
Газета виходить за підтримки міського голови Юрія Беркута 

ШАНОВНЕ ЖІНОЦТВО ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ! 
 

 Від імені Прилуцької міської ради, виконавчого комітету і від себе особисто 
сердечно поздоровляю вас із прекрасним святом – Міжнародним жіночим днем!  
 Жінка виступає берегинею роду, миру, злагоди і гармонії на землі. Ми 
свідомі того, що без вашої підтримки, розуміння, ініціативності та творчої думки 
неможливі добрі переміни в нашому суспільному житті. 
 Ми вдячні вам за красу і ніжність, доброту і щиросердну чуйність, затишні 
вечори в колі родини, розумних і талановитих дітей. Саме ви оточуєте близьких лю-
дей любов'ю й увагою, даруєте їм спокій і щастя. Заради вас відбуваються і великі 
діяння, і повсякденні справи. 
 У це прекрасне свято 8 Березня від усієї душі бажаю вам любові, добра, успіхів,  Божого благосло-
вення, душевного тепла і родинного затишку. 

 Юрій БЕРКУТ, міський голова 

       Вітаємо з весною! 

ЛЮБІ ЖІНКИ,  
ВЕЛЬМИШАНОВНІ  

ПЕДАГОГИ ! 
  
 З ледь відчутним вес-
няним подихом приходить до 
нас чудове жіноче свято –         
8 Березня. Цей день несе у світ 
ніжність і красу. Адже усе най-
дорожче, що у нашому житті – 
щастя, радість, надія, кохання, 
пов'язане з жінкою. Ви, дорогі 

жінки, наповнюєте будні яскравими фарбами, спону-
каєте до шляхетних вчинків і добрих справ. 
 Світлого дня 8 Березня зичу вам кохання, теп-
лоти близьких сердець, душевного комфорту, родин-
ного добробуту та щирості почуттів. 
 Бажаю вам здоров'я, нових професійних дося-
гнень і глибокої поваги колег-чоловіків. Нехай прияз-
но світить вам весняне сонце і зігрівають веселі усмі-
шки оточуючих вас людей. 

 Сергій ВОВК, 
заступник начальника управління освіти 

 

ДОРОГІ  
  ЖІНКИ-ПЕДАГОГИ! 
  
 Вкотре прийш-
ло радісне свято –         
8 Березня. Це свято 
присвячене вам, дорогі 
жінки, і осяяне вами, 

мов сонцем.  
Здавна повелося, що жінка в сім'ї –

берегиня. Незважаючи на жодні перипетії життя, 
жінки народжують дітей і кохають чоловіків, шу-
кають суджених, завмираючи у передчутті щас-
тя… Дбають про тепло і світло, добробут і красу в 
своїй оселі.  

Велике спасибі вам за материнську ласку і 
мудрість, ніжність і добре слово. Сердечно бажаю 
вам нев'янучої молодості, радості та краси. Нехай 
вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а 
прекрасні почуття дарують натхнення для нових 
творчих успіхів і життєвих перемог. 

      Олександр ГМИРЯНСЬКИЙ, 
   голова Батьківської ради міста
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ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ 



Свою політику щодо здійснення навчально-
виховного процесу в місті управління освіти формує з 
урахуванням соціально-економічних умов Прилук, 
основна увага при цьому  зосереджується на закріп-
ленні позитивних зрушень, адаптації навчальних за-
кладів до цих умов, наповненні навчально-виховного 
процесу новим змістом, створення умов щодо розвит-
ку дітей дошкільного віку, рівного доступу та здобут-
тя учнями якісної освіти. 

Протягом І півріччя 2010-2011 н. р. збережена 
мережа ДНЗ міста (14 ДНЗ та 1 НВК), які відвідують 
68% дітей дошкільного віку (в Україні –56%), 100% 
дітей старшого дошкільного віку охоплено різними 
формами дошкільної освіти (державний показник – 
93,5%). 4,5% дітей відвідують групи для дітей з особ-
ливими потребами;       6,5 % – санаторний ДНЗ тубе-
ркульозного профілю; 7,5% – на соціально-
педагогічному патронаті. Станом на 01.01.2011 року в 
ДНЗ на 100 місцях виховується 106 дітей. 

