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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

МОН сподівається створити інтерактивні підручники
9 лютого 2016 року в Міністерстві освіти і науки України відбувся інструктаж 

експертів із регіонів «Науково-методологічні засади створення сучасного підруч-
ника». Йшлося про порядок здійснення експертизи електронних версій проектів 
підручників для учнів 8 класу. 

У міністерстві зазначають, що вперше розроблено посібник «Експертиза шкільних 
підручників», який містить інструктивно-методичні матеріали для експертизи електрон-
них версій проектів підручників для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 2/2016

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 2

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школиПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА

1. Комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система «Шкільна електронна 
бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» має три рівні інформування користувачів про вміст 
щомісячних нових надходжень до Інформаційного фонду. Перший рівень інфор-
мування представлений Бібліотечним вісником, другий — друкованою частиною 
журналу «Нові надходження», третій — електронною частиною цього ж журналу 
(компакт-диском).

2. Експозиційний комплект «Бібліотечний вісник» призначений для наочного 
демонстрування інформації про нові документи. Ознайомлення з вісником доз-
воляє скласти перше уявлення про публікації, які надійшли до бібліотеки. 

3. Інформація у Бібліотечному віснику розміщена за розділами, які відпо-
відають чотирьом підсистемам системи «ШБІЦ-інфо»: навчальний, виховний, 
розвивальний процеси та адміністративне управління школою. Кожний розділ 
має своє знакове відображення — кольорову плашку. Крім назви розділу, плашка 
містить вид інформації.

4. Для поглибленого індивідуального ознайомлення з новими надходженнями 
доцільно використовувати друковану частину журналу (другий рівень інформу-
вання).

5. Тексти документів, які зацікавили користувача, слід шукати на компакт-диску 
(третій рівень інформування). 

6. Усі, хто приятелює з комп’ютером, працюють за схемою: перший — третій 
рівень інформування, тобто після ознайомлення з Бібліотечним вісником одразу 
звертаються до електронного носія. 

7. Ті, хто віддає перевагу роботі з друкованими носіями (задля ґрунтовнішого 
ознайомлення з новими надходженнями), працюють за схемою: перший — другий 
рівень інформування. А для ознайомлення з власне текстом вибраного документа 
роблять замовлення бібліотекарю чи котромусь із учнів для його роздруківки 
з комп’ютера.

Уряд ухвалив рішення про оптимізацію шкільної мережі
У рамках децентралізації повноважень цен-

тральних органів влади урядом внесено зміни 
у порядок створення освітніх округів, а також 
визначено умови функціонування загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. Відповідну постанову 
прийнято на засіданні 20 січня 2016 року, по-
відомляє Урядовий портал. В уряді зазначають, 
що прийняті зміни дадуть ширші повноваження 
об’єднаним територіальним громадам, органам 
місцевого самоврядування і районного рівня 

самим вирішувати питання структури мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Шкільні іспити-2016. Орієнтовні вимоги
Міністерством освіти і науки затверджено 

орієнтовні вимоги до проведення державної 
підсумкової атестації учнів у системі загальної 
середньої освіти у 2015/16 навчальному році. 
Документом визначено, що шкільні іспити учнів 
4-х класів відбудуться з 12 по 21 травня з трьох 
предметів: української мови, літературного чи-
тання та математики…

Детальніше — в журналі «Нові надходження»

Закупка підручників у 2016 році
Нещодавно відбувся брифінг Міністра освіти і науки України Квіта С.М. щодо прі-

оритетів освіти на 2016 рік. Серед іншого він сказав: «…як і шкільні автобуси тепер 
будуть закуповуватися в регіонах, так само і підручники будуть закуповуватися 
в регіонах. Це нормальна практика. Ми вважаємо, що закупку не треба далі центра-
лізувати, як це було раніше. Тому що нам це і робити складніше, і в принципі — це 
не наші головні завдання. Регіони самі здійснять закупку, на що є досвід.»

