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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 2/2018

Бібліотечний вісник
Випу ск № 2/201 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

Підвищення кваліфікації вчителів
1-х класів

Вчителі початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2 18 1
і 2 1 2 навчальних роках, згідно з урядовим розпорядженням, пройдуть підвищення кваліфікації. Міністерством освіти
затверджено типову освітню програму організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами
післядипломної педагогічної освіти. Програма передбачає очно-дистанційну форму
навчання; обов’язкову і вибіркову частини.

Завершення навчального року

Цього року українські школи матимуть можливість самостійно визначити
строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х і -х класів, а також
дати проведення свята «Останній дзвоник»
та випускних вечорів. Відповідна рекомендація міститься у листі МОН, що визначає
особливості організованого завершення навчального року.
Разом з тим, державна підсумкова атестація здобувачів повної загальної
середньої освіти буде проведена у формі зовнішнього незалежного оцінювання
у чітко встановленні строки під час основної і додаткової сесій.

Посібник «

Підвищення оплати праці
педагогічним працівникам

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2 18 р.
22 врегульовано питання підвищення заробітних плат
українсь-ких учителів з січня 2 18 року.
Крім того, граничний розмір надбавки педагогічним працівникам закладів
дошкіль-ної, позашкільної, загальної середньої, профе-сійної (професійно-технічної),
вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування, збільшено з 2
до 3
ставки заробітної плати.

Стор. 1

: читацька грамотність»

ахівцями Українського центру оцінювання якості освіти підготовлено посібник «
: читацька
грамотність», який містить резюме найважливіших
положень рамкового документа міжнародного порівняльного дослідження
щодо читацької грамотності 15-річних підлітків.
Посібник містить методичні матеріли для вчителя, а також приклади завдань, які можна використовувати у навчальному процесі. Знайомитись
з посібником можна на сайті:
.
. . .
Безкоштовне онлайн видання адресоване широкому колу освітян — учителям, ученим-педагогам, методистам, авторам підручників і навчальних посібників із читання, мови
й літератури, фахівцям у галузі освітніх вимірювань, а також учням та студентам
закладів середньої загальної освіти.

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 січні 2018 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік друком.
1.

Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1088

2.
3.

Про підвищення оплати праці педагогічних працівників
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 22

Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 17-р

4.
5.

Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти
Наказ МОН України від 06.12.2017 р. № 1568

Про розроблення програм зовнішнього незалежного оцінювання для
осіб, які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти
Наказ МОН України від 20.12.2017 р. № 1643

6.

Про виплату стипендій Президента України переможцям VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка
Наказ МОН України від 26.12.2017 р. № 1670

7.

Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з екології та астрономії 2017
року
Наказ МОН України від 10.01.2018 р. № 20

8.

Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки
України» підручникам для 5 класу закладів загальної середньої освіти
Наказ МОН України від 10.01.2018 р. № 22

Стор. 3
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РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

8 березня —
Міжнародий жіночий день

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розвивальна інформація

22 березня — 100 років від
дня затвердження Малого
державного герба УНР —
Тризуба

17 березня — 115 років
від дня народження Юрія
ДОЛЬД-МИХАЙЛИКА
Український письменник, сценарист, член Спілки письменників
України. Відомий своїми романами, які героїзували розвідників.
Творча спадщина
Повісті, оповідання:
• «Степовики» роман (1949);
• «Степ прагне» (1951);
• «Каховські оповідання» (1952);
• «Портрет матері» (1954).

Ескізи герба доручили виконати
президенту Української Академії мистецтв В. Кричевському,
який підготував проекти великого і малого гербів УНР та відповідних печаток. В обох гербах навколо тризубів розміщені
оливкові гілки — символи національної згоди в самій державі і миру з сусідами.

ВІТАЄМО!

9 березня — 204 роки від дня
народження Тараса ШЕВЧЕНКА
(09.03.1814–10.03.1861)

Розвивальна інформація

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ТРИЗУБ — український національний герб, сучасний державний герб України; у минулому — герб князів Рюриковичів
і Київської Русі.

Зі святом весни!
Ніжності, краси, любові!
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29 березня — 290 років
від дня народження
Кирила РОЗУМОВСЬКОГО

Роман-трилогія:
• «І один у полі воїн» (1956);
• «У чорних лицарів» роман (1964);
• «Над Шпреє клубочаться хмари» (1965).

5 березня — 115 років від дня
народження Наталі ЗАБІЛИ
(05.03.1903 — 06.02.1985)

(29.03.1728–21.01.1803)

Українська дитяча
письменниця, поетеса.
ТВОРИ:

Український пророк, провідник, великий поет, письменник, художник

... Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані Раю.
Немає й Бога, тілько я!
Та куций німець узловатий,
А більш нікого!..»

Український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Глухівського періоду в історії України. Представник
козацького роду Розумовських. Останній гетьман Війська
Запорозького. Його гетьманство нащадки назвали «оксамитовою осінню української державності».
Стор. 4

Стор. 5

«Далекий край» (1926), «Пригоди з
автобусом» (1928), «У морі» (1929),
«Про Тарасика й Марисю» (1930),
«Ясоччина книжка» (1934), «Під
ясним сонцем» (1949), «Веселим
малюкам» (1959), «У широкий
світ» (1960), «Оповідання, казки,
повісті» (1962), «Стояла собі хатка» (1974), «Рідний Київ» (1977) та
багато інших.

Розгорнутий матеріал для проведення літературних заходів поданий
на компакт-диску № 2/2018

Стор. 6

