
 

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ ЗА ПІДТРИМКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЮРІЯ БЕРКУТА 

ШАНОВНІ  ПРАЦІВНИКИ  ГАЛУЗІ  ОСВІТИ  МІСТА ! 
 Цього року другого жовтня ми відзначаємо світле і прекрасне свято – День працівників освіти, наших 

вірних наставників, сіячів доброго і вічного, порадників і друзів. 

 Саме на плечі Вчителя лягає сьогодні особлива відповідальна місія: бути для підростаючого поколін-

ня джерелом мудрості і знань. Від педагога у великій мірі залежить майбутнє нашої держави, освіта і життєві 

пріоритети молоді, вміння і бажання юних громадян будувати сучасне суспільство. Високі моральні якості, 

почуття патріотизму, поваги і любові до держави та рідного міста виховують педагоги в юних прилучан. 

 Зі святом вас, дорогі освітяни Прилук! Здоров'я й терпіння вам, педагогічного таланту й майстернос-

ті, упевненості в завтрашньому дні, добробуту й Божої благодаті! 

 Юрій БЕРКУТ, міський голова  

Зі святом вас, дорогі освітяни Прилук!  

З Днем працівників освіти! 

ДОРОГІ  КОЛЕГИ ! 
 Вітаю вас із професійним 

святом – Днем працівників освіти. 

Хай можливість вчити та виховува-

ти дітей приносить вам задоволення! 

Бажаю, щоб ви завжди бачили в 

очах вихованців, учнів та їхніх бать-

ків радість і захоплення. Нехай основою вашої діяль-

ності стануть духовність і моральність. 

 Від усієї душі зичу вам і вашим рідним міц-

ного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої 

долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях. 

 Шановні колеги! Хочеться схилитися перед 

вашим головним педагогічним талантом – віддавати 

себе, свої знання і свої найкращі якості вихованцям 

та учням. 

 Будьте тими, хто несе СВІТЛО, ЗНАННЯ і 

МУДРІСТЬ!  

Пишаймося тим, що ми є  

ОСВІТЯНИ ПРИЛУК! 
                                         

                                                         Тетяна КЛИМЕНКО,  

                                     начальник управління освіти  

ШАНОВНІ  ВЧИТЕЛІ, 

ВИХОВАТЕЛІ ! 
 День учителя – це свято 

добра, мудрості й любові. Ваш 

професіоналізм, багаторічна 

наполеглива праця змінюють 

цей світ на краще.  

 Нехай доля шле вам добро і щастя, міцне 

здоров'я, а віра, надія та любов будуть вірними 

супутниками на вашому життєвому шляху. 

 Хай тепло і затишок родинної оселі надійно 

захищають вас від негараздів, а в майбутньому на 

вас чекає ще багато наповнених корисними справа-

ми і земними радощами життєвих та навчальних 

років. Нехай кожний прожитий шкільний день буде 

неповторним, незабутнім, результативним, цікавим 

для вас і для ваших учнів. 

 Від усієї батьківської громади хочу подяку-

вати вам за те, що ви щоденно даєте нашим дітям 

не тільки міцні знання, а й вчите їх добра, милосер-

дя, справедливості.  
 

                           Олександр ГМИРЯНСЬКИЙ, 

голова Батьківської ради міста 

ГАЗЕТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПРО ОСВІТУ ДЛЯ ОСВІТЯН 
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ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ 



На серпневій конференції педагогічних праців-

ників області було підсумовано розвиток дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної та професійно-

технічної освіти у 2010-2011 навчальному році та наміче-

но завдання на 2011-2012 навчальний рік. Які ж орієнти-

ри маємо у новому навчальному році? 

       Якісна дошкільна освіта – первинна ланка  

    єдиної системи виховання і навчання 

-  Сприяти виконанню плану заходів обласної цільової 

Програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки. 

-   Забезпечити стовідсоткове охоплення дітей п'ятиріч-

ного віку дошкільною освітою. 

-   Ініціювати питання щодо розширення мережі санатор-

них, спеціалізованих груп та ДНЗ для дітей з особливими 

потребами. 

-   Сприяти зміцненню здоров'я дітей шляхом поліпшен-

ня харчування; створення здоров'язбережувального сере-

довища в кожному дитячому садку. 

