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

Чим пишаються педагоги
Найпомітніші події в
українській дошкільній,
шкільній, позашкільній
освіті України за 2012 рік












Прийняття нового стандарту дошкілля –
Базового компоненту дошкільної освіти.
Спільно з Всеукраїнською асоціацією
працівників дошкільної освіти вперше
на державному рівні проведено Всеукраїнський День дошкілля.
Перехід початкової школи на навчання
за новим стандартом.
Проведення першої Всеукраїнської акції
«Нові стандарти – нова школа».
Затвердження нових навчальних програм для 5-9 класів.
Проведення перших Всеукраїнських
з'їздів вчителів математики та інформатики.
Проведення вперше Національного
турніру по шкільному футболу «Ми –
господарі Євро-2012».
Проведення першого Всеукраїнського
зльоту трудових об'єднань школярів.
За матеріалами порталу pedpresa.com

До шкіл повертаються
медичні огляди

Уряд повернув профілактичні медичні
огляди учнів у навчальні заклади. Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив 14 січня 2013
року. Згідно з документом обов'язкові медичні
профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводитимуться щороку медичними працівниками у загальноосвітніх навчальних
закладах.

Знакові події в галузі освіти
міста Прилуки
за 2012 рік













Управління освіти, міський методичний центр та навчальні заклади міста реалізовували І етап науковометодичної теми “Формування світоглядних орієнтирів
та духовно-моральних цінностей особистості в навчально-виховному процесі”, в рамках якого були проведені акції духовно-морального спрямування: “Добрий
янгол”, “Допоможи ближньому”, “Милосердя”,
“Святий Миколаю, я тебе чекаю”, “Подаруй книгу бібліотеці”, “5 картоплин”, “Допоможи ветерану”.
Проведено міський конкурс на кращий проект створення “Галереї духовності” в ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.
Випускниками всіх ЗНЗ міста в парковій зоні ЦТДЮ
проведено акцію “Розарій випускників – 2012”, під час
якої висаджено 44 кущі троянд.
Прилуцькій гімназії № 1 було присвоєно ім'я Георгія
Вороного (рішення 31 сесії 6 скликання Прилуцької
міської ради № 11 від 31.05.2012 року).
Освітяни Прилук розпочали роботу над реалізацією
нового Державного стандарту початкової загальної
освіти.
Розпочали роботу сайти управління освіти Прилуцької
міської ради та міського методичного центру.
У Центрі творчості дітей та юнацтва урочисто відкрили Шевченківську світлицю.
У рамках співробітництва міст Прилуки (Україна) та
Бєлгорода (Російська Федерація) делегація освітян
нашого міста у грудні 2012 року взяла участь у Х міжнародних Іоасафівських читаннях «Традиционные ценности и современный мир».
Дошкільні навчальні заклади почали працювати відповідно до вимог нової редакції Базового компоненту
дошкільної освіти.
Започатковано проведення загальноміського свята з
нагоди Всеукраїнського Дня дошкілля.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ ЗА ПІДТРИМКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЮРІЯ БЕРКУТА
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Яким був старт?.. Освітяни підвели підсумки