Станом на 01.01.2011 року в ЗНЗ міста навча-
ється 5456 учнів. Середня наповнюваність класів зме-
ншилася до 23,9 учня. Найнижча наповнюваність уч-
нів у класах школи № 13 –20,9 учня; нижча за серед-
ню по місту наповнюваність і в школах № 2, 3, 7, 9, 
10, 12, 14, НВК № 15. Тому слід акцентувати увагу 
директорів навчальних закладів на проблемі форму-
вання мережі на 2011-2012 н. р. як головному завдан-
ні виживання закладів у наступному році. 

Ще одне важливе завдання – набір учнів до 1-
х класів. У місті проживає близько 550 дітей, яким на 
1 вересня 2011 року виповниться 6 років.       Завдан-
ня керівників, вчителів молодшої школи уважно та 
толерантно попрацювати в мікрорайонах шкіл, пере-
конати батьків у необхідності віддати дитину на на-
вчання до 1-го класу і забезпечити набір першоклас-
ників. 

Результат роботи вчителя – це міцні знання 
учнів. І семестр поточного року 2071 учень закінчили 
на бали високого та достатнього рівня, якість знань в 
середньому по місту складає 47,2%, проти 48,5% на 
кінець минулого навчального року. Найвища якість 
знань у гімназії № 5 –60,3%, НВК № 15 –63,6%, школі 
№ 14 –50%,  гімназії № 1 –52%. Найнижчим цей пока-
зник є у школі № 9 –37,7%, школі № 10 –38,6%. По-
ряд з цим 107 учнів ( 2,4% ) мають у табелі успішнос-
ті 1-3 бали; найбільше таких учнів у школі № 13 –36. 

 

Інша важлива проблема – це об'єктивність оці-
нювання навчальних досягнень учнів, особливо стар-
шої школи. За поданням шкіл та гімназій з 221 учнів 11
-х класів 47 випускників ( 21,3% ) претендували на на-
городження медалями за успіхи у навчанні. Управління 
освіти провело у випускних класах  зрізи знань з украї-
нської мови, за підсумками яких лише 34% претенден-
тів підтвердили свої знання. Не справився з роботою на 
високий результат жодний претендент на медалі зі 
шкіл № 12, 13. Із 15-ти “медалістів” гімназії № 5 лише 
2 підтвердили високі оцінки. Це є свідченням послаб-
лення контролю  з боку адміністрацій ЗНЗ, управління 
освіти за роботою вчителів-предметників та об'єктивні-
стю оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Важливим фактором якісного навчального про-
цесу є забезпечення учнів підручниками. Станом на 
17.01.2011 року забезпеченість ЗНЗ міста підручника-
ми наступна: 1-4 класи – 61,3%, 5-9 класи –99,8%, 10-
11 класи –70,8%, 1-11класи –77,3%. Проблемним є за-
безпечення підручниками учнів 2-х класів –31%, 3-х 
класів –14%.Десятикласники отримали підручники на 
71%. Така ситуація ускладнює роботу вчителя, вимагає 
від нього шукати нові способи подачі навчального ма-
теріалу та його закріплення, вимагає нового розподілу 
часу уроку.  

Ключовою особою в розв'язанні навчальних 
проблем в умовах реформування освіти був і залиша-
ється учитель. У навчальних закладах працює 904 пе-
дагогічних працівників. Серед них 2 –Заслужені пра-
цівники України, 2 – Заслужені вчителі України, 94 
вчителів-методистів, 1 практичний психолог-методист, 
2 керівника гуртка-методисти, 1 педагог-організатор-
методист, 149 старших вчителів, 2 – нагороджені зна-
ком “Василь Сухомлинський”, 2 –знаком “Софія Русо-
ва”, 4 – лауреати щорічної обласної премії імені Софії 
Русової.  

Спільними зусиллями міської влади, батьків 
учнів, спонсорів вдалося зміцнити та поліпшити мате-
ріально-технічну базу закладів освіти. Поряд з цим гос-
трою залишається проблема подальшого впровадження 
енергозберігаючих технологій та оснащення об'єктів 
лічильниками гарячої води і теплової енергії. 

 
 
     
 
 
 

Розвиток системи освіти Прилук  
( із доповіді начальника управління освіти Клименко Т.М.  

на зборах активу педагогічної громадськості 21.01.2011 року ) 

Розбудова, реформування освіти продовжується. Готовність до суспільних 
змін є найважливішою умовою успіху вчителя і керівника освіти.  

