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Серпень 2013 року

ГАЗЕТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПРО ОСВІТУ ДЛЯ ОСВІТЯН
ВИДАЄТЬСЯ 1 РАЗ У КВАРТАЛ

Дорогі учні, вчителі, батьки!
Прийміть найщиріші вітання зі святом Першого дзвоника –
Днем знань! Нехай 2013 ‐ 2014 навчальний рік
відкриє перед молоддю нові горизонти пізнання себе і світу,
вчителів надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю
за своїх дітей. Нехай зерна науки зростуть у юних душах
урожаєм мудрості та натхнення.
ЮРІЙ БЕРКУТ, міський голова

Дорогі педагоги, діти та батьки!

Від усього серця вітаю вас з Днем знань!
Перше вересня – завжди особливо хвилююче, адже саме з нього бере початок цікавий і
нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, успіхів та відкриттів.
Бажаю усім школярам підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних
друзів та досягти омріяної мети.
Управління освіти Прилуцької міської ради висловлює щиру подяку усім, хто доклав
зусиль і зробив усе можливе для того, щоб усі дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні
заклади міста 1 вересня радо відкрили двері для юних прилучан у яскравий світ знань.
Нехай 2013‐2014 навчальний рік буде цікавим та успішним!

ТЕТЯНА КЛИМЕНКО, начальник управління освіти Прилуцької міської ради

ОФІЦІЙНО
———————————————————————————————————————————————————————

Структура 2013-2014 навчального року
Новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня
святом – Днем знань – і закінчиться не пізніше 1 липня. Це
передбачено статтею 16 Закону України “Про загальну
середню освіту”.
Діятиме семестрова система: І семестр – з 2 вересня до 27 (28 – для шкіл із шестиденним робочим тижнем)
грудня, ІІ – з 13 січня до 30 (31) травня.
Закінчується навчальний рік екскурсіями в 1-4
класах (2 – 5 червня), екскурсіями та практикою в 5 – 8 і
10 класах (2 – 13 червня) і державною підсумковою атестацією випускників початкової (13 – 22 травня), основної
(2 – 16 червня) і старшої (23 – 29 травня) школи.
Вручення документів про освіту рекомендовано
провести для випускників 9-х класів – 18-19 червня, 11-х
класів – 31 травня - 1 червня.
Щодо канікул, орієнтовно осінні будуть з 28
жовтня до 3 листопада, зимові – з 30 грудня до 12 січня,
весняні – з 24 до 30 березня.

ІСУО – потреба часу
___________________________________________________________________________

З метою створення єдиної загальнообласної
електронної бази освіти, автоматизації управлінської діяльності на всіх рівнях, спрощення процедури
документообігу та враховуючи позитивний досвід регіонів України в Чернігівській області із червня 2013 року
розпочато реалізацію проекту створення інформаційної
системи управління освітою (ІСУО).
Прилуцькі освітяни активно включилися в даний
проект. Влітку були проведені навчальні семінари для
відповідальних за створення інформаційної бази в ЗНЗ та
ДНЗ. Уже введені бази даних ЗНЗ учнів, персоналу та
приміщень, що дає змогу якісно підготуватись до створення звітів ЗНЗ-1, 83-РВК, 77-ЗВК. З 12 липня в усіх
ДНЗ Прилук працює електронна реєстрація дітей.
За кошти Прилуцької міської влади (46,5 тисяч гривень) для усіх ДНЗ та ЗНЗ міста придбано програмні
комплекси “Курс: Школа” та “Курс: Дошкілля”.
Координаторами проекту в Прилуках є головний
спеціаліст управління освіти Ольга Колошко, спеціаліст І
категорії Наталія Лазебна та методист міського методичного центру Дмитро Клугман.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ ЗА ПІДТРИМКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЮРІЯ БЕРКУТА
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Від першої особи

