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Основою систематизації бібліотечних фондів шкільних бібліотек є біблі
отечно-бібліографічна класифікація— найпоширеніша в нашій країні до- 
кументна класифікація. Актуальною сьогодні є проблема пристосування 
її до потреб бібліотек України, зокрема бібліотек загальноосвітніх на
вчальних закладів. Матеріали публікації напрацьовані в ході підготовки та 
проведення майстер-класудля шкільних бібліотекарів з теми «Бібліотеч- . 
но-бібліографічна класифікація. Зміни та нововведення». На тлі загально
го ознайомлення з особливостями цієї класифікації у статті йдеться про 
внесені зміни та нововведення, важливі для практичної роботи шкільних 
бібліотек.
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Необхідність підвищення якості математичної та природничо-наукової 
освіти в Україні обумовлена насамперед результатами міжнародних до
сліджень навчальних досягнень учнів ТІМ55-2007. Шляхи удосконалення 
фізико-математичної освіти окреслені в «Плані дій щодо поліпшення 
якості фізико-математичної освіти на 2009—2012 роки». Автор статті 
на основі коментованого прочитання офіційного документа акцентує 
увагу на інноваційних підходах до удосконалення природничо-матема
тичної освіти, зокрема наводить аргументи на користь упровадженню 
інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні фізики та астроно
мії через використання засобів Рожег Роіпі.

У публікації наводиться перелік пам'яток архітектури та образотвор
чого мистецтва, обов'язкових для розпізнавання абітурієнтами. В елек
тронних додатках до журналу представлені зображення усіх пам'яток 
культури, знання яких передбачено програмою ЗНО — 2012.
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Анна КОВБАСЮК 

Європейський клуб:
поради зі створення та організації діяльності.....................................92

Активізація діяльності щодо створення євроклубів пов'язана з Держав
ною цільовою програмою інформування громадськості з питань європей
ської інтеграції України на 2008—2011 роки, одним із головних завдань 
якої є широке інформування громадськості про стратегію реалізації 
євроінтеграційної політики, пріоритетних завдань у цій сфері для до
сягнення більш глибокого усвідомлення європейської інтеграції України 
як головного стратегічного напряму соціально-політичного та економіч
ного розвитку держави. У статті представлено досвід та практичні 
поради Громадської організації «Центр європейських ініціатив» (м. Су
ми) зі створення та налагодження ефективної роботи шкільного євро- 
клубу.
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