С.2 ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ 



 Окремі показники фінансово-економічної  діяльності 
установ та закладів освіти,  фінансування яких  
здійснювалося із місцевих бюджетів  у 2010 році 

Інформація щодо виплати педагогічним  
працівникам винагороди за сумлінну працю та       
зразкове виконання службових обов'язків,  

передбачену ст.57  
Закону України “Про освіту” в 2010 році 

С.3 ВИПУСК № 1 ( 5 ) 

 Вартість утримання ( у гривнях )  
1 вихованця   

в  дошкільних навчальних  
закладах у 2010 році 

 Вартість утримання ( у гривнях )  
1 учня  в  ЗНЗ  у 2010 році 

 

№  Назва  
адміністративно-
територіальних  

одиниць 

Виплачено 
всього 

% від фонду 
оплати праці  
педпраців-

ників 

1. Бахмацький р-н 309,1 30 

2. Бобровицький р-н 201,9 30 

3. Борзнянський р-н 177,9 21 

4. Варвинський р-н - - 

5. Городнянський р-н 162,7 20 

6. Ічнянський р-н 200,4 23 

7. Козелецький р-н 163,8 10  

8. Коропський р-н 82,2 14 

9. Корюківський р-н 50,6 10 

10. Куликівський р-н 42,0 10 

11. Менський р-н 56,2 6 

12. Ніжинський р-н 361,5 50 

13. Н.-Сіверський р-н 82,0 10 

14. Носівський р-н 468,0 50 

15. Прилуцький р-н 200,5 25 

16. Ріпкинський р-н 55,7 7 

17. Семенівський р-н 87,2 15 

18. Сосницький р-н 43,6 10 

19. Срібнянський р-н 32,7 10 

20. Талалаївський р-н 45,9 10 

21. Чернігівський р-н 191,9 10 

22. Щорський р-н 120,4 15 

23. м.Чернігів 463,3 10 

24. м.Ніжин 227,5 15 

25. м.Прилуки 777, 2 50 

Місцеві бюджети, всього 4604, 2 18,4 

Обласний бюджет 1704,0 80 

6308,2  Разом 
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  Офіційно  Про закінчення  
навчального року 

детально 
 На вулиці ще зимно і морозно, але ми 
знаємо, весна невблаганно наближається. 
Незабаром кінець 2010-2011 навчального року. 
Відповідно до нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України, управління 
освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації 
навчальні заняття    завершаться у 1-10 класах   
26  травня 2011 року, в 11-х класах – 18 травня 
2011 року. “Останній дзвоник” у загальноосвітніх 
навчальних закладах буде проведено 27 травня 
2011 року.  
 Навчальні екскурсії та навчальну 
практику учнів буде проведено з 27 травня по 1 
червня  (4 дні) – для учнів 1-4-х класів (не більше 
3-х академічних годин на день); з 30 травня по 10 
червня  (10 днів) – для учнів 5-6-х класів (по 3 
академічні години), 7-8-х класів (по 4 академічні 
години), 10-х класів (по 5 академічних годин на 
день). 
 Державну підсумкову атестацію у 4-х 
класах провести з 16 по 20 травня із української 
мови та читання, математики. Державну 
підсумкову атестацію випускників 9-х класів 
провести з 31 травня по 18 червня.  
 Атестація в основній школі проводиться з 
п'яти предметів: української мови, математики, 
географії, біології, а також іноземної мови чи 
іншого гуманітарного предмета за вибором 
навчального закладу.  
 З усіх обов'язкових предметів атестація 
проводиться  письмово  за  збірниками, 
рекомендованими МОНУ.  
 У разі проведення атестації за вибором, 
форму проведення атестації (усно чи письмово) 

С.4 ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ 

 Реєстрацію на ЗНО - 2011 завершено 
 Подаємо дані про реєстрацію випускників ЗНЗ міста для проходження ЗНО у 2011 році: 