З якими здобутками освітяни Прилук крокують
у 2013‐2014 навчальний рік
Протягом 2012-2013 н. р. робота управління освіти, навчальних
закладів була спрямована на реалізацію стратегічних завдань, які випливають із Закону України “Про освіту”, основних положень Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів України,
Указів Президента України про освіту.
2012-2013 н. р. було оголошено на рівні держави роком
«хрестового походу», спрямованого на збереження і розвиток мережі
ДНЗ. Слід зазначити, що дошкілля м. Прилуки з 2004 року не втратило
жодного закладу, а лише з року в рік збільшується контингент дітей (з
56 % до 78%) та відкриваються нові групи різних типів відповідно до
потреб територіальної громади міста. З 01.09.2013 року також планується відкриття двох додаткових груп: в ДНЗ № 9 – для дітей раннього
віку; в ДНЗ № 29 – для дітей з порушенням мовлення, що передбачено міською цільовою програмою «Розвиток дошкільної освіти міста на
2011-2017 роки». Саме завдяки спільним зусиллям міської влади,
управління освіти, керівників навчальних закладів виконуються заходи
по даній програмі. Протягом звітного періоду на їх реалізацію було
використано 49,7 тис. грн. з міського бюджету та з небюджетних джерел залучено 92,9 тис. грн. на придбання технологічного обладнання,
дитячих меблів та сучасних ТЗН.
Зросла вартість харчування дітей, в середньому на 1,2 грн., що
дало можливість підвищити показник виконання натуральних норм.
Завдяки систематичному запровадженню інноваційних здоров’язбережувальних технологій знизився рівень захворюваності дітей на 0,6 дні.
Вагомий показник стану фізичного здоров’я дітей – випускників ДНЗ –
це результативність їх виступів на щорічній Спартакіаді, яка проводиться 1 червня за ініціативи міського голови Беркута Ю.В.
Згідно з Інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році» всі ДНЗ міста завершили підготовку до впровадження нової
програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина». З червня 2013 року працює творча група вихователів-методистів ДНЗ з проблеми “Методичний супровід програми виховання і навчання дітей від
двох до семи років “ДИТИНА”. Участь педагогів ДНЗ № 2, 3, 9, 10, 11,
19, 25, 26, 28, 29, НВК № 15 у різноманітних обласних та Всеукраїнських заходах показала їхні вагомі здобутки в оновленні роботи з дітьми.
В цьому контексті слід відмітити ДНЗ № 28, центр С.Ф. Русової (зав.
О.М.Недільченко) щодо плідної співпраці з науковцями та колегами,
які впроваджують ідеї С.Ф. Русової в практику своєї роботи та ДНЗ
№ 9 (зав. Л.М. Шинкаренко) щодо організації експериментальнодослідницької діяльності з проблеми «Виховання у дітей загальнолюдських цінностей у контексті гуманізації педагогічного процесу сучасного дошкільного навчального закладу».
Рік дитячої творчості дошкілля міста відзначило III міським фестивалем дитячої творчості «Сузір’я дошкільнят».
2012-2013 навчальний рік закінчили 5233 учні, що на 155 осіб
менше порівняно з попереднім роком. Закінчили навчальний рік на
бали високого та достатнього рівнів 2212 учнів, 52,7% від загальної
кількості школярів, що були проатестовані (кількість їх збільшилась
порівняно з попереднім роком на 1 %). Найбільша кількість учнів, що
навчаються на 7-12 балів, у відсотковому відношенні у НВК № 15
(68,4%), гімназії № 5 (63,5%), ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 (58%). 487 учнів
(11,6 %) показали відмінні знання і завершили навчальний рік лише на
бали високого рівня, цей показник зменшився порівняно з попередніми
роками на 43 учні (0,7%); зменшилась кількість учнів, що мають початковий рівень навчальних досягнень, з 39 (0,9%) у попередньому році
до 23 (0,55%) учнів у 2012-2013 навчальному році; 11 клас закінчили
353 учні, з них нагороджені медалями 30 випускників (8,5%): золотою
- 22, срібною – 8. 498 учнів отримали свідоцтво про базову середню
освіту, з них отримали свідоцтва з відзнакою 24 випускники (4,8%).
В ЗНЗ міста протягом минулого навчального року відповідно до медичних довідок за індивідуальною формою навчалися 50 учнів, 11 школярів навчалися за корекційними програмами. Питання організації класів
інклюзивного навчання набуває все більшої актуальності, тому з 1
вересня розпочнуть роботу два таких класи у ЗОШ І-ІІІ ст. № 9, 12.
У 2013-2014 н. р. в ЗНЗ міста навчатиметься 5243 юних прилучан,
що будуть розподілені по 201 класах, це на 20 осіб та на 5 класів менше, ніж у минулому році. У 1-х класах навчатиметься 521 учень.
Враховуючи складну ситуацію з фінансуванням галузі та провів-