Уряд ухвалив рішення про участь України в PISA-2018
Україна візьме участь у міжнародному дослід-

женні якості освіти PISA-2018. Відповідне рішення 
було ухвалено Кабінетом Міністрів. У Міністерстві 
освіти і науки зазначають, що участь у досліджен-
ні дозволить оцінити результати якості шкільної 
освіти у порівнянні з іншими країнами, відслідку-
вати світові тенденції розвитку освіти та виробити 
відповідні рішення у галузі. Результат країни-учас-
ниці в рейтингу PISA ґрунтується на результатах 
тестування навичок 15-річних школярів у математиці, природничих науках і читанні.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Юрій ЗРАЖЕВСЬКИЙ,
укладач, керівник проекту 
«Інформаційне забезпечення 
загально-освітнього навчального 
закладу»

Аналітична підбірка

Реформування середньої освіти: 
думки і висловлювання 
(лютий-2016)

Підбірка містить висловлювання державних діячів, педагогів, вчених, 
управлінців — усіх, хто має своє бачення у вирішенні проблем і завдань 
реформування середньої освіти в Україні. До них приєднуються зі своїми 
думками і зарубіжні фахівці, чий досвід може нам прислужитися…

Ольга БОГОМОЛЕЦЬ:
1. Про філософію освіти
2. Щодо виборів і наступних завдань

Віктор ОГНЕВ’ЮК
1. Про головний капітал України
2. Освіта і держава
3. Про деякі наші проблеми і завдання

Анастасія ЛЕУХІНА
1. Про загальний рівень розвитку суспільства і результати роботи 

освітянської системи: оцінки роботодавця
2. Про 5 висновків для реформи освіти

Володимир СПІВАКОВСЬКИЙ.
1. Про мораль у нашому житті

Юрій СЕМЧУК.
1. Про українізацію освіти в Дніпропетровській області

Детальніше — в журналі «Нові надходження»

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Управлінська інформація

 Стор. 2 Стор. 1



РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 6

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 5

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 4
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Розвивальна інформація

8 березня — Міжнародний 
жіночий день

Любі дівчатка 
та шановні пані!

Вітаємо з 8 Березня!

Нехай у Ваших серцях 
завжди панує весна та 
любов!

Розгорнутий матеріал для проведення святкових заходів 
поданий на компакт-диску № 1/2016

21 березня —  
Всесвітній день поезії
Всесвітній день поезії — свято, яке відзначається щороку 
Встановлено 1999 року ухвалою 30-ої сесії ЮНЕСКО. Вперше 
відзначено 21 березня 2000 року.

Поезія — це завж-
ди неповторність, 
якийсь безсмертний 
дотик до душі.

ЛІНА КОСТЕНКО

Розгорнутий матеріал 
поданий на компакт-диску № 1/2016

Розвивальна інформація

9–10 березня — 
Шевченківські дні

Тарас Григорович ШЕВЧЕНКО 
(09.03.1814 – 10.03.1861) — великий пророк і провід-
ник українського народу, поет, письменник, художник

З а п о в і т

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори — 

Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

Щорічно у березні проходять Шевченківські дні, під 
час яких ми повертаємося до творчості Кобзаря і вкотре 
вчитуємося та осмислюємо його геніальні слова! 

Розвивальна інформація

23 — 29 березеня — 
Всеукраїнський тиждень 
дитячої та юнацької книги

Щорічно, в Україні під час 
шкільних канікул навесні, у бе-
резні, проходить Всеукраїнський 
тиждень дитячого читання. Тра-
дицію започатковано в далекому 
1944 р.

Свято дитячої та юнацької 
книги — це відкриття нових імен 
в літературі, вшанування митців, 
ювілярів, спілкування читачів з 
цікавими людьми-поетами і пись-
менниками, художниками.

Книги — морська глибина,
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перла виносить.

І.Франко

21 березня — 330 років  
від дня народження  
Йоганна Себастьяна Баха
ЙОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (21.03.1685 — 28.07.1750) — ні-
мецький композитор, органіст і скрипаль, один із творців сві-
тової музичної класики, вважається одним із найвидатніших 
композиторів світу

Йоганн Себастьян Бах створив 
понад 1000 творів.

Найвідоміші твори:
Англійські сюїти
Сонати для скрипки соло
Французькі сюїти
Бранденбурзькі концерти
Близько 300 кантат
Різдвяна ораторія
та інші.

Розгорнутий матеріал 
поданий на компакт-диску № 1/2016

Розвивальна інформація



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Жанна МИТРОФАНОВА,
спеціаліст вищої категорії, 
старший вчитель, вчитель біології 
Жовтоводської гуманітарної гімна-
зії ім. Лесі Українки з поглибленим 
вивченням іноземних мов
Дніпропетровської обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Членистоногі
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Систематика Ракоподібних.
 2. Цікава ентомологія.