                                                         Світлана ЧЕРНЯКОВА, відповідальна за проведення ЗНО у місті 

 обирають учні.  
 У загальноосвітніх навчальних закладах 
(класах, групах) з поглибленим вивченням 
предметів, спеціалізованих навчальних закладах, 
гімназіях таким предметом за вибором може бути 
той, що вивчався поглиблено. 
 Державну підсумкову атестацію у 9-х 
класах провести у такі терміни: 
 31 травня 2011 року – українська мова 
(диктант за завданнями, оголошеними МОНУ); 
 03 червня 2011 року – біологія; 
 08 червня 2011 року – математика (за 
завданнями обласного управління освіти і науки); 
 14 червня 2011 року – географія; 
 17 червня 2011 року – предмет за 
вибором. 
 Державну  підсумкову  атестацію 
випускників 11-х класів провести з 20 по 26 
травня 2011 року у письмовій формі за 
збірниками завдань у наступні терміни: 
 20 травня 2011 року – українська мова 
(переказ за текстом, визначеним та оголошеним 
МОНУ); 
 23 травня 2011 року – історія України 
або математика (за завданнями обласного 
управління освіти і науки, обов'язково для учнів, 
які навчалися у класах універсального профілю) 
або профільного предмету (для учнів, які 
навчалися у класах з профільним навчанням) за 
збірниками завдань, рекомендованими МОНУ. 
 26 травня 2011 року – предмет за 
вибором.  Випускний вечір відбудеться 28 травня 
2011 року. 

Ольга КОЛОШКО,  
головний спеціаліст управління освіти 

 
 

Назва навчального закладу К-сть випускників Зареєстровано на ЗНО Відсоток зареєстрованих 

Гімназія № 1 43 43 100% 

Гімназія № 5 48 47 98% 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 15 14 93% 

СШ І-ІІІ ступенів № 6 20 17 85,5% 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 48 41 85% 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 24 17 71% 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 24 16 67% 



Переможці ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України: 
- Колодюк Тетяна, учениця СШ № 6 – Диплом ІІІ 
ступеня (секція: українська мова; науковий керів-
ник Людмила Каліш); 
- Шматко Олександра, учениця гімназії № 5 – 
Диплом ІІІ ступеня (секція: зарубіжна література; 
науковий керівник Людмила Оніщенко); 
- Онищенко Катерина, учениця ЗОШ І-ІІІ ст.     
№ 14 – Диплом ІІІ ступеня (секція: релігієзнавство 
та історія релігії; науковий керівник Лілія Юзвик); 
- Соболь Андрій, учень гімназії № 1 – Диплом ІІ 
ступеня (секція: науково-технічна творчість та ви-
нахідництво; науковий керівник Володимир       
Полоз). 

С.5 ВИПУСК № 1 ( 5 ) 

Про застосування  
Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників 
 30 грудня 2010 року набрав чинності наказ 
МОНУ від 06.10.2010 року № 930 “Про 
затвердження Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників”, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 року за 
№1255/18550. 
 Надаємо такі роз'яснення стосовно нового 
Типового Положення про атестацію: 
1.  Типове Положення набрало чинності 30 грудня 
2010 року і на нього поширюється принцип 
неприпустимості зворотної дії в часі законів та 
інших нормативно-правових актів. 
2. Атестаційні комісії, створені для атестації 
педагогічних працівників у 2010-2011 н.р., наділені 
повноваженнями до закінчення строку, визначеного 
п.2.8. Типового положення, тобто до формування 
нового складу атестаційних комісій. 
3. У поточному навчальному році залишається 
незмінним графік роботи атестаційних комісій та 
терміни проведення атестації працівників 
психологічної служби системи освіти. 
4.  Оформлення атестаційних листів здійснюється за 
формою, яка затверджена наказом МОНУ від 
06.10.2010 року №930. 
5. При оплаті праці вчителів та викладачів, які 
мають педагогічне навантаження  з кількох 
предметів, до кінця поточного навчального року 
слід застосовувати правила, встановлені п.2.6. 
Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників України, затвердженого наказом 
МОНУ від 20.08.93 р. №310 (із змінами, внесеними 
згідно з наказом МОНУ від 01.12.98 р. № 419). 
Тобто у таких випадках необхідно керуватися 
нормативним документом, який діяв на початку 
навчального року. 
 Таким чином, на педагогічних працівників, 
які були прийняті на роботу до 30.12.2010 року, не 
поширюється норма п.3.17 (про збереження 
кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) та 
педагогічних звань незалежно від тривалості 
перерви у роботі). 
 Відповідно до частини 1 ст.27 Закону 
України “Про загальну середню освіту” 
атестація педагогічних працівників ЗНЗ є 
обов'язковою. Тому, відмова від атестації не 
допускається. Педпрацівники, які подали заяви про 
відмову  від атестації, у поточному навчальному 
році мають атестуватися на загальних підставах. 