ши детальний аналіз наповнюваності та потреб було прийнято рішення
про оптимізацію кількості ГПД (зменшилася на 10), але жоден учень
початкової школи не повинен безконтрольно перебувати на вулиці, для
всіх, хто дійсно потребує – місце в групах продовженого дня є. Педагогічними колективами навчальних закладів проведена велика робота по
набору учнів до 1 класу, середня наповнюваність учнів 1-х класів становитиме 26 учнів. Спільними зусиллями управління освіти, адміністраціями навчальних закладів проведена серйозна робота по реорганізації мережі 5-9 класів. Середня наповнюваність учнів у класах доведена до 26
учнів. Це дуже важливо для економії фінансового ресурсу. Нелегким був
набір до 10 класу. Замість 15 класів, як планувалося попередньо, ми набрали лише 13. У 10 класах навчатиметься 283 учні.
Відповідно до перспективного плану атестації закладів освіти у
минулому навчальному році успішно пройшла експертизу навчальної
діяльності Прилуцька гімназія № 5, отримавши свідоцтво з відзнакою.
Система роботи ММЦ формувалась на основі підвищення науковотеоретичного і загальнокультурного рівня педагогів, їх психологопедагогічної підготовки і зростання професійної майстерності, створення
можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, самоосвіти і
саморозвитку, самовдосконалення особистості. Це підтвердила атестація
педагогічних працівників 2012-2013 н.р., в ході якої проатестовано 167
педпрацівників. З січня по червень 2013 року підвищили свою кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації 96 педпрацівників. З них 14 пройшли курси з оздоровленням.
Всі навчальні заклади на 100% забезпечені педкадрами. В навчальних закладах міста працює 926 педагогічних працівників.
Працівники ММЦ протягом року здійснювали патронаж навчальних
закладів, які впроваджують сучасні освітні технології, займаються експериментально-дослідницькою роботою, здійснюють апробацію та проводять моніторингову діяльність. Створено банк даних перспективного
педагогічного досвіду, поновлено банк даних інноваційних технологій.
Ефективно працюють в режимі дослідно-експериментальної роботи
експериментальні заклади регіонального рівня: гімназія № 1 з теми
“Тьютор – нова педагогічна позиція в освітньому процесі Прилуцької
гімназії № 1”; ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 з теми “Забезпечення саморозвитку та
самореалізації особистості школяра шляхом використання діяльнісної
технології. Впровадження в практику роботи загальноосвітньої школи
Комплексної програми розвитку дітей “Росток”.
З метою підвищення якості навчальної літератури, створення сучасного підручникового фонду у квітні-травні 2013 року в ЗНЗ міста був
проведений моніторинг якості підручників для 11-го класу з усіх предметів (8 найменувань).
З метою реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної
програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на
період до 2015 року в гімназіях № 1, 5, СШ І-ІІІ ст. № 6, ЗОШ І-ІІІ ст. №
7 був проведений моніторинг дослідження стану навчально-методичного
та матеріально-технічного забезпечення предметів природничоматематичного циклу. У листопаді 2012 року та квітні 2013 року було
проведено І та ІІ етапи Всеукраїнського моніторингового дослідження
стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах міста (ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, гімназія № 5, СШ І-ІІІ ст. № 6).
У 2012-2013 н. р. були проведені такі соціально-психологічні дослідження та моніторинги: обізнаності учнів 8-11 класів з питань поширення
та профілактики ВІЛ-СНІДу; відношення батьків до змін у навчальному
процесі у зв’язку із запровадженням нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти; результативності роботи класних керівників 8-11 класів ЗНЗ міста щодо профілактики правопорушень та злочинності серед учнів.
Управлінням освіти та ММЦ було організовано і проведено ряд
конкурсів, семінарів, конференцій: міський тур Всеукраїнського конкурсу
«Класний керівник року» - переможцем міського та лауреатом обласного
етапу стала Линник С.О. (гімназія № 1); обласний семінар заступників
директорів опорних шкіл області з методичної роботи закладів освіти
нового типу на тему «Упровадження в практику роботи ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій»; міський конкурс-огляд на кращий навчальний кабінет біології, переможцями якого стали ЗОШ І-ІІІ ст. № 9
(І місце), гімназія № 1 (ІІ місце), гімназія № 5 та ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 (ІІІ
місце); міський конкурс-огляд на кращий навчальний кабінет математики,
переможцями якого стали гімназія № 1 (І місце), ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 (ІІ
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місце), гімназія № 5 (ІІІ місце);
У листопаді-лютому був проведений міський етап обласного огляду
-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. Переможцями міського та обласного
етапів стали практичні психологи ДНЗ № 26, СШ І-ІІІ ст. № 6, ЦТДЮ;
лауреатами – ДНЗ № 3, 23, НВК № 15, ЗОШ І-ІІІ ст. № 9.
З 2011 року 9 шкіл Прилук брали участь у Національному пілотному проекті «Відкритий світ». У 2013 році в рамках цього проекту однією
із 54 шкіл України стала СШ І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій і отримала обладнання для проведення інтерактивних уроків в 7-х класах.
Протягом навчального року здійснювався зв'язок управління освіти, навчальних закладів із ЗМІ. На ТК «Прилуки» вийшли в ефір 29 випусків «Освітнього каналу». Було підготовлено чотири номери газети
управління освіти Прилуцької міської ради “Здобутки нашої освіти”. З
січня 2012 року працюють сайти управління освіти Прилуцької міської
ради та ММЦ, інформація на яких постійно оновлюється.
У зв'язку із запровадженням Державних стандартів початкової,
базової та повної загальної середньої освіти ММЦ було організовано і
проведено презентації ППД найкращих педагогів міста; науковопрактичні семінари для вчителів «Особливості навчання інформатики у
початковій школі» та «Особливості навчання другій іноземній мові у 5-х
класах». Управлінням освіти, ММЦ було розроблено «Алгоритм запровадження другої іноземної мови в 5-х класах в ЗНЗ міста».
Активно пропагують свій ППД вчителі гімназії № 1(Бабенко Т.М,
Хомич О.А., Юзвик Л.О., Рогальова О.Г., Гриценко О.Є., Ліпіна Н.М.,
Ніколенко С.В.), ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ( Катаєва Т.Т., Легєцька В.С.), гімназії
№ 5 (Кожевнікова Т.М., Голубова Л.М., Єдунова Л.М., Бойко Л.В., Кулик І.Б., Тищенко І.Г.), СШ І-ІІІ ст. № 6 (Рілова Л.О.), ЗОШ І-ІІІ ст. № 7
(Зуб В.В., Миколенко О.М.), № 14 (Ященко Л.В.), ЦТДЮ (Савченко
Т.М.), педагоги ДНЗ № 9 (Шинкаренко Л.М., Бурдюг С.А.), № 26
(Московченко Т.О.), № 28 (Недільченко О.М.), № 29 (Макотра Т.В.,
Прокопенко Л.В.), беручи участь у республіканських та Міжнародних
конференціях, проектах, семінарах, конкурсах.
Переможцями у Всеукраїнському відкритому фотоконкурсі передового досвіду ДНЗ України «Наш ДНЗ найкращий», який проходив на
«Інтернет-порталі рейтингу освітніх закладів України», стали НВК №15,
ДНЗ № 9, 26, 27.
Методист ММЦ Огорілко І.М. стала переможцем обласного етапу
Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» з
роботою «Психологічний супровід професійного становлення керівників
навчальних закладів шляхом проведення управлінських тренінгів».
Досвід роботи управління освіти, ММЦ, навчальних закладів № 1,
2, 3, 5 було презентовано завідуючою ММЦ Черняковою С.М. на круглому столі 23.05.2013 р., який проводився АПН України, Інститутом обдарованої дитини АПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України в м. Києві. Узагальнені матеріали по реалізації
перших двох етапів науково-методичної теми надруковані в часописі
“Дитячий садок” видавництва “Шкільний світ” № 2, 2013 року.
Велика увага приділялася роботі з обдарованими учнями. У І етапі
олімпіад взяли участь 3552 учні. Учасниками ІІ етапу стали 576 учнів, які
вибороли 182 дипломи: І ступеня – 66, ІІ ступеня – 62, ІІІ ступеня – 54. У
ІІІ турі брали участь 98 учнів із 110 запропонованих за рейтингом, які
вибороли 63 дипломи: І ступеня – 6, ІІ ступеня – 20, ІІІ ступеня – 37.
Переможцем IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання став Мавло Сергій, учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 3
(диплом ІІІ ступеня), якого підготував вчитель Правдивець М.І.
У 2012-2013 н. р. учні 9-10-х класів гімназій № 1, 5, ЗОШ 14 брали
участь у відкритій Інтернет-олімпіаді між старшокласниками Чернігівської та Гомельської областей з англійської мови та математики, в якій
отримали з англійської мови дипломів І ступеня – 8, ІІ ступеня – 2, ІІІ
ступеня – 3; з математики – дипломів ІІ ступеня – 4, ІІІ ступеня – 6.
3 метою виявлення учнів, здібних до вивчення окремих предметів,
та покращення підготовки їх до олімпіад проводилися Х регіональний
математичний турнір (ЗОШ І-ІІІ ст. № 7); міжшкільний турнір юних
математиків ім. Георгія Вороного (гімназія № 1).
У січні 2013 року проведено міський етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. У даному етапі конкурсузахисту взяло участь 32 учні 9-11 класів з усіх ЗНЗ міста. Переможцями
конкурсу визнано 25 учнів (78 %) у двадцять одній секції: дипломів І
ступеня — 10, дипломів ІІ ступеня — 7, дипломів ІІІ ступеня — 8.
У ІІ етапі конкурсу-захисту було представлено 19 робіт учнівпереможців І етапу із ЗНЗ № 1, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14. Переможцями стали
7 учнів із гімназій № 1, 5 та СШ І-ІІІ ст . № 6. Переможцем ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН України стала учениця 11 класу гімназії № 1 Сич Ганна
( вчитель Бабенко Т.М.).