Додаткові методичні матеріали: 
 1. Систематика Ракоподібних 

(презентація).
 2. Членистоногі  

(розробки уроків).

БІОЛОГІЯ. 8 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя БІЛОУС,
к.п.н., методист науково- 
методичного відділу Вінницького 
регіонального центру оцінювання 
якості освіти

Інформаційний паспорт навчальної теми

Складнопідрядне речення, його 
будова і засоби зв’язку в ньому

Додатковий навчальний матеріал:
 1. Види складнопідрядних речень (опорна схема). 

Додатковий методичний матеріал:
 1  Тестові завдання з теми.

УКРАЇНСЬКА МОВА. 9 клас

Навчальна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 9

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 8

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 8
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ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Наталія ЧАБАН,
редактор УкрІНІ

Сторінки української культури: 
Микола Віталійович ЛИСЕНКО

М. В. ЛИСЕНКО
(22.03.1842–06.11.1912), 
український композитор, 
піаніст, диригент, педагог, 
збирач пісенного фолькло-
ру, громадський діяч

Народився в селі Гриньки 
Кременчуцького повіту Полтав-
ської губернії (нині Глобинський 
район, Полтавська область) в ро-
дині дворянина Віталія Романови-
ча Лисенка, полковника. 

Написав значну кількість тво-
рів на слова Тараса Шевченка, 
понад 80 вокальних творів різних 
жанрів. Безцінною спадщиною 
великого композитора стали об-
робки фольклорно-пісенних зраз-
ків усної народної творчості.

До найвідоміших творів композитора належать:

музика гімнів — «Молитва за Україну»,
                          «Вічний революціонер»;
опери — «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба»,
              «Різдвяна ніч», «Енеїда»;
кантати — «Бьють пороги»,«Радуйся, ниво
        неполитая», «На вічну пам’ять Котля-
        ревському».
дитячі опери (перші в українській музиці)

• «Коза-Дереза» (1888),
• «Пан Коцький» (1891),
• «Зима і Весна, або Снігова краля»; 

хори і романси;
обробки народних пісень, в тому числі для
         дітей: «Молодощі», «Збірка народних
         пісень».

«Кращим показником цінностей є те, що Лисенка любило українське 
суспільство і визнавало його творчість великим внеском до капіталу 
національного життя. Це вища нагорода, яку може заслужити творець 
мелодій, створювач музичних образів.» (С. Петлюра).

ПІЗНАННЯ

Розвивальна інформація

Людмила ЗАСЛОНКІНА,
учитель вищої категорії, 
вчитель-методист, відмінник 
освіти України, вчитель математи-
ки ЗОШ І–ІІІ ст. № 4  
ім. Валі Котика м. Шепетівки
Хмельницької обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Квадратні корені. Дійсні числа
Додатковий навчальний матеріал 

 1. Матеріали для контролю знань з теми.

Додатковий методичний матеріал
 1. Квадратні корені (методичний аналіз теми).

АЛГЕБРА. 8 клас

Навчальна інформація

Олена ЗАДОРОЖНА,
експерт, редактор журналу 
«Шкільний бібліотечно- 
інформаційний центр»

Календар

Календар знаменних і пам’ятних дат 
(квітень 2016 р.)

Анотація
Надається перелік знаменних та пам’ятних дат з відзначення держав-

них і релігійних свят, ювілеїв історичних осіб, діячів культури, мистецтва, 
літератури, вчених, героїчних борців за державність. Зокрема, у квітні 
відзначатимуться:

1 квітня — День сміху. 
Міжнародний день птахів.

2 квітня — Міжнародний день дитячої книги. 

12 квітня — Всесвітній день авіації і космонавтики.

16 квітня — 175 років від дня народження Христини Данилівни Алчевсь-
кої (1841–1920): українського просвітителя- педагога.

18 квітня — Міжнародний день пам’ятників та історичних місць.

20 квітня — День довкілля.

21 квітня — 200 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816–
1855): англійської письменниці.

23 квітня — Всесвiтнiй день книги та авторського права.

26 квітня — 30 років з дня Чорнобильської трагедії.