Ірина САМАРА, методист НМЦ 

Вітаємо переможців! Методична консультація 

Обласний конкурс 
бізнес-планів серед учнів випускних  

класів загальноосвітніх навчальних закладів 
Переможці: 

- Москаленко Юлія, учениця ЗОШ І-ІІІ   ступенів 
№ 12 – Диплом ІІ ступеня (учитель Ельвіра Бржев-
ська); 
- Стуканов Максим, учень гімназії № 1 – Диплом 
ІІ ступеня (учитель Людмила Газарян). 

Міський етап обласного конкурсу 
“Шкільний європейський клуб - 2011” 

Переможці: 
- Шкільний євроклуб “Співдружність” СШ № 6  
(керівник Людмила Рілова). 
- Шкільний євроклуб “Єдність” гімназії № 1 
(керівник Людмила Газарян). 
- Шкільний євроклуб “Космополіт”гімназії № 5 
(керівник Людмила Голубова). 
- Шкільний  євроклуб  “Європейський                 
погляд” (керівник Олена Мандзюк). 

Міський конкурс на кращий  
музичний кабінет (куточок)  

дошкільних навчальних закладів міста 
І місце – ДНЗ № 8    (музичний керівник    
Людмила Константиненко); 
І місце – НВК № 15 (музичні керівники     
Олена Манзенко, Надія Науменко); 
ІІ місце – ДНЗ № 2 (музичний керівник    
Олена Вздорова); 
ІІІ місце – ДНЗ № 9 (завідуюча Людмила 
Шинкаренко). 



 З метою популяризації духовних, моральних надбань, спрямова-
них на моральний саморозвиток особистості, сприяння формуванню 
громадянської позиції та соціально-правової активності учнівської 
молоді у січні 2011 року проходив міський етап Всеукраїнського конкурсу 
“Моральний вчинок”.  
 Було представлено 44 роботи учнів 1-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів у таких номінаціях: “Твір-есе”, “Колективний про-
ект дитячої ілюстрованої казки”, “Презентація з використанням інфо-
рмаційно-комунікаційних технологій”, “Буклети”, “Стаття в газету”, 

“Плакати”.  Пропонуємо читачам уривки з кращих літературних робіт. 

                        Чернякова Марина, учениця 10 класу гімназії № 1. 
Гармонія душі. … Юрій Коптєв – людина  з любов'ю й сонцем у душі, сповнена мудрої 
філософії життя, яка досягла гармонії між загальним і особистим. Це яскрава зірка першої величи-
ни серед сучасних меценатів, яка своїм сяйвом обігріває душі прилучан, вселяє в них надію на 
краще майбутнє. 
 Плоди невсипущої праці Юрія Коптєва – це не рахунки в банках, не дорогоцінності й па-
лаци. Кожен його день – присвята Батьківщині, тож закономірно, що в 2007 році нашому земляко-

ві було присвоєно звання “Почесний громадянин міста”. Того ж року він отримав відзнаку Чернігівського земляцт-
ва… У 2010 році став переможцем конкурсу імені меценатів Тарнавських “Благодійник року”. 
 Шляхетна національна свідомість Юрія Коптєва – гідний взірець служіння своєму народові. “Любіть При-
луки так, як люблю їх я”, – лунає з вуст і глибини душі мецената заклик до земляків. 
 Запалімо ж вогонь добра й милосердя до людей, невгасиме полум'я любові й гордості за рідну землю. Хай 
кожен із нас молиться за долю України, береже її пам'ять і творить невмирущу славу! 

 

Світ дитини 

С.6 ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ 

                             Деркач Анна, учениця 10 класу спец. школи № 6 
 Наодинці зі своєю совістю. … Мене схвилювала розповідь учителя української літе-
ратури про подію, що сталася 4 вересня 1965 року в кінотеатрі “Україна”, де відбувалася прем'єра 
фільму Сергія Параджанова “Тіні забутих предків”. Я до глибини душі  була вражена вчинком 
Івана Дзюби, який, не злякавшись владних мужів, зі сцени сказав про те, яких зусиль коштувало 
“пробити” цей фільм, як важко стало дихати в Україні. Цей протест підтримали Василь Стус та 
В'ячеслав Чорновіл, хоча й дорого за це поплатилися. 