С.3
Традиційно в День захисту дітей було проведено зустріч міського
голови з обдарованими учнями. Подякою Прилуцької міської ради та
грошовою премією нагородили 54 учні, 1 гурток та 3 творчі колективи.
У 2013 році по 200 балів на ЗНО отримали випускник СШ І-ІІІ ст.
№ 6 Стовпник Олександр (українська мова та література) та випускник
ЗОШ І-ІІІ ст.№ 9 Придатченко Богдан (історія України).
Протягом 2012-2013 н. р. творчо працювали шкільні євроклуби
«Єдність», «Космополіт», «Співдружність», «Европейський погляд» (ЗНЗ № 1, 5, 6, 7). 15 травня в рамках святкування Днів Європи в
Україні та з метою популяризації європейських цінностей життя серед
учнівської молоді, пропаганди діяльності шкільних євроклубів був проведений флешмоб «Європа відкрита для тебе». При управлінні освіти
активно працював Учнівський парламент міста.
Робота управління освіти з охорони дитинства спрямована на
реалізацію Законів України, які регламентують соціальний захист дітей
кризових категорій. На обліку в управлінні освіти перебуває 21 дитинасирота, 49 дітей, позбавлених батьківського піклування, 75 дітейінвалідів, 66 дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 246 школярів із багатодітних родин, 67 дітей із малозабезпечених та функціонально-неспроможних сімей. Велика увага приділяється в ЗНЗ роботі з
дітьми вищезазначених категорій, а особливо роботі з дітьми-сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
Управління освіти, ЗНЗ міста постійно працюють над питанням
організації матеріальної допомоги дітям кризових категорій. Другий рік
поспіль проводиться благодійна акція «Добрий янгол». ЗНЗ міста активно взяли участь в даній акції – і вихованці ДНЗ № 23 отримали необхідні розвивальні ігри та подарунки.
В ході щорічної благодійної акції «Святий Миколаю, я тебе чекаю!» отримали подарунки діти кризових категорій.
Склалася певна система роботи управління освіти й ЗНЗ щодо
проведення профілактичних заходів. В школах та гімназіях продовжують роботу Ради профілактики правопорушень за участю працівників
служби у справах дітей, КМСД, ЦСССДМ. На засіданнях координаційної ради «Крок» при управлінні освіти розглянуто 9 справ стосовно
навчання та виховання учнів ЗНЗ, 5 батьків за клопотанням Ради
притягнуто до адміністративної відповідальності.
Відповідно до Указу Президента України від 28 грудня 2012 року
№756/2012 2013 рік оголошено Роком дитячої творчості. У ЗНЗ та ПНЗ
протягом 2012-2013 н. р. працювали 329 гуртків, в яких розвивали свої
здібності та обдарування 5215 школярів. Зразковий хореографічний
колектив гімназії № 5 «Данс-клас» виборов у V Міжнародному конкурсі
дитячої творчості «Морський бриз» (Болгарія) три І-х місця та два ІІ-х
місця.
У ЦТДЮ, ДЮСШ, ЦНТТМ у 2012-2013 н. р. працювало 166 гуртків, в яких удосконалювали свої вміння і проявили творчість 2559 дітей.
Другий рік в ЦТДЮ працює Шевченківська світлиця. В 2012 році отримано Сертифікат про реєстрацію музею при навчальному закладі.
Бюджетні призначення по управлінню освіти складають 66,6 млн.
грн. (в т.ч. програма «Крок за кроком до здоров’я» - 72,0 тис. грн.), з них
на заробітну плату працівникам освіти передбачено 43,2 млн. грн.
100%-во заплановані кошти на харчування дітей – 6,6 млн. грн.,
на 100%-во енергоносії на 13,6 млн. грн. На капітальні видатки передбачено 294,0 тис. грн. Забезпеченість галузі до мінімальної потреби складає близько 66,6 %. Середня заробітна плата по галузі за 7 місяців 2013
року становить 2280,00 грн., для педагогічних працівників – 2756,00 грн.
Залучено позабюджетних коштів на суму 616,0 тис. грн. Благодійні
внески на потреби закладів освіти складають 60,1 тис. грн., в натуральній формі – 539,9 тис. грн.
Велика робота проведена по підготовці навчальних закладів до
початку нового навчального року. Адміністраціями ДНЗ спільно з
управлінням освіти та міською радою відремонтовано фасад будівлі
ДНЗ № 28, добудовано коридор в ДНЗ № 4, проведено капітальний
ремонт новоствореної групи для дітей з вадами мовлення в ДНЗ № 29,
музично-спортивних залів в ДНЗ № 2, 9, закуплено нові меблі в ДНЗ
№ 2, 3, 4, 8, 19, 25, 26, 29, НВК № 15.
У гімназії № 5, СШ І-ІІІ ст. № 6 проводяться роботи по заміні вікон
на пластикові, в ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 завершується капітальний ремонт
даху, відремонтовано внутрішній туалет для хлопчиків в ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 12, проводиться капітальний ремонт роздягалень в ДЮСШ, завершується підготовка теплового господарства до осінньо-зимового періоду.
Яскравим прикладом тісної співпраці між органами місцевого
самоврядування та навчальними закладами стала перемога Прилуцької
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року. Для реалізації проекту у
2014 році з державного бюджету передбачене фінансування в сумі 499,4
тисячі гривень, що дозволить провести подальший ремонт приміщень
школи та будівництво нової модульної мінікотельні.

