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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 11/2017

Бібліотечний вісник
Випу ск № 8/201 7

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

1. Експозиційний комплект «Бібліотечний вісник» призначений для унаочнення інформації про: новини середньої освіти; щойно прийняті нормативні
документи шкільного призначення; найважливіші свята, знаменні й пам’ятні дати;
презентаційні матеріали тематичних альбомів.

Трудові угоди для директорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

2. Вісник напередодні експозиції комплектується бібліотекарем з двох частин:
аркушів формату А3, де міститься новинна інформація, а також аркушів формату
А4 з кольоровими презентаціями, які надходять у складі тематичних альбомів.
Разом обидві частини утворюють своєрідну стінну газету, яка вивішується у фойє
чи коридорі школи.
3. В експозиційному комплекті педагоги знайдуть для себе важливі повідомлення про зміни в освітянській сфері, професійні новини, а також дізнаються
про нові надходження до бібліотеки, які доповнюють навчальні матеріали з гуманітарних предметів. Для проведення виховної роботи вчителі матимуть змогу
наочно ознайомитися з презентаційними матеріалами тематичних альбомів і на
їх основі вибудовувати інноваційні форми роботи з дітьми.
4. Для школярів Бібліотечний вісник є першою сходинкою в напрямі самовиховання та саморозвитку. Ці складові стають необхідними для формування
життєвого світогляду і освіченості молодої людини. Перед школярами щомісячно
демонструються нові матеріали, які виходять поза межі навчальних програм і
викликають живий інтерес до нового, сучасного пізнання.
5. Наступною сходинкою в інтелектуальному зростанні дітей є тематичні
альбоми, які забезпечують поглиблену самостійну роботу дітей. Вона стимулює і
сприяє входженню юних у сучасний інформаційний світ з власними попередніми
знаннями та оцінками.
6. Детальні вказівки щодо комплектування і використання Бібліотечного
вісника вміщено на зворотньому боці заголовного аркуша.

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
Про атестацію вчителів

Міністерство освіти і науки має намір
зробити сертифікацію вчителів альтернативою
атестації, але робитиме це поступово. Про це
сказала міністр освіти ілія риневич. За її словами, поки міністерство залишає два механізми:
атестацію і сертифікацію.
Сертифікація передбачає два етапи. Перший — це зовнішнє тестування. Тест буде проводити Український центр оцінювання якості
освіти. Він буде перевіряти знання методики,
особливості реформи, знання предмета. Другий
етап — це моніторинг роботи вчителя безпосередньо в класі, який здійснюватиме
Державна служба якості освіти.

Стор. 1

Міністерство освіти запропонує перевести усіх директорів шкіл на строкові
трудові угоди, термін яких не зможе перевищувати 6 років.
«У нас сьогодні директори працюють на
різних засадах. ті, які працюють на засадах
строкового контракту, і є ті, які працюють на
безстрокових трудових угодах. Під час впровадження закону всіх директорів, які працюють
на безстрокових трудових угодах, ми запропонуємо перевести на строкові трудові угоди на
найбільший передбачений термін — 6 років.
Це й буде вважатися їхньою першою каденцією», — зазначила ілія риневич.
Разом з тим, вона повідомила, що для тих директорів, які сьогодні перебувають
на строкових угодах, це буде вважатися їхньою першою каденцією.

Про об’єднання предметів

У Міністерстві освіти і науки займаються проектом об’єднання фізики, хімії, біології
та географії в один предмет. Передбачається, що новий предмет замінить перераховані
у програмах для старших класів гуманітарного
напрямку.
«Вочевидь, що до -го класу вивчалися
ці предмети, але і на рівні 1 –11 класів такий
курс продовжить свій розвиток» — говорить
. риневич.
Конкретних строків нововведення міністр не назвала. На сьогодні для викладання об’єднаного предмета немає ні вчителів, ні підручників — їх ще слід підготувати.

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

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

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 жовтні 2017 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік друком.
1.

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти наразі узгоджується в Кабміні і найближчим часом має бути затверджений. Передбачається, що
з 1 вересня 2 18 року за ним навчатимуться усі діти, які підуть у перший клас.
Пілотування нового стандарту вже проходить у 1
школах.
За словами міністра . риневич новий зміст освіти — це лише одна з частин Нової української школи. Не менш важливими є підготовка вчителів та нове
освітнє середовище.
«Тож ми маємо дуже масштабне завдання — поширити новий досвід з 1 вересня наступного навчального року для 22 тисяч вчителів, які братимуть 1 клас,
і на 22 тисячі класних кімнат, де вчитимуться діти», — відзначила ілія риневич.