-   Здійснити вивчення, узагальнення та розповсюдження 

перспективного педагогічного досвіду роботи колективів 

дошкільних закладів за Базовою програмою розвитку 

дитини дошкільного віку “Я у Світі”. 

Загальна середня освіта –  

найвагоміша складова неперервної освіти  

(початкова освіта) 

-   Забезпечити обов'язковий медичний огляд з визначен-

ням готовності дитини до навчання в школі. 

-   Проаналізувати проблеми, порушені під час проведен-

ня Інтернет-зборів, та відпрацювати конкретні заходи 

щодо вдосконалення форм і методів навчально-

виховного процесу та формування адекватної самооцінки 

молодших школярів, розвитку їх творчих здібностей і 

пізнавальної діяльності. 

Оптимізація мережі  

загальноосвітніх навчальних закладів  
-   Уживати заходів щодо приведення мережі загальноос-

вітніх навчальних закладів у відповідність до потреб на-

селення та фінансових можливостей  адмінтериторій. 

-   Продовжити роботу з підвищення ефективності діяль-

ності опорних шкіл, удосконалення системи функціону-

вання освітніх округів. 

Профільне навчання: основні завдання і принципи 

-  Спрогнозувати ефективність запровадження різних 

моделей профільного навчання. 

-    Ужити дієвих заходів щодо збільшення кількості про-

філів у старших класах загальноосвітніх навчальних за-

кладів. 

-   Розширити мережу класів із поглибленим вивченням 

окремих предметів, факультативних занять, курсів за 

вибором з урахуванням навчально-матеріальної бази та 

кадрового потенціалу закладів освіти. 

Робота з обдарованою молоддю  

в умовах сучасної освітньої системи 

-   Сприяти реалізації заходів обласної цільової соціаль-

ної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки  

обдарованої молоді на період до 2015 року. 

-  Розширити партнерські зв'язки з науковими установа-

ми, вищими навчальними закладами з метою залучення 

наукового потенціалу до роботи з обдарованими школя-

рами. 

- Ужити дієвих невідкладних заходів щодо виявлення 

обдарованої учнівської молоді та належної підготовки її 

до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах тощо. 

-  Підвищити відповідальність педагогів за стан викла-

дання навчальних предметів, упровадження передових 

інноваційних методик викладання, інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальний процес. 

-  Забезпечити використання варіативної складової на-

вчальних планів для підсилення поглибленого та профі-

льного навчання. 

Інформаційно-комунікаційні технології  

в системі освіти 

-  Продовжити формування інформаційно-навчального 

середовища. 

-  Ужити заходів щодо оновлення наявної комп'ютерної 

техніки в навчальних закладах за потребою. 

-  Сприяти використанню можливостей мережі Інтернет 

у навчально-виховному процесі. 

Інклюзивна освіта 

-   Оптимізувати мережу та науково-методичний супро-

від діяльності ПМПК. 

-  Розширити мережу логопедичних пунктів у ЗНЗ та 

ДНЗ, забезпечити їх навчально-методичними матеріала-

ми та засобами корекційної роботи. 

Формування духовності та утвердження  

здорового способу життя в системі шкільної освіти 

-  Ужити конкретних заходів щодо вдосконалення систе-

ми виховної роботи, яка б передбачала забезпечення гар-

монійного співвідношення різних засобів, методів вихо-

вання дітей у процесі навчання і позакласній роботі. 

-  Сприяти розширенню мережі шкільних євроклубів та  

Шкіл сприяння здоров'ю. 

Здорові діти – здорова нація 

-  Проводити роботу щодо розвитку вольових якостей 

дітей і підлітків, виховання в них потреби в систематич-

них заняттях з фізичної культури та покращення системи 

фізичного виховання. 

-  Ужити заходів щодо покращення стану матеріально-

спортивної бази закладів освіти. 

-   Активізувати роботу щодо залучення учнів до занять у 

спортивних гуртках та секціях, охоплення їх різними 

формами фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Забезпечення  безпечних умов у навчальних закладах 

-  Постійно аналізувати стан побутового травматизму 

серед учнівської молоді. 

-  Уживати дієвих заходів щодо створення безпечних 

умов навчально-виховного процесу, збереження і підтри-

мання здоров'я дітей і підлітків. 

         Із доповіді начальника управління освіти і науки  

         Чернігівської облдержадміністрації  

         Анатолія Заліського на серпневій конференції  

         педагогічних працівників області 29.08.2011 р. 