С.4

ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ

“Нові стандарти – нова школа” : впроваджуємо

Державні
стандарти початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідно до наказу управління освіти і науки
Чернігівської облдержадміністрації від 18 квітня 2013
року № 159 та з метою вивчення стану готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної
середньої освіти, в рамках Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова школа» 17 червня 2013 року до Прилук
завітала делегація освітян Борзнянського району на чолі із
начальником відділу освіти Лідією Ярошенко.
З вітальним словом до учасників акції звернувся
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Григорій Мисан. Начальник управління
освіти Тетяна Клименко ознайомила гостей із структурою
управління освіти, міського методичного центру, освітньою системою міста та зосередилася на питаннях щодо
вивчення стану готовності навчальних закладів до впровадження нових Державних стандартів в 2-х та 5-х класах
у 2013-2014 навчальному році. Про впровадження нових
Державних стандартів в 2-х та 5-х класах навчальних закладів міста Прилуки та здійснення їх методичного супроводу розповіли головний спеціаліст управління освіти
Ольга Колошко та завідувач ММЦ Світлана Чернякова.
Методисти ММЦ Дмитро Клугман та Ірина Самара
висвітлили питання про стан готовності ЗНЗ та педагогічних працівників міста Прилуки до викладання інформатики в 2-х та 5-х класах й реалії та перспективи вивчення другої іноземної мови.
Освітяни Борзнянщини ознайомилися з досвідом
практичного впровадження курсу «Прикладна інформатика» в Прилуцькій гімназії № 5.
Вихованці ЦТДЮ вітали учасників акції музичним калейдоскопом, який складався з пісень польською
мовою. Учасники акції ознайомилися з роботою навчальних закладів міста.
18 червня делегація освітян м. Прилуки на чолі з
начальником управління освіти Тетяною Клименко відвідала м. Ніжин. Прилучани ознайомилися зі створенням
організаційно-педагогічних умов щодо впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної
загальної середньої освіти, розвитком професійної компетентності вчителів інформатики в умовах уведення нових
Державних стандартів як умови забезпечення якості освіти; з підготовкою вчителів Ніжина до викладання предмету "Сходинки до інформатики" у 2-му класі; дізналися про
готовність до впровадження нових Державних стандартів

в частині вивчення інформатики з 5 класу. Присутніх
приємно вразило використання інформаційнокомунікаційних технологій в управлінській діяльності
директора ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Кутовця А.С. Дуже
сподобався всім членам делегації фестиваль іноземних
мов, під час якого учні навчальних закладів Ніжина
виконували пісні французькою, німецькою, польською
та російською мовами.