 У християнській моралі живе пам'ять про моральний Першовчинок – хресна жертва Христа, після якого світ 
змінився у своїй основі. Я думаю, що так і людські вчинки, хоч на крихту, але змінюють світ довкола нас: мужнє 
утвердження власної гідності, прощення, адресоване ворогові, прояв співчуття там, де на нього не сподівалися, вно-
сять у наше життя елементи цієї моральної необоротності. 
 Життя – це пошук людини, це вічна дорога безкінечних поневірянь. Іноді  раптові перехожі наштовхують 
мене на нові думки. Буває, помічаю тінь, яка супроводжує всю вічність пошуків – совість... 

                             Яценко Яна, учениця 6 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 
 Що прикрашає людину. Дуже часто ми чуємо про те, що людину прикрашає скром-
ність, чуйність, готовність прийти на допомогу тому, хто її потребує. Так, на мою думку, це пра-
вильні слова. Але просто слів замало. Треба зробити щось гарне. Здійснити вчинок. Саме вчин-
ком Зої Михайлівни, нашого шкільного бібліотекаря, я була одночасно і вражена, і захоплена.  
Здавалося б, чим може допомогти пташці звичайний бібліотекар? А Зоя Михайлівна змогла. За 
вікном бібліотеки вона влаштувала годівницю, куди сипле насіннячко, пшоно, кладе шматочки 

сала. І радіє, мов дитина, коли синички прилітають підгодуватися. 
 Хтось підгодовує бродячих собак, хтось на весні саджає дерева. Є такі, хто бере шефство над самотніми 
людьми і знаходить у цьому радість, бо безкорисливість робить світ добрішим. 
 На жаль, є люди, що на словах обіцяють піти у вогонь і воду, але насправді нічого не роблять. 
 Я вважаю, що людину прикрашають не красиві слова, а конкретні вчинки. 



2011 рік – Рік Святителя Іоасафа,  
Єпископа Бєлгородського, Прилуцького Чудотворця  

 В усіх ЗНЗ 
міста протягом 
2 0 1 1  р о к у 
п р о в о д я т ь с я 
заходи в рамках 
святкування 100-
р і ч ч я 
п р о с л а в л е н н я 
Святителя Іоасафа 
Бєлгородського 
( Г о р л е н к а ) 
Є п и с к о п а 
Бєлгородського , 
уродженця міста 
Прилуки. 

 Про  життя  та  чудеса  Іоасафа 
Бєлгородського  школярі дізнаються на годинах 
спілкування та інформаційно-пізнавальних годинах 
“Наш земляк – Іоасаф Бєлгородський”, “Історичні 
постаті Прилук. Іоасаф Бєлгородський”; беруть 
участь у конкурсах рефератів “Подорож у 
біографію Святителя Іоасафа Бєлгородського”, у 
конкурсах малюнків “Ангеле Божий, хоронителю 
мій”, “Іоасаф Бєлгородський – святий покровитель 
Прилук”.  

школи Варвинського району, до власних внесків 
учениці в освіту шляхом участі у творчих конкур-
сах, проектах та грантах.  

Освітянська галузь Прилук пишається свої-
ми юними талантами, яких на небосхилі з'являється 
все більше і більше. 

Валентина БОРОХ,  
учитель історії гімназії № 1,  

науковий керівник Чернякової М. 

С.7 ВИПУСК № 1 ( 5 ) 

     Пишаємося  
юними талантами 
17 лютого 2011 року у приміщенні Прилу-

цької міської центральної бібліотеки імені Любові 
Забашти відбулося урочисте вручення VІ міської 
літературно-мистецької премії імені Любові Забаш-
ти “Квіт папороті”. На урочистості завітав син пое-
теси Ігор Забашта. Відкрив урочистості міський 
голова Юрій Беркут. 

Приємно відзначити, що за результатами 
голосування журі Дипломантом ІІ ступеня стала  
десятикласниця гімназії № 1 Марина Чернякова за 
науково-дослідницьку роботу “Освіта на Прилуччи-
ні та її роль у формуванні світоглядних позицій гро-
мадянина України”.  