ПІЗНАННЯ

Розвивальна інформація

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Омелян ВИШНЕВСЬКИЙ,
професор Дрогобицького 
державного педагогічного 
університету ім. Івана Франка

Стаття

Актуальні акценти у патріотичному 
вихованні 

Зміст і методи виховання, зокрема патріотичного, — в обидві ці скла-
дові сучасне життя вносить суттєві зміни.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Любов БАЗАЛІЙСЬКА,
практичний психолог I категорії
Вінницького технічного ліцею

Практична рекомендація 

Поради психолога для підготовки 
до ДПА і ЗНО
Надаються практичні поради батькам, школярам для підготовки до 

випробувань: іспитів, ДПА, ЗНО. Акцентується увага школярів на методах 
і формах підготовчої роботи для покращення пам’яті, тренування уваги, 
освоєння навчального матеріалу.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Світлана ГІЛЮК,
спеціаліст вищої категорії, старший 
вчитель, вчитель початкових класів 
Старокостянтинівського ліцею 
ім. М.С. Рудяка Хмельницької обл.

Методичний посібник

Уроки позакласного читання. 4 клас
Завдяки творчій роботі вчителів початкових класів ліцею було розроб

лено методичний посібник, у якому систематизовано 17 уроків з позаклас
ного читання для 4го класу.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталія ТАРАСОВА,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель української мови та  
літератури

Надія ЗАРІЧНА,
спеціаліст першої категорії,
вчитель української мови та літерату
ри Старокостянтинівського ліцею 
ім. М.С. Рудяка Хмельницької обл.

Практична рекомендація

Підготовка до ЗНО: створення 
письмового висловлювання 
дискусійного характеру

Запропоновані зразки зв’язних висловлювань будуть надій
ними помічниками вчителямсловесникам та учням 10–11 кла
сів загальноосвітньої школи в підготовці до тесту з української 
мови і літератури, зокрема в підготовці до виконання завдання 
з розгорнутою відповіддю.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Леся ТЕРЕС, 
старший учитель, 
учитель хімії та біології 
вищої категорії Чернігівської  
ЗОШ І–ІІІ ст. № 27

Акцентологічний словник 

Природничі терміни на уроках 
біології
Вчитель пропонує до використання акцентологічний словник при

родничих термінів, призначений для правильного звукового відтворення 
окремих слів у вивченні біології.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Лариса ШУЛЯКОВСЬКА,
спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, учитель  біології
Старокостянтинівського ліцею  
ім. М.С. Рудяка Хмельницької обл.

Опис досвіду

Проектна діяльність і розвиток 
навичок спостережливості в роботі  
зі школярами
Автор ділиться досвідом застосування проектних методів навчальної 

роботи, наводить конкретні приклади їх застосування на практиці.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 11

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 12

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 10
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Людмила БУХНО,
спеціаліст вищої категорії, 
старший вчитель, учитель хімії 
та біології Менської районної  
гімназії Чернігівської обл.

Інформаційний паспорт навчальної теми

Металічні елементи та їхні сполуки
Додаткові навчальні матеріали:

 1. Лужні метали (натрій, ка
лій) (таблиця).

 2. Лужноземельні метали 
(магній, кальцій) (таблиця).

 3. Алюміній (таблиця).

Додаткові методичні матеріали:
 1. Алюміній і його сполуки 

(презентація).
 2. Чавун і сталь (презентація).

ХІМІЯ. 10 клас

Навчальна інформація

Наталія ГРАБЧУК,  
Ірина БОРЗОВЕЦЬ, 
Світлана КОНДРАТЮК,  
Валентина СКОП,
вчителі початкових класів
Старокостянтинівського ліцею
Хмельницької обл.

Методичний посібник

Логіка. Розробки уроків  
для 4го класу
Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уро

ків логіки для учнів 4 класу. Завданням курсу є навчити учнів не тільки 
розв’язувати логічні задачі, а й міркувати, грамотно обґрунтовувати свою 
точку зору, самостійно приймати рішення.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

Світлана БЕЛІЧЕНКО,
спеціаліст вищої категорії,
учитель математики Жовтовод
ської гуманітарної гімназії 
ім. Лесі Українки з поглибленим 
вивченням іноземних мов
Дніпропетровської обл.

Методичні рекомендації

Розвиток просторової уяви на 
уроках математики

Урок сприяє формуванню і розвитку логічного мислення, 
просторової уяви, уявлення про зв’язки геометрії з реальними 
предметами, виховуванню інтересу до вивчення геометрії.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація



АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

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

Нормативно-правовий покажчик

Моніторинг законодавства. 
Нові документи

Анотація
У покажчику надається перелік нормативно-правових актів та інших 

документів з питань загальної середньої освіти, які були оприлюднені 
у січні 2016 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік най-
більш важливих нових актів.