На фото: освітяни Прилук у Ніжині

На фото: педагоги Борзнянщини у Прилуках

Готовність номер один
В рамках здійснення методичного супроводу навчально-виховного процесу під час впровадження нових Державних
стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти міським методичним центром були проведені науково-методичні
заходи для вчителів ЗНЗ міста Прилуки. 03 червня 2013 року відбувся науково-практичний семінар для вчителів інформатики на тему
«Особливості навчання інформатиці у початковій школі: пріоритети і завдання», 11 червня – науково-практичний семінар для
вчителів, які будуть викладати другу іноземну мову в 5-х класах на тему «Особливості навчання другій іноземній мові у 5-х класах».
В ході роботи семінарів вчителі інформатики обговорили питання щодо викладання курсу «Сходинки до інформатики» в
початкових класах, а вчителі іноземної та російської мови – питання щодо викладання другої іноземної мови в 5-х класах ЗНЗ міста.
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У 2012-2013 н.р. управління освіти, ММЦ, навчальні заклади міста продовжили реалізацію ІІ етапу
науково-методичної теми «Формування світоглядних
орієнтирів та духовно-моральних цінностей особистості
в навчально-виховному процесі». В усіх ДНЗ та НВК
працювали гуртки духовно-морального спрямування за
програмою «Свічечка надії», які відвідували 146 дітей.
В школах та гімназіях працювали курси за вибором
«Християнська етика в українській культурі» (ЗОШ І-ІІІ
ст. № 2, 9), «Основи християнської етики» (СШ І-ІІІ ст.
№ 6, ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, 7, 9, 10, 12, 14), «Права людини» (гімн. № 5, ЗОШ І-ІІІ ст. № 14), «Вчимося бути громадянином» (гімн. № 1, ЗОШ І-ІІІ ст. № 2), та
«Громадянська освіта» (гімн. № 5, ЗОШ І-ІІІ ст. № 3,
13); «Живи за правилами» (гімн. № 5, ЗОШ І-ІІІ ст. № 7),
«Християнська етика» (ЗОШ І-ІІІ ст. № 13), «Етикет та
етика», «Світова слава українців» (гімн. № 1),
«Українознавство» (ЗОШ І-ІІІ ст. № 3). Предмет народознавства введено в «Академії дошкільних наук»
ЦТДЮ.
Учні всіх ЗНЗ протягом навчального року були
задіяні в акціях духовно-морального спрямування:
«Допоможи хворій дитині», «Поспішай творити добро»,
«День спонтанної допомоги», «Добрий янгол»,
«Допоможи ближньому», «Милосердя», «Учимося доброти у Святого Миколая», «Подаруй книгу бібліотеці»,
«Допоможи ветерану». Усі навчальні заклади міста взяли
участь у міській акції «Подаруй лаву місту», результатом
якої стало встановлення 15 лавочок в центральній парковій зоні міста. 20 квітня 2013 року в рамках Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою!» учні та педагоги
міста взяли участь у суботнику по прибиранню міського
стадіону «Супутник». В гімназії № 5 проведено щорічну
акцію милосердя «Діти гімназії – дітям-сиротам Удайцівської школи-інтернату». Учні 5-11 класів ЗНЗ взяли
участь у перегляді фільмів Х Міжнародного кінофестивалю православного кіно «Покров – 2012», переглянули
вистави МБК «Святий Миколай», «Новорічні казки»,
«Христос народився». Систематично відвідували тематичні виставки краєзнавчого музею ім. В Маслова, Шевченківську світлицю в ЦТДЮ. Здійснили виїзні екскурсії в
Свято-Троїцький Густинський монастир, по святих місцях Прилук, Чернігова, Києва, присвячені 1025-річчю
Хрещення Русі.
Учні ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 провели ряд благодійних
концертів для дітей-інвалідів Центру реабілітації та ДНЗ
№ 23 компенсуючого типу, створили низку соціальних
реклам та відеороликів духовно-морального спрямування, які неодноразово демонструвалися на місцевому телеканалі «Прилуки». В ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 проведено учнівську конференцію «Іоасаф – святитель Прилуцької
землі». Учні ЗНЗ міста брали активну участь у Всеукраїнських конкурсах духовно-морального напрямку «Добро
починається з тебе», «Зруйновані долі», «Моральний
вчинок», Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Таланти
багатодітної родини», обласній історико-краєзнавчій акції «Духовні святині Чернігівщини».
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Паралельно велася робота по вихованню духовно-моральних цінностей в колективах педагогів та батьків. На засіданні ради ММЦ розглядалося питання
«Шкільний психологічний театр як метод здійснення
психологічної і соціально-педагогічної корекції та профілактики психічного і соціального здоров’я учасників
освітнього процесу» (психологічний театр гімназії № 5
(керівник практичний психолог Садова І.В.) презентував
вистави «Повір у себе» та «Украдена мрія»). На нараді
завідуючих ДНЗ слухалося питання «Про стан роботи по
формуванню духовно-моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку та батьківської громадськості в
ДНЗ № 29, НВК № 15». ММЦ був організований та проведений міський огляд-конкурс на кращу «Галерею духовності» у ДНЗ, ЗНЗ та ПНЗ.
Протягом року працювала міська творча група
вчителів християнської етики з проблеми «Забезпечення
духовного розвитку дитини» (кер. Миколенко О.М.) та
міська школа ППД вчителів етики з проблеми
«Інноваційні технології та фольклор як засіб моральноетичного виховання школярів (кер. Гончарова Л.А.).
У рамках співробітництва двох міст-побратимів
делегація освітян м. Прилуки 20-22 грудня 2012 р. відвідали м. Бєлгород. Педагоги взяли участь в Х Іоасафовських читаннях на тему «Традиційні цінності і сучасний
світ», ознайомились із традиціями та інноваціями в системі освіти Бєлгородської області, які направлені на формування духовно-моральних цінностей дітей.
Рогальова О.Г., директор, Гриценко О.Є., заступник директора з виховної роботи Прилуцької гімназії № 1
імені Георгія Вороного, брали участь у Всеукраїнському
науково-практичному семінарі «Моделі духовноморального виховання дітей та молоді»; Катаєва Т.Т.,
заступник директора з виховної роботи, та Легецька В.С.,
педагог-організатор ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, перемогли у Всеукраїнському конкурсі-огляді соціально-педагогічних
виховних систем «Формування світоглядних орієнтирів
та духовно-моральних цінностей особистості в навчально-виховному процесі на ідеях В.Сухомлинського»; Миколенко О.М., вчитель християнської етики ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 7, стала лауреатом VIII Всеукраїнського фестивалюконкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального
спрямування».
У 2013-2014 н.р. буде продовжено роботу по реалізації ІІІ етапу науково-методичної теми «Формування
світоглядних орієнтирів та духовно-моральних цінностей
особистості в навчально-виховному процесі». Згідно з
розробленою концепцією учні братимуть участь у тренінгових програмах духовно-морального спрямування, працюватиме постійно діючий психолого-педагогічний семінар «Духовний розвиток особистості», буде організовано
роботу батьківського лекторію «Духовне зростання дитини в сім'ї». Учнівські та педагогічні колективи братимуть
участь у міських, обласних та Всеукраїнських акціях,
фестивалях, конкурсах духовно-морального спрямування.

СВІТЛАНА ЧЕРНЯКОВА, завідуюча ММЦ
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ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ

Закладам освіти присвоєно імена
видатних людей Прилук
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись
Законом України “Про присвоєння юридичним особам та об'єктам прав власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних
та святкових дат, назв і дат історичних подій”, розглянувши подання міського голови Беркута Ю.В. від 05.06.2013 року №0214/38 “Про присвоєння імен закладам освіти”, протокол громадської ради при виконавчому комітеті Прилуцької
міської ради від 25 квітня 2013 року, з метою
увіковічення пам'яті видатних людей, імена яких
пов'язані з містом Прилуки, рішенням сорок сьомої сесії шостого скликання присвоєно імена

Святителя
Іоасафа
Бєлгородського Прилуцькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13.