Першочергові завдання освітян області  
на 2011-2012 навчальний рік 

Високоякісна освіта сьогодні – це розвинута країна завтра, тому це питання справді стратегічне. 
                                                                                                                                                Борис Жебровський 

С.2 ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ 



Створено новий центральний орган виконавчої влади –   

Державну інспекцію навчальних закладів України 
 Нещодавно Президентським указом було створено новий центральний орган виконавчої влади – 

Державну інспекцію навчальних закладів України. Головою ДІНЗ України призначено Михайла Гонча-

ренка.  

 Відповідно до положення завданнями Державної інспекції визначено реалізацію державної полі-

тики і контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкованості і форм власності, 

а також внесення на розгляд міністра освіти і науки, молоді та спорту пропозицій щодо формування дер-

жавної політики у цій сфері. Також одним із основних завдань і метою роботи нової інспекції має бути 

забезпечення підвищення якості української освіти на всіх рівнях – від дитячого садка до вищого навча-

льного закладу. Новостворене відомство має можливості самостійно створювати комісії для інспектуван-

ня, перевірки, залучати до роботи інших представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, навчальних закладів. 

 Як зазначив голова ДІНЗ України Михайло Гончаренко уже з вересня інспекції необхідно долу-

чатись до перевірки якості освіти, атестації навчальних закладів, дотримання ліцензійних умов щодо на-

дання освітніх послуг. 

 Яким же чином інспекція звітуватиме перед громадськістю? Будуть доповідати на засіданнях ко-

легії міністерства. Звіти про роботу також подаватимуться до Кабінету Міністрів і Адміністрації Прези-

дента. На сайті інспекції буде форум, де учні, студенти, батьки можуть звернутися з питаннями і опера-

тивно отримають відповіді. 

За матеріалами газети “Освіта України” (№ 69-70, 12 вересня 2011 року)  
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Лідери освітніх ініціатив 

 Українсько-польський проект “Лідери освітніх ініціатив” – це відповідь на потреби українського 

освітнього середовища стосовно впровадження системи якісних змін в освіті, зокрема професійного роз-

витку педагогів. Даний проект проходить під егідою Міністерства національної освіти Польщі з фінансо-

вої підтримки Міністерства закордонних справ Польщі. Учасниками проекту “Лідери освітніх ініціатив” 

є представники 12 інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також представники Міністерства 

освіти і науки, молоді і спорту України, обласних управлінь освіти і науки. “Лідери освітніх ініціатив” – 

це також проект для директорів та заступників з навчально-виховної роботи закладів освіти нового типу, 

які готові розвивати нові підходи до управління школою. 

 13 вересня на базі НМЦ було проведено навчальну підготовку в рамках семінару-тренінгу для 

директорів та заступників з навчально-виховної роботи гімназій № 1, 5, спеціалізованої школи І-ІІІ сту-

пенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій. Адміністрація закладів освіти нового 

типу вчилася створювати проекти оцінювання ефективності змін у навчально-виховному процесі своїх 

закладів. Наступним етапом для гімназій № 1, 5, школи № 6 є напрацювання пропозицій та оформлення 

проекту. У жовтні необхідно буде презентувати власний проект на обласній науково-практичній конфе-

ренції в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського.  

 Авторам найкращих проектів буде надана можливість відвідати Польщу та обмінятися досвідом з 

польськими педагогами. Сподіваємося, що в закладах освіти нового типу нашого міста впроваджуються 

інновації, які дійсно вносять в навчально-виховний проект якісні зміни і перетворення.  

 Світлана ЧЕРНЯКОВА, завідуюча НМЦ 



 Наші перші співрозмовники – родина 

Вовків. 

-    Сергію Михайловичу, уже багато років Ви і 

Наталія Миколаївна в освіті. Зрозуміло, що осві-

тянські проблеми часто поглинають Вас з голо-

вою. Чи є у Вас особистий простір? Чим Ви його 

заповнюєте? 

-   Ми в освіті більше 30-ти років. Освітянські 

проблеми – це значна частина нашого життя, 

хоча зараз, коли діти стали дорослими, ми маємо 

більше часу для сім'ї та онуків. Родиною любимо 

відпочивати на природі. Я особисто люблю ри-

балити. 
-      Наталіє Миколаївно, чи завжди достатньо ува-

ги приділяли своїм дітям, коли вони були ще шко-

лярами? Чи вистачало на це часу? Чи змінилося 

щось стосовно онуків? 