1.
Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних 
звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109

Початок. Продовження на стор. 15

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 14

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 15
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 Стор. 13

Лілія ГРИНЕВИЧ, 
голова Комітету Верховної Ради 
з питань науки і освіти

Інтерв’ю 

Стратегічний напрямок реформи 
зрозумілий

Голова Комітету ВР з питань науки і освіти дала інтерв’ю «Освіта.ua», 
де розповіла про те, як змінюватиметься навчання у школі.

УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Управлінська інформація

Ірина ГЕРАСИМЕНКО,
головний редактор журналу
«Шкільний бібліотечно-інформа-
ційний центр»,
м. Київ

Інформаційне повідомлення

Реєстр документів, що включені до 
Всеукраїнської бази даних навчально-
методичних розробок «Методика» 
(лютий 2016 р.)

Анотація
Цим повідомленням інформуємо наших читачів про те, що у лютому 

2016 року до Всеукраїнської бази даних «МЕТОДИКА» включено шістнад-
цять нових методичних розробок. Їх оприлюднення здійснюється в жур-
налі «Шкільна електронна бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» (Нові надходження). 
Нижче подаємо зміст реєстру.

Предмет Клас
Назва навчально- 

методичної розробки

Англійська мова 8 Галина Горкун. Eating Out. Restaurants and Hotels 
around the world. Quantifiers

Біологія 6 Надія Павленко. Суцвіття

Біологія 8 Ірина Андрос. Сезонні явища в житті птахів. Мі-
грації птахів

Біологія 11 Олена Ільйонок. Гіпотези виникнення життя на 
Землі. Періодизація еволюційних явищ

Біологія 11 Микола Корчак. Значення і будова органів трав-
лення

Природознавство 2 Раїса Кирвел. Як звірі готуються до зими

Трудове навчання 11 Валентина Ляховецька. Моє професійне самови-
значення

Українська літе-
ратура

11 Людмила Котко, Тетяна Супрун. Україна понад 
усе (за мотивами творчості Дмитра Іванова)

Українська літе-
ратура

11 Вікторія Сіденко. Трагічний, величний і вічний 
Василь Стус

Українська мова 6 Олена Терес. Повторення та узагальнення вивче-
ного з теми «Фразеологія» 

Українська мова 11 Ніна Іванець. Ускладнене просте речення

Українська мова 1 Світлана Лепетун. Перший раз — у перший 
клас!

Фізика 11 Світлана Тараброва. Дія магнітного поля на 
рухомий електричний заряд. Сила Лоренца та її 
особливості. Застосування сили Лоренца

Фізична культура 11 Максим Авраменко. Туризм

Виховна година — Жанна Митрофанова. Надзвичайні ситуації, що 
загрожують безпеці громадян. Моделі поведінки в 
надзвичайних ситуаціях

Виховний захід — Світлана Чорноок, Алла Євтушенко. Моя велика 
та мала Батьківщина

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична інформація

Продовження. Початок на стор. 14

2.
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187

3.
Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оціню-
вання 

Наказ МОН України від 11.12.2015 р. № 1277

4.

Про затвердження Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 11.12.2015 р. № 1278

5.

Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 
2015/2016 навчальному році 

Наказ МОН України від 15.12.2015 р. № 1293

6.
Про апробацію нового формату завдань для сертифікаційних робіт зов-
нішнього незалежного оцінювання з іноземних мов

Наказ МОН України від 18.12.2015 р. № 1320

7.
Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підруч-
ників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України від 25.12.2015 р. № 1361

8.
Про затвердження Плану проведення засідань колегії Міністерства 
освіти і науки України у І півріччі 2016 року 

Наказ МОН України від 31.12.2015 р. № 1430

9.
Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту 
дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі

Наказ МОН України від 31.12.2015 р. № 1436

10.
Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх 
ресурсів 

Наказ МОН України від 12.01.2016 р. № 9

11. Про формування органів управління освітою 
Лист МОН України від 30.12.2015 р. № 1/9-633

12.

Про доповнення до Переліку навчальних програм, підручників та 
навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством 
освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчаль-
них закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за 
нозологіями) у 2015/2016 навчальному році

Лист МОН України від 19.01.2016 р. № 1/9-28

Організаційна інформація
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