «Казки маленького Лисе-
нятка»

10. Аша ФРЕДРІКСОН «Пригоди пусяки 
Сані»

1. Уривки «Пригоди пусяки Сані»

Методична інформація

Ганна ТОКМАНЬ,
професор Переяслов-Хмельницького  
державного університету
імені Г.Сковороди

Стаття

«Українська література» була, є і має 
бути в школі 
Спостерігаючи за дискусією, що її викликала ідея інтеграції предметів 

«Українська література» і «Зарубіжна література» в один шкільний предмет, 
Ганна Токмань, професор Переяслов-Хмельницького державного універ-
ситету імені Г.Сковороди, доповнила свій текст (див. журнал № 1/2017) 
такими положеннями.

Методична інформація

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Віктор ГРОМОВИЙ, 
освітній експерт, 
заслужений вчитель України

Стаття

Ліквідовуємо маразми в шкільній 
освіті. Маразм № 23 «Виховна 
робота» та радянський тип event-
менеджменту (скорочено)

Автор наголошує на нагальній необхідності відмови від радянського 
типу event-менеджменту на користь розгортання в навчальних закладах 
простору ціннісного орієнтування.

Управлінська інформація

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

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» 
(квітень 2017 р.)

Предмет Клас
Назва навчально- 

методичної розробки
Англійська мова — Марія ГОМАН. Інноваційні підходи до вивчення 

англійської мови в навчальних закладах
Зарубіжна літера-
тура

5 Валентина ВІЛОВАТА. М.Твен «Пригоди Тома 
Сойєра»

Німецька мова 8 Наталія КУЛІШ. ber den Geschmack l sst sich 
nicht streiten

Основи здоров’я 7 Наталія ФАРА. Звички і здоров’я
Російська мова 3 Юлія ЖУКОВА. Читаем молча, отвечаем на во-

просы по тексту. Учимся вести диалог
Українська мова — Оксана КОМАШКО. Українознавчий турнір
Фізична культура 4 Ірина ВІДЮЧЕНКО. Спортивний урок «Мій весе-

лий дзвінкий м’яч»
— — Світлана БЕЛІЧЕНКО. Кореляційний аналіз 

якісних показників як інструмент соціологічних 
досліджень

— — Марія ГОМАН. Науково-дослідницькі роботи
— — Олена ШЕРСТЮК. Фрагменти уроків з форму-

вання франкомовної лінгвосоціокультурної ком-
петентності в учнів старших класів

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Богдана РОМАНЦОВА, 
літературний критик

Огляд

Світовий досвід уроків літератури 
(скорочено) 

Минулоріч серед освітян, експертів з дитячого читання й інших причет-
них до дитячої літератури людей точилися запеклі бої навколо проблеми 
вивчення літератури у молодших класах. Із початком 2017 року розпочалися 
дебати щодо зміни у шкільній програмі з літератури середньої та старшої 
школи. Автор літературознавчого сайту «ЛітАкцент» Богдана Романцова, 
подає огляд досвіду вивчення літератури у середній школі на прикладі 
шести зарубіжних країн.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

Вероніка СЕЛЕГА,
педагог, засновник школи 
публічного виступу «Арістотель»

Інтерв’ю

Як оновити публічну дитячу 
бібліотеку на Подолі 
(скорочено) 

Вероніка Селега, журналіст і педагог,  вирішила розпочати роботу над 
проектом облаштування дитячої бібліотеки нового типу. Журналіст сайту 
«Читомо» поспілкувалася з Веронікою про роботу оновленого простору, 
розвиток сфери та прагнення місцевих громад і те, як без надвитрат зро-
бити з бібліотеки комфортний осередок громадського життя.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Інформація користувачаБібліотечно-інформаційне обслуговування
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