-    Робота педагога дуже насичена, забирає бага-

то  часу.   Бабусь поряд  не  було,  тому наші діти 

стали самостійними дуже рано. Зараз ми намага-

ємося більше уваги приділяти своїм онукам.  

 Притча про Майстра: Прийшов час Майстру перевірити своїх учнів. Він покликав трьох, 

узяв білий аркуш паперу, поставив чорнилами величезну краплю і запитав: “Що ви бачите?” Один 

сказав: “Чорну пляму”. Другий: “Ляпку”. Третій: “Чорнила”. Тоді заплакав Майстер і пішов у свою 

кімнату. Пізніше учні запитали:”Чому Ви плакали?” І відповів Майстер:”Ніхто із вас не побачив 

білого паперу”. 

 Учителю, а що Ви бачите у своїй професії? Нескінченні уроки? Свій навчальний предмет? 

Необхідність підготувати учнів до випускного іспиту? ЧИ ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ СВОЇХ 

ВИХОВАНЦІВ, ЯКЕ НАРОДЖУЄТЬСЯ САМЕ В ЦЮ МИТЬ? 

С.4 ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ 

І хочу сказати, що це нам вдається. 

-   Родина Вовків вітає педагогічну громадськість 

міста з професійним святом: 

-     Шановні колеги! Щиро вітаємо вас зі святом. 

Хай достаток, тепло і затишок будуть у ваших 

оселях. Хай ніколи не підводить вас здоров'я і 

шанують люди. Добра вам і щедрих подарунків 

долі!  

  

 Спілкуємося з учительською сім'єю 

Зубів Володимира Володимировича та Ольги 

Василівни. 

-   Ольго Василівно, на роботі лідируючу позицію 

займає Ваш чоловік, бо він є Вашим керівником. 

А як вдома? 

-   Це на роботі мій чоловік займає керівну 

посаду, а вдома він звичайна людина. В нашій 

сім'ї ніхто не прагне до лідерства. Домашні 

проблеми намагаємося розв'язувати разом, хоча 

генератором ідей все ж таки є я. 

-  Володимире Володимировичу, ви з дружиною 

Ольгою Василівною працюєте в одній школі. Чи 

вдається Вам вдома повністю «відключитися» від 

навчально-виховного процесу школи № 7? 

-   Звичайно ні. Кожного вечора в нашій сім'ї 

відбувається «мала» педагогічна рада. Ми 

ділимося враженнями, радіємо досягненням 

наших учнів, разом розв'язуємо олімпіадні задачі 

з математики. Можемо навіть посперечатися з 

питань методики. Школа забирає майже весь 

вільний час. Але професію ми обрали свідомо, за 

покликанням і почуваємо себе щасливими. 

Сьогодні – наше свято! 

 

 Дорогі педагоги! Сьогодні – наше 

свято! Тож побажаємо усім нам зберегти 

дитячу жагу знань, юнацьку допитли-

вість розуму і зрілість міркувань. 

 Для всіх читачів нашої газети ми 

підготували цікаве спілкування із подруж-

жями знаних у Прилуках педагогів.  

 В чому ж секрет щастя учительсь-

кої праці та щастя сімейного? 



-   Володимире Володимировичу, Ольго Василівно, 

скажіть декілька вітальних слів для педагогів 

міста з Днем працівників освіти: 

-    Шановні колеги! Сійте в юні душі зерно, 

адже ви і прийшли на педагогічну ниву для цьо-

го. Нехай це зерно проростає буйним колосом, а 

ваші душі ніколи не черствіють. Добра вам, нас-

наги і людського щастя! 

 

 Василь Феодосійович та Олена Ана-

толіївна Хомичі – наші наступні співрозмов-

ники. 
-    Олено Анатоліївно, ви обоє на адміністративній 

роботі. Обоє за фахом фізики. Яким чином відби-

лося це на Вашому синові Сергію? 

-  Те, що ми обоє закінчили фізико-

математичний факультет, безперечно, передало-

ся нашому синові. Протягом навчання в гімназії   

№ 1 він був постійним переможцем олімпіад з 

фізики і математики. Нині є студентом Націона-

льного технічного університету України “КПІ”, 

де вивчає математику, програмування, фізику. 

