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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 1/2018

Бібліотечний вісник
Випу ск № 1/201 8

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.

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи
План реформ

Кабінетом Міністрів України затверджений План заходів на 2 17–2 2 роки із запровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа».
Документом передбачена реалізація
заходів у 23 напрямах, які мають здійснюватись різними інституціями. Зокрема, план передбачає розроблення нових проектів
державних стандартів загальної середньої освіти та нових типових освітніх програм.
Також планується розробити нові професійні стандарти педагогічної діяльності
вчителя початкової школи, шкільного вчителя-предметника та керівника школи.
Планом передбачені заходи із зменшення бюрократичного навантаження на
школу, створення системи моніторингу якості середньої освіти, удосконалення
системи незалежного оцінювання результатів навчання тощо.

Стор. 1

Новий державний орган для контролю якості
освіти

Кабінет Міністрів України створив Державну службу
якості освіти, реорганізувавши Державну інспекцію навчальних закладів. Вона буде контролювати дотримання
якості освіти та освітніх стандартів в українських школах.
Новий орган матиме ширші повноваження, ніж інспекція,
а також буде представлений на регіональному рівні через
свої відділення.
диним плановим заходом державного нагляду
щодо шкіл буде інститу ійний ау ит. Передбачається, що
аудит має проводитись раз на десять років з метою оцінки
та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення якості
освітньої діяльності закладу освіти.

МОН розробило Концепцію розвитку педагогічної освіти

Міністерство освіти і науки запропонувало до громадського обговорення
проект Концепції розвитку педагогічної
освіти. Текст документа оприлюднений на
сайті відомства.
Метою Концепції є модернізація педагогічної освіти для створення бази підготовки педагогічних працівників нової
генерації та забезпечення умов для становлення і розвитку сучасних альтернативних
моделей розвитку педагогів, які стануть умовою впровадження реформи «Нова
українська школа».

Новий стандарт вчителя початкової школи

Міністерством освіти і науки розроблений проект професійного стандарту
на професію «Вчитель початкової школи».
Відповідний документ винесений для громадського обговорення.
Документом визначено: основну мету
професійної діяльності вчителя початкової
школи; умови допущення до роботи та умови праці; документи, що підтверджують
професійну кваліфікацію тощо.
У стандарті також зазначаються особливості навчання та професійного зростання, перелік трудових функцій, опис компетентностей, знань, умінь і навичок вчителя.

Стор. 2

Організаційна інформація

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

1.

Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів
Постанова Верховної Ради України від 19.12.2017 р. № 2253-VIII

2.

Про затвердження плану заходів на 2017–2029 роки із запровадження
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 903-р

3.

Про утворення робочої групи з розроблення проекту нового Закону
України «Про загальну середню освіту»
Наказ МОН України від 13.11.2017 р. № 1470

4.

Про затвердження Плану підготовки проектів нормативно-правових
актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про
освіту»
Наказ МОН України від 13.11.2017 р. № 1475

5.

Про утворення робочої групи з розроблення проекту Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Наказ МОН України від 14.11.2017 р. № 1477

6.

Про затвердження Плану заходів з реалізації Положення про Єдину
державну електронну базу з питань освіти
Наказ МОН України від 15.11.2017 р. № 1483

7.

Про видання підручників і посібників для закладів загальної середньої
освіти з навчанням українською та мовами національних меншин
Наказ МОН України від 15.11.2017 р. № 1489

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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Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

29 січня — 100 років
з дня бою під Крутами

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

20 лютого — ДЕНЬ ГЕРОЇВ
НЕБЕСНОЇ СОТНІ
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Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

23 лютого — 260 років
від дня народження
Василя КАПНІСТА
Василь Васильович
КАПНІСТ
(23.02.1758–09.11.1823) —
визначний український поет,
драматург і громадсько-політичний діяч кін. XVIII — поч.
XIX ст.

Їх назвали Небесною сотнею — українців, які загинули у Києві
на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській, в період
з 19 по 21 січня 2014 року. Загинули за честь, за волю, за право
бути народом.
ПАМ’ЯТАЄМО!

Крути — наша гордість і слава,
Там соколи юні у вічність пішли.
На клич молодої держави,
Піднялися вірні сини.
Грудьми у нерівному бої,
Спинили червону орду,
З честю впали герої,
За Україну свою.
(Михайло Зельман)

3 лютого — 100 років від дня
народження Любові ЗАБАШТИ

9 лютого — 100 років від дня
підписання (1918) урядом УНР
Брестського (Берестейського)
мирного договору
Брест-Литовський
мирний договір — угода
між Українською Народною Республікою, з одного
боку, та Німецькою імперією, Австро-Угорською
імперією, Османською
імперією і Болгарським
царством — з другого.
Бій під Крутами і мирний договір дозволили
врятувати молоду Українську державу.

Стор. 4

Українська поетеса, драматург, прозаїк
(03.02.1918–21.07.1990).

ТВОРИ:
«Ода на рабство»,
комедія у віршах — «Ябеда»,
лірична поезія — «Обуховка»,
«В пам’ять береста»,
«Лирические сочинения».
Василь Капніст переклав «Слово
о полку Ігоревім» на російську мову і зробив цікавий коментар, в якому
підкреслено українське походження і українські особливості цього твору.

8 лютого — 190 років
від дня народження Жуля ВЕРНА
Французький письменник, автор пригодницьких і науково-фантастичних романів (08.02.1828–24.03.1905). Разом із
Гербертом Уеллсом вважається засновником жанру наукової фантастики.

Творча спадщина
Відомі романи:

Роман: «Там, за рікою, — молодість» (1970).
Драматичні та ліро-епічні поеми:
«Маруся Чурай (Дівчина з легенди)» (1968); «Роксолана (Дівчина
з Рогатина)» (1971); «Леся Українка», (1973); «Софія Київська»,
(1982).
Поетичні збірки: «Калиновий
кетяг» (1956), «Квіт папороті»
(1959), «Берег надії» (1974), «Київська гора» (1982).

«П’ять тижнів на повітряній
кулі» (1863), «Подорож
до центру Землі» (1864),
«Таємничий острів» (1875),
«Діти капітана Гранта»
(1867–1868),
«Двадцять тисяч льє під
водою» (1870), «Навколо світу
за 80 днів» (1872), «П’ятнадцятирічний капітан» (1878).

Стор. 5

Стор. 6

