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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 12/2017

Бібліотечний вісник
Випу ск № 9/201 7

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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.
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.

Пробне ЗНО–2 18

Пробне ЗНО проводитиметься з метою
ознайомлення всіх бажаючих із процедурою
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу учасників
до пункту тестування та робочого місця.
Зареєструватись для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні
можна буде з по 31 січня 2 18 року на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Там же буде розміщена інформація про оплату вартості одного
тестування для одного учасника.
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«Стежками Каменяра» — новий шкільний конкурс

Міністерство освіти підтримало ініціативу Благодійного фонду «Міжнародного фонду Івана ранка» та ромадського об’єднання « ьвівське товариство у м. Києві»
щодо проведення щорічного Всеукраїнського учнівського
літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра».
Переможці Конкурсу визначатимуться у чотирьох
номінаціях: «Проза», «Поезія», «Драматургія»та «Краща
ілюстрація до творів Івана ранка». У кожній з номінацій
переможців визначатимуть у двох вікових категоріях: учасники віком 6–11 років і учасники 12–16 років. Переможці
конкурсу зможуть отримати нагороди у негрошовій формі
та дипломи.
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головний редактор журналу
«Освіта в Україні.
Нормативно-правове
регулювання», м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Нормативно-правовий покажчик

Моніторинг законодавства.
Нові документи

атверд ені нові про ра и
ізики та астроно ії

У покажчику надається перелік нормативно-правових актів та інших

Нові навчальні програми з фізики та астрономії
для учнів 1 –11 класів отримали гриф Міністерства
освіти і науки.
Також гриф міністерства отримали навчальні
програми польської мови для учнів 5– та 1 –11
класів закладів загальної середньої освіти.

а т

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

одити до школи

Міністерство підтримує реформу деінституціалізації інтернатних закладів.
Також у відомстві підкреслюють що не бачать у майбутньому загальноосвітніх
шкіл-інтернатів для учнів початкових класів.

оту т ся нови Порядок підви ення квалі ікації

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

Ольга ПРОКОПЧУК,

У Міністерстві освіти і науки України:

Діти зі шкіл-інтернатів

Спеціально створеній робочій групі доручено до 1 лютого розробити проект
Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Планується, що у травні документ буде поданий на розгляд уряду.

Школа

на адали про

Організаційна інформація

інансову пу лічніст

Адміністрації шкіл мають оприлюднити всі фінансові надходження та витрати
навчальних закладів. У МОН зазначають, що моніторинг виконання зазначених вимог
здійснюватимуть управління освітою на місцях.

Проект закону «Про загальну середню освіту»

Міністерство освіти і науки планує розробити проект нового закону «Про
загальну середню освіту» до кінця 2 17 року. З метою напрацювання тексту нового закону при МОН створена робоча група, членам якої не пізніше 31 грудня
поточного року доручено розробити та подати відомству проект документа. Робочу
групу очолив заступник міністра Павло обзей.

Стор. 2

1.

Про призначення стипендій Президента України учасникам та призеру
міжнародної учнівської олімпіади з географії 2017 року
Наказ МОН України від 12.10.2017 р. № 1371

2.

Про завершення І (організаційного) етапу всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти»
Наказ МОН України від 13.10.2017 р. № 1379

3.

Про організацію та проведення IV Міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови за кордоном» у 2017/2018 навчальному
році
Наказ МОН України від 18.10.2017 р. № 1393

4.

Про продовження строку виплати стипендій Президента України призерам міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів 2016
року за особливі успіхи в навчанні
Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1405

5.

Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10–11 класів закладів загальної середньої освіти
Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407

6.

Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки
України» двомовним словникам для закладів загальної середньої освіти
з навчанням мовами національних меншин
Наказ МОН України від 24.10.2017 р. № 1414
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РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

Новий рік і Різдво Христове

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

6 січня — 80 років від дня
народження Василя СТУСА
український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник
(06.01.1938–04.09.1985)
Один із найактивніших представників українського дисидентського руху шістдесятників. Лауреат Державної премії
імені Тараса Шевченка (1990),
Герой України (2005,
посмертно).

ВІТАЄМО!

Збірки віршів
«Круговерть» (1965),
«Зимові дерева» (1970),
«Веселий цвинтар» (1971),
«Час творчості / Dichtenszeit»
«Палімпсести» (1971-77).

Щиро бажаємо в новому році
дружби, радості і сміху, нових знань і добра!

22 січня — День Соборності України
120 років від дня народження
Володимира СОСЮРИ

8 січня — 130 років від дня
народження Гната ЮРИ
український театральний режисер, актор театру і кіно (08.01.1888–
18.01.1966)
Кращі ролі в театрі і кіно:
¾ Терешко, Крамарюк («Суєта», «Житейське море»
Івана Карпенка-Карого),
¾ Копистка («97» Миколи
Куліша).
¾ Фіґаро («Весілля Фіґаро»
П’єра-Огюстена Бомарше),
¾ Швейка («Пригоди бравого
вояка Швейка» за Ярославом Гашеком).
¾ «В степах України» (1952,
співрежисер)
¾ «Украдене щастя» (1952,
співрежисер)
¾ «Мартин Боруля» (1953, актор та співрежисер)
¾ «Сто тисяч» (1958, актор та співрежисер).

французький письменник, поет і критик,
основоположник жанру літературної казки
(12.01.1628–16.05.1703)

ТАК НІХТО НЕ КОХАВ
Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна
на землі

Стор. 4

Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

12 січня — 390 років від дня
народження Шарля ПЕРРО

український письменник,
поет-лірик (06.01.1898–
08.01.1965)

Четвертим Універсалом Центральної Ради 100 років тому (1918)
Українську Народну Республіку проголошено самостійною і
незалежною державою.
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КАЗКИ

І земля убирається зрання..
Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки...
В день такий на землі
розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки...

«Казки матінки Гуски, або
Історії та казки давніх часів
із повчаннями», «Фея», «Попелюшка», «Кіт у чоботях»,
«Червона Шапочка», «Хлопчик-мізинчик», «Синя борода», «Сонна красуня», «Рікечубчик», «Ослина шкура».

(В. Сосюра)
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