Обрана ним спеціальність – системний аналіз і 

управління. 
-      Василю Феодосійовичу, чи відбувається у Вас 

вдома обмін досвідом адміністративної роботи? Чи 

ділитеся «стратегічними» ідеями школи № 2 та 

гімназії № 1? 

-  Так, робота керівника навчального закладу 

забирає  багато часу, тому робочий день дуже 

часто продовжується і вдома. Звичайно, ми об-

мінюємося досвідом, інколи дискутуємо з де-

яких питань, допомагаємо один одному. Хотіло-

ся б більше часу приділяти сім'ї, але не завжди 

це вдається. 
-   Побажання родини Хомичів для педагогів 

міста: 

-        Шановні освітяни! Зичимо вам щастя, 

добра, любові, творчої наснаги, родинного бла-

гополуччя, достойної оплати вашої  праці. Нехай 

любов і тепло ваших вихованців додають сил, 

натхнення, упевненості в собі і майбутньому. 

С.5 ВИПУСК № 4 ( 8 ) 

   Із задоволенням беремо інтерв'ю у     

Володимира Михайловича та Галини Володи-

мирівни Минки. 

-  Галино Володимирівно, 

яка формула успішної сі-

мейної взаємодії математи-

ка і літератора? 

-  Перш за все, потрібне 

взаєморозуміння і повага 

один до одного. Ми пра-

цюємо в різних школах, 

викладаємо різні предме-

ти, та все це – робота з 

молоддю, виховання та 

розвиток їх здібностей. За майже 30 років праці 

добре зрозуміли всі плюси і мінуси педагогічної 

роботи. І зараз уже не так і важливо – математи-

ка чи література. Можливо, це і добре, що різні 

предмети. Хоча і в них багато спільного: точ-

ність і аргументованість висловлювань, творче 

мислення, нестандартний підхід. А взагалі, хто, 

як не вчитель вчителя зрозуміє найкраще, з півс-

лова. 

-       Володимире Михайловичу, як нам відомо, Ви 

пишете вірші, вчите цьому своїх учнів. Чи є дру-

жина-математик першим слухачем і поціновува-

чем Ваших віршів? Чи є у Вашому доробку вірші, 

присвячені дружині? 

-   Так, уже майже 20 років при школі № 10 діє 

літературна студія 

“Паростки”. До неї входять 

діти обдаровані, які відчу-

вають красу слова. Своїх 

вихованців спрямовую на 

те, щоб вони “не ховали” 

своїх напрацювань, а діли-

лися на заняттях, удоскона-

лювали творчі доробки. 

          Звичайно, кому, як не 

дружині можна прочитати 

чи то свій новий вірш, чи складений учнями. Во-

на завжди говорить те, що помічає. Інколи зна-

ходить ті нюанси, які залишалися поза увагою.  

         Були присвяти дружині. Також поетичні 

рядки привітання близьким і друзям. 

-     Володимир Михайлович та Галина Володими-

рівна передають педагогам такі вітання: 

-   Сьогодні наше свято, дорогі колеги. Свято 

добра, мудрості та любові. Як би не вирували 

політичні пристрасті в країні, куди б не закинула 

нас доля, є в житті речі, які ніколи не знеціню-

ються, не тьмяніють, не забуваються. Всім учи-

телям міста хотілося б побажати міцного здоро-

в'я, творчої наснаги, терпіння, оптимізму, родин-

ного затишку і тепла. Зі святом! З Днем учителя! 

 

Розмову вела Ірина ОГОРІЛКО 



     Прилуки… Слово серце гріє. 

     Прилуки… Удай гомонить. 

     Прилуки… Мов дитя, радію 

     І вчуся місто це любить.  

 

     Тут гостював Кобзар аж тричі, 

     Білецький-Носенко ходив. 

     Горять тут зорі, мовби свічі, 

     Медáми пахнуть тут сади. 

     Прилуки… Серцю наймиліші, 

     Хоч є розкішніші міста. 

     Писала тут Забашта вірші, 

     В яких рясніє доброта. 

Молюся за вас, мої Прилуки, буяйте, славтеся, цвітіть. 
Хай множать славу діти й внуки. Станьте окрасою століть! 

С.6 ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ 

 Яковченко отут сміявся, 

 Навідувався Степанюк. 

 І щастя голос обзивався 

 Із вулиць вквітчаних Прилук. 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилуки… промовляють дзвони. 