Сергія
Гордійовича
Шовкуна
Прилуцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3,

ОЛЕСЯ САЙКО,
спеціаліст І категорії
управління освіти

Віктора Андрійовича
Затолокіна Прилуцькій
гімназії № 5,

З турботою про найменших
Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти міста Прилуки визначені міською цільовою
програмою «Розвиток дошкільної освіти міста на 2011-2017 роки». При організації роботи щодо підготовки до нового
2013-2014 навчального року було зосереджено увагу на вирішенні таких ключових питань: максимальне охоплення
дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг відповідно до потреб територіальної громади міста;
охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності.
З метою реалізації поставлених завдань з 01 вересня 2013 року будуть створені додаткові місця шляхом відкриття двох нових груп: в ДНЗ № 9 (завідуюча Шинкаренко Л.М.) – одна група для дітей раннього віку; в ДНЗ№ 29
(завідуюча Макотра Т.В.) – одна група для дітей з порушенням мовлення.
В приміщеннях новостворених груп вже завершено ремонтні роботи. На дітей чекають світлі, просторі кімнати з новими меблями відповідно до ростових показників, сучасними іграшками та дидактичними посібниками. З дітьми працюватимуть турботливі
вихователі та їх помічники.
ДНЗ міста готові до нового навчального року! Завдяки спільним
зусиллям адміністрації та колективів навчальних закладів, батьківської громадськості, управління освіти та міської влади поліпшені умови безпечного
та комфортного перебування дітей в дошкільних навчальних закладах.
Таким чином, дошкілля міста Прилуки спрямовує свою роботу на
підтримку нових соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України».

НАТАЛІЯ ЛАЗЕБНА,
спеціаліст І категорії управління освіти

У Прилуках створено інклюзивні класи
Відповідно до Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області на 2012-2014 роки та з метою забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітей з особливими освітніми потребами, здійснення комплексної реабілітації таких дітей, набуття ними побутових та соціальних
навичок, розвитку здібностей у Прилуках у 2013-2014 навчальному році розпочнуть роботу два класи з інклюзивною
формою навчання: в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 – 4 клас, в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 – 8 клас.
Освітні послуги дітям з особливими потребами будуть надаватися із застосуванням особистісно орієнтованих
методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.
Практичні психологи та соціальні педагоги здійснюватимуть психолого-педагогічний супровід дітей з особливими
освітніми потребами. В штатний розпис шкіл № 9, 12 вводяться посади асистента вчителя.

ОЛЬГА КОЛОШКО, головний спеціаліст управління освіти
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Прилуцькі першокласники – учасники Всеукраїнського
науково‐педагогічного проекту “Інтелект України”
Навчання та виховання здібних та обдарованих
дітей є однією з найважливіших світових педагогічних
проблем. Майже в усіх країнах світу пошук адекватних
способів виявлення здібних і обдарованих, створення для
них оптимальних умов навчання та виховання вважають
найважливішими загальнонаціональними стратегічними
завданнями. Саме навчання академічно обдарованих та
потенційно здібних дітей передбачає науковопедагогічний проект «Інтелект України». Авторами цього
новітнього навчального проекту є група науковців
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Серед
них добре відомі в Україні доктор педагогічних наук,
професор Харківського національного педагогічного
університету І.В.Гавриш, доктор психологічних наук,
директор Інституту проблем виховання АПН І.Д.Бех,
начальник відділу інноваційної діяльності та дослідноекспериментальної роботи Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти С.В.Кириленко.
З вересня 2013 року один перший клас
спеціалізованої школи I-III ступенів № 6 з поглибленим
вивченням інформаційних технологій почне працювати за
науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
Серед переваг даного проекту слід зазначити високу
інформаційну насиченість навчально-виховного процесу,

сучасні методики викладання предметів, електронний
супровід кожного уроку. Ці чинники сприяють високому
ступеню розвитку психологічних процесів, таких як
мислення, пам’ять, мовлення; розвитку емоційної сфери,
музичного слуху, ритміки, комунікативних умінь.
Актуальними є і здоров’язберігаючі технології,
спрямовані на збереження постави, зору, розвиток
рухової активності дітей. Проект «Інтелект України» в
школі № 6 буде реалізовуватися з першого по
одинадцятий клас.
Кінцевою метою експериментальної роботи є
формування всебічно розвиненої особистості з високим
рівнем інтелекту, стійким пізнавальним інтересом,
лідерськими якостями, яка легко генерує ідеї, здатна до
прогнозування, людини висококультурної, яка має
широке коло інтересів, вільно володіє іноземною мовою.
Ірина Володимирівна Дука, яка пройшла
спеціальну підготовку, буде вчителем у класі, який
працюватиме в даному проекті. Чала Світлана Віталіївна
викладатиме у цьому класі англійську мову за програмою
шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови.

ІРИНА ІЦЕНКО, заступник директора
з навчально-виховної роботи СШ I-III ст. № 6

Здорове дитинство – національне багатство країни
Управління освіти Прилуцької міської ради разом із педагогічними колективами ЗНЗ та ПНЗ провели належну
організаційну роботу щодо відпочинку дітей влітку. На базі ЗНЗ та ПНЗ працювали 15 таборів з денним перебуванням і
10 дитячих таборів праці та відпочинку, в яких відпочивали 2997 учнів, що склало 61% від загальної кількості учнів
1-10 класів на кінець навчального року. Також було організовано оздоровлення учнів за межами міста. З 03 по 24 червня
2013 року група учнів – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, і лідери учнівського самоврядування в кількості 20-ти
чоловік оздоровилися в таборі “Супутник” в Криму.
10-11 червня комісія управління освіти провела оглядконкурс на кращий заклад відпочинку і визнала абсолютним
переможцем серед усіх таборів з денним перебуванням табір
“Містечко дитячих мрій” Центру творчості дітей та юнацтва,
матеріали якого були подані на обласний етап конкурсу.
І місце серед пришкільних таборів посів табір з денним
перебуванням “Світанок” НВК № 15; ІІ місце – ”Ромашка” СШ І-ІІІ
ст. № 6, “Молода Січ” ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, “Троянда” ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 10; ІІІ місце – ”Зоряний” ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, “Лелека” ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 12, “Ерудит” гімназії № 5.