Старшокласниця в своїй роботі висвітлила 
історичний розвиток освітньої галузі міста Прилу-
ки, зробила детальний аналіз сучасної освіти в місті 
та дослідила власний родовід, починаючи від пра-
прадідуся, який колись працював вчителем геогра-
фії та заступником директора Журавської середньої 

 В школах та гімназіях організована пошу-
ково-дослідницька робота по збору бібліографіч-
них матеріалів про життя та діяльність Святителя 
Іоасафа Бєлгородського. 
 С т а р ш о к л а с н и к и  п і д г о т у в а л и 
мультимедійні презентації “Іоасаф Бєлгородський і 
Прилуччина”, які використовуються під час прове-
дення годин спілкування.  
 На уроках історії та бібліотечних уроках  
“Людина – творець добра”, під час читань 
“Святитель Іоасаф Бєлгородський в контексті мо-
настирської культури” діти не тільки обговорили 
сторінки життя Іоасафа Бєлгородського, але й заду-
малися про призначення людини, про творіння доб-
ра та про милосердя. 
 Оформлені тематичні виставки та 
інформаційні вісники “Наш славетний земляк Свя-
титель Іоасаф Бєлгородський”. 
 Нехай знайомство з життям  та діяльністю 
Іоасафа Бєлгородського спонукає юних прилучан 
до прагнення досконалості в житті людини, духов-
ної самореалізації та духовного зростання.  

Людмила Гапченко,  
методист НМЦ управління освіти 
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ГАЗЕТА УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ПРО ОСВІТУ ДЛЯ ОСВІТЯН   
ВИДАЄТЬСЯ 1 РАЗ У КВАРТАЛ 

Наша адреса: 17500 
Чернігівська область 
м. Прилуки 
вул.Вокзальна, 24 

Телефон: 3-44-32 
Факс: (04637)3-00-22 
Эл. почта:. 
e-mail: prilosvita@yandex.ru 

 Адаптаційний період десятикласників має свою специфіку. В юності особливо зростає необхідність 
у визнанні й захищеності. Як ніколи, стають актуальними потреби у спілкуванні й одночасно у відособлен-
ні. Спілкуючись одне з одним, юнаки й дівчата відчувають необхідність знайти своє “Я”, зрозуміти свої 
життєві перспективи.   
 Які ж проблеми особистого характеру хвилюють зараз десятикласників найбільше? 

- Проблеми, пов'язані з вибором майбутньої професії, вступу до вузів. 
- Невпевненість у своєму майбутньому. 
- Проблеми зі здоров'ям. 
- Відсутність взаєморозуміння з батьками та погані взаємини з учителями. 
- Незадоволеність собою. 
- Низький матеріальний рівень родини. 
- Труднощі у спілкуванні з однолітками. 
- Формування шкідливих звичок. 

 Десятикласники розподілили життєві цінності за рейтинговими місцями таким чином: 
1. Сім'я, батьки.             6.     Гроші. 
2. Здоров'я.                     7.     Моральні цінності. 
3. Друзі.                          8.     Спорт. 
4. Навчання.                   9.     Релігія. 
5. Кохання.                     10.   Книги, мистецтво. 

 Ірина ОГОРІЛКО, методист НМЦ управління освіти 

 
 
 

В полі зору педагогів – адаптація  
десятикласників до профільного навчання 

 Завдання профільного навчання є одним з основних шляхів 
модернізації освіти. З метою здійснення моніторингу адаптації 
десятикласників до профільного навчання було опитано 372 учні, що 
становить 87% від загальної кількості десятикласників. В ЗНЗ міста в 10-х 
класах навчаються 428 учнів. Це склало 54,5% від кількості дев'ятикласників 
минулого навчального року. 
 Для учнів 10-х класів однією з найважливіших є проблема адаптації до 
нової ситуації навчання. До неї можна віднести такі проблеми, як адаптація до 
нового колективу, до навчального навантаження, до нових вимог учителів. 
 Ставши десятикласниками 90% учнів залишилися у своїй школі, 58% –
залишилися у своєму класі. Для 84% опитаних десятикласників навчальне 
навантаження збільшилося в порівнянні з 9-м класом. 36% десятикласників 
зізналися, що вони вчаться не на повну силу. Найбільше уваги десятикласники 
приділяють таким предметам: українська мова, математика, англійська мова, 
біологія, фізика, історія України, географія. Учні вважають, що ці предмети їм 
потрібні для вступу до вишів, для ЗНО. 
 41% десятикласників займаються з репетиторами. Зокрема: з іноземної 
мови –32%, з математики –26%, з української мови –21%, з історії –7%, з хімії 
–6%. Лише 39% десятикласників вважають, що профіль, за яким вони 
навчаються, пов'язаний з їхньою майбутньою професією. 
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