Стор. 2

Про затвердження складу фахових журі третього (заключного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2018»
Наказ МОН України від 22.09.2017 р. № 1305

2.

Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з хімії, математики, фізики,
біології, інформатики 2017 року
Наказ МОН України від 27.09.2017 р. № 1311

3.

Про створення робочої групи з питань сертифікації вчителів
Наказ МОН України від 27.09.2017 р. № 1316

Про створення робочої групи для здійснення моніторингу процесу
впровадження нових підходів до навчання у початковій школі

4.

Новий стандарт початкової освіти

Організаційна інформація

5.

Наказ МОН України від 28.09.2017 р. № 1321
З метою оцінки ефективності впровадження нових підходів до навчання
на основі Концепції Нової української школи, з експертів Інституту освітньої
аналітики та Інституту модернізації змісту освіти була утворена робоча група.
Основними її завданнями визначено: підготовка інструментарію, проведення
моніторингу та підготовка аналітичної доповіді протягом поточного навчального року.

Про проведення III всеукраїнського (фінального) туру Всеукраїнського
конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
Наказ МОН України від 03.10.2017 р. № 1344

6.

Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти на 2018 рік
Наказ МОН України від 04.10.2017 р. № 1350

Стор. 3

Бібліотекарю — про Бібліотечний вісник

1. Щомісячний експозиційний комплект «Бібліотечний вісник» (далі — БВ) призначений для
наглядного інформування педагогів і школярів про:
1.1) освітянські новини;
1.2) щойно прийняті нормативні документи шкільного призначення;
1.3) найважливіші свята, знаменні й пам’ятні дати;
1.4) нові матеріали виховного і розвивального характеру.

2. Бібліотечний вісник складається з новинної та тематичної частин. Перша містить блок інформації 1.1–1.3, друга — блок інформації 1.4 (див. п. 1). Експонується БВ як цільна настінна газета.
3. Новинна частина щомісячно надсилається у складі журналу на двох аркушах формату А3,
включаючи заголовний. Тематична частина представлена документами, які названі презентаціями.
Останні надходять з журналом у складі тематичних альбомів або доповнень до них, і публікуються
на аркушах формату А4.

4. Бібліотечний вісник для експонування комплектується (формується) бібліотекарем. З цією
метою до новинної частини (2 аркуші) додається тематична частина — презентації з тематичного
альбому на кількох аркушах.
Тематичний альбом — у першій поставці або Доповнення до нього — у наступних поставках,
попередньо розшивається (знімається скріплююча скоба) і вилучаються всі презентації (див. кольорові
аркуші). У БВ вони розміщуються зверненими до глядачів лицевою сторінкою. При цьому, зворотня
сторінка не експонується і стане доступною для читачів лише в тематичному альбомі.
Отримуємо таку конструкцію:
БІБЛІОТЕЧНИЙ
ВІСНИК

Аркуш 2 новинної
частини

Презентація

Презентація

Презентація

Аркуш 1 новинної
частини

Альбоми розширюють і поглиблюють знання дітей з гуманітарних предметів, виходять за межі
навчальних програм, сприяють формуванню у дітей життєвого світогляду, наближають їх до розуміння
сучасних реалій, спонукають до напрацювання власних бачень, оцінок і висновків.
2. Альбоми складаються за окремими темами, які стосуватимуться культури (література, кіно,
музичне мистецтво, театр тощо) чи історії (події, постаті, дати, процеси тощо).

3. Матеріали включають предметні картки (літературні, музичні, театральні і т.п.), а також по
декілька доданих до них документів. Серед цих документів — презентація предмета. Картки і презентації публікуються; решта подається в електронній формі на компакт-диску. Масив друкованих
документів утворює альбом за визначеною темою (тематичний альбом).

4. Робота школяра з альбомом передбачає перегляд карток і презентацій, ознайомлення з текстом,
а також звернення до електронних документів, які є додатками і збагачують відповідний матеріал.
Для ефективної роботи з альбомами, що надходитимуть в журналах «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання» і «Бібліотечна робота», рекомендуємо організувати строгий облік
компакт-дисків, де вміщено електронні документи. Вказане не стосується журналу «ШБІЦ-інфо. Нові
надходження», в якому всі документи знаходяться в електронній бібліотеці «ШБІЦ-інфо».
5. Тематичний альбом побудований за принципом послідовного накопичення вмісту новими
поставками. Аркуші мають ліву перфорацію — отвори для вставки в теку з роз’ємним замком. Бібліотекарю слід розшити комплект, знявши скріплюючу скобу. Далі помістити аркуші в теку. Таким
чином, отримаємо тематичний альбом.