Любов до вас плекав Гайдай. 

О ні, вона не охолоне, 

Бо найдорожчий рідний край.  

 
Вірші Валентини Грибенко  

Фоторепортаж про святкування Дня міста 



 Реформування системи освіти в Україні вимагає модернізації функцій та системи контролю за діяльністю 

навчальних закладів. Однією із форм контролю за якістю освітніх послуг є атестація навчальних закладів. 

 Із 29-ти освітніх закладів, підпорядкованих управлінню освіти Прилуцької міської ради, пройшли державну 

атестацію 25, із них 12 закладів про атестовано з відзнакою, що становить 48%.  
 На виконання законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну 

освіту», наказу МОНУ від 24.07.2001 р. № 553 “Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів”, з метою здійснення державного контролю за діяльністю закладів 

освіти Чернігівської області та відповідно до наказу управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації 

від 08.09.2011 року  № 306 “Про затвердження графіка проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, 

позашкільних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (у сфері загальної середньої освіти) в 2011-2012 

навчальному році”  у 2011-2012 навчальному році буде проведена державна атестація таких закладів освіти Прилук: 

Ольга КОЛОШКО, головний спеціаліст управління освіти 

 Успіхи прилуцьких освітян 
 

 Двадцять років 

працює у школі № 6 та-

лановитий, творчий пе-

дагог Скупневська Люд-

мила Василівна. Вона 

завжди йде в ногу з ча-

сом. Відповідальна сама 

й вимагає цього ж від 

своїх учнів. Вихованці педагога є неодноразовими 

переможцями різних конкурсів. Людмила Василівна 

завжди із задоволення ділиться своїми надбаннями з 

учителями школи та міста.  

 У вересні 2011 року Людмила Василівна ста-

ла переможцем конкурсу “Творчість освітян”, органі-

зованого часописом “Позакласний час”.   

 14 вересня Скупневську Людмилу Василівну 

з перемогою вітали начальник управління освіти Кли-

менко Тетяна Михайлівна, головний редактор часопи-

су “Позакласний час” Катунін Павло Георгійович, 

відповідальний редактор цього ж видання Давидова 

Галина Олександрівна. На адресу вчителя також зву-

чали вітання від адміністрації школи, колег, учнів, 

батьків.  

 Шановна Людмило Василівно! Вітаємо Вас із 

перемогою, бажаємо нових творчих злетів та звер-

шень. Так тримати! 

Ірина ІЦЕНКО, заступник директора  

з навчально-виховної роботи СШ № 6 

С.7 ВИПУСК № 4 ( 8 ) 

Державна атестація закладів освіти: 

крок до удосконалення навчально-виховного процесу  

Підручники є, але вистачає не всім
  

 Особливістю цього 

навчального року є перехід 

учнів одинадцятих класів на 

новий зміст навчальних про-

грам профільного спрямуван-

ня. Це потребує підручників 

трьох рівнів: рівень стандарту, академічний, профіль-

ний. Цьогорічне постачання підручників набагато кра-

ще, ніж було торік. 

 Перша партія підручників для 11 класу надійш-

ла у Прилуки 18 серпня. На 20 вересня маємо підручни-

ки усіх найменувань, але, на жаль, не стовідсотково для 

всіх одинадцятикласників. Зокрема, українська мова –

91,4%; українська література – 91,4%; російська мова –

100%; світова література – 90%; англійська мова – 73%; 

історія України – 87%; всесвітня історія – 90%; правоз-

навство – 83,3%; математика, алгебра і геометрія – 

91,4%; інформатика – 91,4%; фізика – 91,4%; астроно-

мія – 99,3%; хімія – 91,4%; біологія – 91,4%; екологія –

91,4%; технології – 15,7%; креслення – 100%; захист 

Вітчизни – 7,7%; економіка – 31%; художня культура –

13,4%. Загальний відсоток забезпечення одинадця-

тикласників підручниками – 76,1%. 

 Міністерство освіти і науки, молоді і спорту 

запевнило, що усі підручники для учнів 11 класу будуть 

додруковані найближчим часом. 

