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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА

1. Експозиційний комплект «Бібліотечний вісник» призначений для уна-
очнення 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 повідом-
лення про зміни в освітянській сфері, професійні новини, а також дізнаються 
про нові надходження до бібліотеки, які доповнюють навчальні матеріали з гу-
манітарних 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 само-
виховання 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.

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 3/2018

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 3/2018

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

Новий Державний стандарт  
початкової освіти

Кабінет Міністрів України затвердив 
Державний стандарт початкової школи, 
який починає діяти і визначає, чого навча-
тимуть дітей з першого вересня 2018 року.

Стандарт визначає, що дитина має 
вміти, знати, розуміти після кожного з двох 
циклів навчання у початковій школі — 
після 2-го та 4-го класів. 

Посібник «PISA: 
математична грамотність»
Фахівцями Українського центру оці-

нювання якості освіти підготовлений по-
сібник «PISA: математична грамотність». 

Видання містить теоретичні і ме-
тодологічні положення рамкового доку-
мента міжнародного порівняльного дослі-
дження PISA для оцінювання математичної 

грамотності 15-річних осіб. Крім того, викладені завдання з математичної грамот-
ності, їхні характеристики, а також критерії оцінювання.

Видання призначене для учителів, учених-педагогів, методистів, авторів підруч-
ників і навчальних посібників із математики, фахівців у галузі освітніх вимірювань.

Програма підготовки  
тренерів НУШ 

Міністерством освіти і науки України 
затверджено орієнтовну навчальну про-
граму підготовки тренерів для навчання 
педагогічних працівників, які викладати-
муть в учнів перших класів у 2018/2019 
і 2019/2020 навчальних роках.

Зміст програми поділений на чотири 
модулі: навчання вчителів, інформаційні 
технології, підвищення кваліфікації вчи-
телів, методична робота.

Моніторинг знань учнів 
4-х класів

Навесні 2018 року відбудеться пер-
ший цикл моніторингового дослідження 
стану сформованості читацької та матема-
тичної компетентностей учнів 4-х класів. 

Одним із завдань дослідження ста-
не фіксація результатів навчальних досяг-
нень учнів 4-х класів напередодні впрова-

дження нового стандарту початкової освіти, а також системне відслідковування 
змін, що відбуватимуться після запровадження нових підходів до навчання аби 
оцінити перебіг освітньої реформи.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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 лютому 2018 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік друком.

1. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87

2.
Про затвердження Типового переліку комп’ютерного обладнання для 
закладів дошкільної, середньої та професійної освіти

Наказ МОН України від 02.11.2017 р. № 1440

3.
Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підруч-
ників для 5–9 та 10–11 класів закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 05.01.2018 р. № 14

4.
Про підготовку та участь збірних учнівських команд України у Всесвіт-
ній літній гімназіаді 2018 року (м. Марракеш, Королівство Марокко)

Наказ МОН України від 26.01.2018 р. № 66

5.

Про затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тре-
нерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів 
перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках

Наказ МОН України від 05.02.2018 р. № 97

6.

Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» серед учнів  
12-х класів закладів освіти для дітей з порушеннями слуху (глухих та зі 
зниженим слухом) у 2018 році

Наказ МОН України від 07.02.2018 р. № 114

7.

Про проведення першого циклу моніторингового дослідження стану 
сформованості читацької та математичної компетентностей випускни-
ків початкової школи

Наказ МОН України від 09.02.2018 р. № 118

ОРгАНІзАЦІйНА РОБОТА

Організаційна інформація

 Стор. 2 Стор. 1



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 ін-
формації 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 1 новинної 
частини

Аркуш 2 новинної  
частини

Презен- 
тація

Презен- 
тація

Презен- 
тація

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.

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 пре-
зентації 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-інфор-
маційний 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. Біб-
ліотекарю 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

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 Бібліо-
течного 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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23 квітня — 140 років від дня 
народження Григорія ВАЩЕНКА 
(23.04.1878–02.05.1967)

українського педагога, психолога.

Монографії:

«Виховний ідеал»;
«Загальні методи навчання»;
«Виховання волі та характеру»;
«Праці з педагогіки та психології»;
«Основи естетичного виховання».

«…Виховуючи підростаюче покоління, пе-
дагог бере найактивнішу участь у тво-
ренні майбутнього свого народу…»

Григорій Ващенко

100 років від дня народження 
Моріса ДРЮОНА 
(23.04.1918–14.04.2009)

французького письменника, члена Французької академії  
з 1967 року.

ТВОРИ:

«Сильні світу цього»; 
«Прокляті королі»; 
«Скандал у Марселі»;
«Падіння стовпів»;
«Тісту — хлопчик з 
чарівними пальцями» 
та ін.

Розгорнутий матеріал для проведення літературних заходів поданий 
на компакт-диску № 3/2018

Розвивальна інформаціяРозвивальна інформація

3 квітня — 100 років від дня 
народження Олеся ГОНЧАРА 
(03.04.1918–14.07.1995)

українського письмен-
ника, літературного 
критика, громадського 
діяча.

Найвідоміші твори:

Романи — «Прапороносці», 
«Таврія», «Людина і зброя», 
«Тронка», «Собор», «Берег 
любові», «Крапля крові».

Повісті — «Земля гуде», 
«Микита Братусь», «Пар-
тизанська іскра», «Кінопо-
вість», «Бригантина» та ін.

4 квітня — 200 років від дня 
народження МАЙН РІДА 
(04.04.1818–22.10.1883)

Томас МАЙН РІД— ірланд-
ський письменник. 

ТВОРИ:

 ¾ «Вільні стрільці»; 
 ¾ «Без пощади» ;
 ¾ «Білий вождь» ;
 ¾ «Вільні стрільці» ;
 ¾ «Мисливці за скальпами» ;
 ¾ «Квартеронка» ;
 ¾ «Оцеола, вождь семінолів» ;
 ¾ «Вершник без голови» ;
 ¾ «Морське вовченя».

8 квітня — Світле Христове 
Воскресіння 

Хай у душі панує 
свято. 

Хай успіхів буде 
багато!

Хай завжди і у 
всім щастить. 

Хай вас Бог  
благословить!

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С !

2 квітня — Міжнародний день 
дитячої книги

Розвивальна інформація
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