6. Усі наступні надходження до альбому (доповнення) послідовно підшиваються наприкінці згідно
з нумерацією сторінок. Нові надходження видавець надсилає спеціально оформленими комплектами
«ДОПОВНЕННЯ», аркуші яких мають у нижньому колонтитулі ідентифікаційний рядок. Він містить
такі довідкові реквізити: слово «ШБІЦ», номер випуску, позначення тематичного альбому з номером,
слово «Доповнення» з порядковим номером, технологічний номер сторінки в поставці.
Наприклад, ШБІЦ № 10/2017, ТА № 56, Доповнення № 01, 6

5. Бібліотечний вісник розвішується на демонстраційному стенді у місці з широким доступом —
зазвичай у фойє чи коридорі школи. Не рекомендується розміщувати БВ у приміщенні бібліотеки —
цим обмежуються можливості ознайомлення учасників навчально-виховного процесу з новим випуском.
6. Експозиція триває один місяць до надходження чергового випуску журналу. Після згортання
БВ бібліотекар повертає презентації до тематичного альбому, розміщуючи їх за номерами сторінок.
Аркуш 2 новинної частини рекомендуємо зберігати в окремому альбомі для можливого використання
в наступному році. Не забуваймо, що до кожного свята (дати) на компакт-диску подається підбірка
матеріалів для їх відзначення.
7. Наступна експозиція готується вже з відповідних частин нової поставки.

Бібліотекарю — про тематичні альбоми

1. Тематичні альбоми готуються для інформаційного забезпечення шкільного розвивального
і виховного процесів. Матеріали мають завданням закласти необхідний базис знань школяра про
культуру та історію, підвищувати його освітній рівень через пізнання нового.

Примітка. Технологічний номер сторінки використовується видавцем для контролю повноти
комплекту «ДОПОВНЕННЯ».

7. Користування тематичним альбомом і відповідними доповненнями має особливість: після
отримання чергового випуску журналу презентації спрямовуються для доукомплектування Бібліотечного вісника для експонування протягом місячного періоду. Після його завершення презентації
повертаються до альбому, де розміщуються за номерами сторінок.
8. Тематичний альбом зберігається в бібліотеці і може використовуватися для навчальних потреб,
проведення виховних і розвивальних шкільних заходів, а також для самоосвіти школярів.
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РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

1 грудня — Всеукраїнський
референдум 1991 року

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

3 грудня – 120 років від дня
народження Андрія ГОЛОВКА
(03.12.1897–05.12.1972) —
українського письменника, критика, лауреата
Шевченківської премії.

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

2

Розвивальна інформація

18 грудня — 125 років від дня
народження Миколи КУЛІША
(18.12.1892–03.11.1937) — українського письменника, режисера, драматурга, громадського
діяча, педагога.
Став жертвою сталінського
терору.

Творча спадщина:
романи:
«Бур’ян» (1927), «Мати»
(1931); «Артем Гармаш»
(1951–1970);
оповідання і повісті:
«Пилипко» (1923);
«Можу» (1926);
«Червона хустина» (1957);
нариси — «Момент» (1921);
«Діти Землі і Сонця» (1922).

У референдумі взяли участь — 84,18 % населення України. З
них 90,32 % проголосувала «За». Народ України на референдумі
в 1991 р. підтвердив Акт проголошення незалежності України.

24 грудня — 80 років від
дня народження В’ячеслава
ЧОРНОВОЛА

13 грудня — 140 років від дня
народження Миколи ЛЕОНТОВИЧА

Написав п’єси:
«97» (1924); «Комуна в степах»
(1925); «Хулій Хурина» (1926);
«Зона» (1926); «Отак загинув
Гуска» (1925); «Народний Малахій» (1927); «Мина Мазайло»
(1929); «Патетична соната»
(1929); «Маклена Граса» (1933);
«Прощай, село» (1933); «Поворот Марка» (1934); «Вічний
бунт» та інші.

19 грудня —
День Чудотворця Миколая

(13.12.1877–23.01.1921) —
українського композитора,
хорового диригента, громадського діяча, педагога.

(24.12.1937–25.03.1999) —
дисидента, політичного
в’язня СРСР, українського політика, організатора
Народного руху України.

Написав оперу «На Русалчин
Великдень».

«Дай, Боже, нам любити
Україну понад усе: сьогодні — маючи, щоб не довелося потім гірко любити —
втративши.»

Відомі хорові обробки українських народних пісень
«Щедрик», «Дударик», «Пряля», «Козака несуть».
Його обробка «Щедрика» відома у всьому світі як різдвяна колядка англ. «Carol of
the Bells».

В’ячеслав Чорновіл

Розгорнутий матеріал для проведення літературних заходів
поданий на компакт-диску № 11/2017
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