 

Тетяна Караулова, методист НМЦ 

№  

п/п 

Заклад, що атестується Термін роботи  

експертної комісії 

Термін подання матеріалів до  

Регіональної експертної ради 

1. Навчально-виховний комплекс “Школа І ступеня – 

дошкільний заклад” № 15 
15.09.— 30.09.2011 року 21.10.2011 року 

2. ДНЗ № 26 15.11.— 29.11.2011 року 20.12.2011 року 

3. ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 14.02.— 28.02.2012 року 20.03.2012 року 

4. ДНЗ № 28 15.03.— 29.03.2012 року 19.04.2012 року 

5. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6 з поглибле-

ним вивченням інформаційних технологій 
15.04.— 29.04.2012 року 21.05.2012 року 
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Моя мама – вчителька 
 Дуже часто ми чуємо фразу: “У мене – 28 (чи 25, 30…) дітей”. Здогадалися? Так може сказати лише вчитель, 

маючи на увазі клас, де він є класним керівником чи викладає якийсь навчальний предмет. Педагог, захоплений сво-

єю справою, віддається їй цілком – це вимога професії. Власне здоров'я, друзі, відпочинок, а головне, сім'я і власні 

діти усуваються на другий план. З такою проблемою стикаються не лише вчителі. Практично в кожній професії, особ-

ливо такій, що передбачає постійне спілкування, щоб досягти вагомих результатів, необхідний елемент самозречення. 

Але вчителеві – більшою мірою, ніж іншим, тому що його аудиторія є найвимогливішою та найбільш вразливо реагує 

на фальш. І просто не залишається сил на свою рідну дитину, все дістається чужим. 

 В такій типовій ситуації, як і в будь-якій іншій, звичайно, є мінуси, але плюсів набагато більше. По-перше, 

оскільки вчитель – одна з небагатьох професій, у процесі опанування якою людина одержує знання з педагогіки, пси-

хології, соціології і принаймні потенційно може застосовувати ці знання до власної дитини, грамотно вибудовуючи 

виховний процес та одержуючи гарні результати. По-друге, вчитель – це людина, яка цінує знання, інтелект, а отже, 

саме ці установки транслюватиме своїй дитині. Важливо також, що мама-вчителька може надати дитині грамотну 

допомогу під час виконання домашніх завдань. Плюси дійсно є, то що ж у мінусі? 

 У мінусі насамперед особливості спілкування дитини з однолітками. Їй необхідно багато чого доводити та 

долати, перш ніж усі почнуть цінувати її як особистість, а не як дитину педагога.  

 Вчителька вимушена щодня багато повчати. І, повертаючись додому, вона переносить на чоловіка й дитину 

стереотипи спілкування з класом. Чим це загрожує? Дитині здається, що мама ставиться до неї як до учня, а не як до  

сина чи доньки.  

 Мудра вчителька та любляча мама зуміє розвинути “плюси” та невілювати “мінуси”. І тут на перший план 

виступає особистість учителя. Якщо робота для нього – радість, момент творчості та самореалізації, то дрібні немину-

чі проблеми вдома втрачають свою гостроту. Дитина великодушна, вона з радістю пробачить мамину втому, дратів-

ливість, нестачу уваги, якщо усвідомлюватиме: “Моя мама – особистість. Це бачать усі. Мені є чим пишатися”. 

Ірина ОГОРІЛКО, методист НМЦ 

Яке свято без подарунків 

 25 вересня 2011 року, коли прилучани 

відзначали День міста, учні та вчителі Прилуцької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з 

поглибленим вивченням інформаційних технологій 

отримали щедрий подарунок від засновника 

Благодійного фонду Миколи Рудьковського, 

депутата Чернігівської обласної ради Рудьковського 

Миколи Миколайовича: новий комп’ютерний клас. 

 Питання про необхідність такого класу постало перед початком нового 

навчального року, оскільки кількість годин на вивчення інформатики 

збільшилась, а забезпеченість комп’ютерною технікою становила 80 %. Учні 

початкових класів практично не могли користуватись кабінетами інформатики. 

 Ми щиро вдячні міському голові Юрію Володимировичу Беркуту, 

начальнику управління освіти Прилуцької міської ради Тетяні Михайлівні  

Клименко за розуміння наших проблем та швидке їх вирішення за допомогою 

коштів мецената. 

 Особливі слова подяки адресуємо Миколі Миколайовичу Рудьковському. 

Олександр КОЛЕСНИК, директор спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій 

Відповідальний за  випуск  

науково-методичний центр  

управління освіти  

Прилуцької міської ради 

Психологічний простір 