СЕРГІЙ ВОВК, заступник начальника управління освіти

Забезпечення учнів підручниками
Станом на 28.08.2013 року школи міста забезпечені підручниками
2003-2013 років видання наступним чином: 1-4 класи - 100%; 5-9 класи – 100%;
10-11-класи 90,9%; 1-11 класи – 96,9%.
Учні 1, 2, 5 класів у 2013-2014 навчальному році навчатимуться за
програмами відповідно до нових Державних стандартів. Новими підручниками
школярі забезпечені на усі 100%.

ТЕТЯНА КАРАУЛОВА, методист ММЦ з бібліотечних фондів

ГАЗЕТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПРО ОСВІТУ ДЛЯ ОСВІТЯН
ВИДАЄТЬСЯ 1 РАЗ У КВАРТАЛ

Психологічний простір
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УВАГА!
Адаптація
п'ятикласників!

2013-2014 навчальний рік є особливим для учнів 5-х
класів. Адже саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться
поступове впровадження нового Державного стандарту базової
та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм
з усіх базових дисциплін.
Перехід з початкової школи в середню пов’язаний із
зростанням навантаження на психіку учня. Психологічні й
психофізіологічні дослідження свідчать, що на початку навчання
у п’ятому класі школярі переживають період адаптації до нових
умов навчання, багато в чому подібний до того, що був
характерний для початку навчання в першому класі. Різка зміна
умов навчання, розмаїтість та якісне ускладнення вимог, що
пропонуються школяру різними вчителями, і навіть зміна позиції
«старшого» у початковій школі на «наймолодшого» у середній –
все це є досить серйозним випробуванням для психіки дитини.
Більшість дітей переживають перехід із початкової школи
в основну, як важливий крок у своєму житті. Поява декількох
учителів з різними вимогами, різними характерами, різним
стилем викладання є для них очевидним показником їхнього
дорослішання. Вони із задоволенням і з певною гордістю
розповідають батькам, молодшим братам, сестрам, друзям про
свої успіхи. Крім того, певна частина дітей усвідомлює своє нове
становище, як шанс заново почати шкільне життя, налагодити
стосунки з педагогами.
Умови, які змінилися, пред’являють більш високі вимоги
до інтелектуального й особистісного розвитку, до ступеня
сформованості у дітей певних знань, дій, навичок.
Період адаптації до навчання у 5-му класі є одним із
найважчих періодів шкільного життя. Це обумовлено сукупністю
тих змін, що відбуваються в шкільному середовищі й
внутрішньому світі дітей 10-11-річного віку. А саме: збільшення
обсягу й розмаїтість змісту освіти; збільшення ваги
багатопредметного навчання й розширення кола вчителів, з
якими учні змушені систематично спілкуватися; на місце першої
вчительки приходить новий класний керівник; відбувається
перехід до кабінетної системи навчання.
Стан дітей у цей період з педагогічної точки зору
характеризується низькою організованістю, неуважністю й
недисциплінованістю на уроках, зниженням інтересу до
навчання і його результатів;
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із психологічної – зниженням самооцінки, високим рівнем
ситуативної тривожності.
Не всі п'ятикласники навіть із високим рівнем
психологічної готовності можуть успішно впоратися із
труднощами в навчанні й спілкуванні, внутрішніми
психологічними проблемами. Що вже говорити про тих учнів, у
яких були проблеми в початковій школі. Тому у період адаптації
важливо забезпечити дитині спокійну, лагідну обстановку,
чіткий режим, тобто зробити так, щоб п’ятикласник постійно
відчував підтримку і допомогу з боку вчителів та батьків.
До причин, що утруднюють адаптацію дітей до середньої
школи належать такі: насамперед це неузгодженість, навіть
суперечливість вимог різних педагогів, що нерідко істотно
ускладнює життя школяра. Школяр опиняється в ситуації
множинності вимог і, якщо він навчиться враховувати ці вимоги,
співвідносити їх, долати пов’язані із цим труднощі, то опанує
вміння, необхідні для дорослого життя.
Труднощі в п’ятикласників може викликати й
необхідність на кожному уроці пристосовуватися до своєрідного
темпу, особливостей мови, стилю викладання кожного вчителя.
Успішність самореалізації підлітків тісно пов’язана із
мікрокліматом в учнівському колективі. Важливо, щоб вчителіпредметники створювали ситуації, які б дозволяли учневі
проявляти ініціативу, мати право на помилку, на власну думку,
брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах
альтернативи, вибору, створювати демократичну, неавторитарну
атмосферу навчання.
При занадто тривалому процесі адаптації, а також за
наявності окремих функціональних відхилень необхідно
звернутися до шкільних практичних психологів, які працюють в
усіх загальноосвітніх навчальних закладах нашого міста.

За матеріалами Листа МОНУ від
24.05.2013 р. № 1/9-368 “Про організацію
навчально-виховного процесу у 5-х класах
загальноосвітніх
навчальних
закладів
і
вивчення базових дисциплін в основній школі”
підготувала методист ММЦ управління освіти
ІРИНА ОГОРІЛКО
Реєстраційне свідоцтво ЧГ № 457-106 Р від 19 лютого 2010 р.
Наклад 500 примірників.
Обсяг – 1 друк. аркуш.
Замовлення № 1384
Надруковано в КП “Прилуцька міська друкарня”
Адреса: вул. Ярмаркова, 47, м. Прилуки, 17500