роботи за І семестр 2012-2013 навчального року
Станом на 01.01.2013 року в ДНЗ виховується
2211 дітей дошкільного віку та 187 першокласників. Усі
діти п’ятирічного віку охоплені різними формами дошкільної освіти. Існуюча мережа не в повній мірі задовольняє потреби територіальної громади у суспільному дошкільному вихованні. На 100 місцях перебуває 117
дітей. Групи в ДНЗ №№8,19,25,29 перевантажені дітьми.
У групах раннього віку в середньому виховується 18,2
дитини при нормі 15, в дошкільних групах — 23,1 при
нормі 20. Батьківська плата відповідно до ст.35 Закону
України “Про дошкільну освіту” не перевищує 50% від
вартості харчування на день. Не зважаючи на складну
фінансову ситуацію, що призвела до заборгованості по
харчуванню, яка спричинила проблеми із забезпеченням
продуктами харчування в кінці звітного року, не зменшився показник виконання норм харчування у порівнянні з
минулим роком: 87,9% у 2011 році; 88,7% у 2012 році.
Станом на 01.01.2013 року в ЗНЗ міста навчається 5241 учень, що на 22 менше, ніж на початок навчального року. Середня наповнюваність учнів у класах становить 25,4 учня. Найнижча наповнюваність учнів у
класах шкіл №12 (21,1 учня), НВК №15 (23,3 учні).
Результат роботи вчителя – це міцні знання учнів. І семестр поточного року 2036 учнів закінчили на
бали високого та достатнього рівня, якість знань в середньому по місту складає 48,5%, проти 51,7% на кінець
минулого навчального року. Найвища якість знань у
НВК №15 – 71,1%, гімназії №5 – 60,3%, ЗОШ №7 51,1%. Найнижчим цей показник є у ЗОШ №2 – 37,8%,
ЗОШ №10 – 39,2%. Поряд з цим 45 учнів, а це 1,07%,
закінчили І семестр, маючи 1-3 бали.
Важливим аспектом роботи управління освіти є
робота по атестації закладів. В поточному навчальному
році починається новий десятирічний період атестації
закладів, його розпочинає гімназія №5 та Центр науковотехнічної творчості молоді.
Значна увага в ЗНЗ приділяється забезпеченню
організаційно-правових умов із соціального захисту дітей.
В усіх ЗНЗ ведеться чіткий облік учнів, а саме
вразливих категорій. На обліку в управлінні освіти перебуває 21 дитина-сирота, 47 дітей, позбавлених батьківського піклування , 246 дітей з багатодітних родин,
75 дітей-інвалідів, 66 дітей, які постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС, 43 дітей виховується в функціональнонеспроможних сім’ях, 28 учнів стоїть на шкільному обліку, схильних до правопорушень, 7 учнів перебуває на
обліку в КМСД.
ЗНЗ міста постійно працюють над питанням організації матеріальної допомоги дітям кризових категорій. Започатковану управлінням освіти в 2011 році благодійну акцію «Добрий янгол» учні та педагоги міста активно підтримали й у 2012 році – вихованці ДНЗ №23
отримали необхідні розвивальні ігри та подарунки. В
ході щорічної благодійної акції «Святий Миколаю, я
тебе чекаю!» 65 дітей під опікою, 122 дітей з багатодіт-

них сімей, 42 дітей-інвалідів, 10 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, 24 дитини з функціональнонеспроможних сімей отримали подарунки (солодощі та
канцтовари).
Усі ЗНЗ майже на 100% забезпечені педкадрами.
На початок навчального року досить серйозно стояла проблема скорочення вчителів. За поданнями керівників ЗНЗ
передбачалося скоротити 40 посад. Але завдяки проведеній
роботі управлінням освіти, керівниками ЗНЗ були знайдені
шляхи вирішення цієї проблеми і фактично скорочено 3
вчителі, з них – 1 пенсіонер.
У навчальних закладах міста працює 929 педагогічних працівників. Маємо 2 Заслужених працівників освіти
України , 2 – Заслужених вчителі України , 78 – вчителів–
методистів, 10 — вихователів-методистів, 1 – практичний
психолог-методист, 4 – керівники гуртків-методисти, 1 –
педагог-організатор-методист, 147 – старших вчителів, 3
— старших вихователів, 2 – нагороджені знаком «Василь
Сухомлинський», 1 – знаком «Софія Русова». 95 педагогів
нагороджені знаком “Відмінник освіти України”. Маємо
шістьох лауреатів щорічної обласної премії імені Софії
Русової.
У період з 01 вересня по 31 грудня 2012 року
пройшли курси підвищення кваліфікації на базі ЧОІППО
імені К.Д.Ушинського 61 педагог. З них: за стаціонарною
формою – 19 педагогів, за очно-дистанційною формою –
29, за індивідуальною формою навчання – 2 та 11 – з оздоровленням.
Протягом І семестру 2012 року ММЦ координував
проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на базі гімназії № 1 та ЗОШ І-ІІІ ст. № 13, інноваційної діяльності по впровадженню освітнього інноваційного проекту “Щоденник. Ua“, пілотного Національного проекту “Відкритий світ” в 9 ЗНЗ (гімназії №№ 1, 5 СШ
І-ІІІ ст. № 6, ЗОШ І-ІІІ ст. №№ 2, 7, 9, 10, 13, 14), програми
інноваційного розвитку “Школи - новатори” в СШ І-ІІІ ст.
№ 6 та ЗОШ І-ІІІ ст. № 7. Здійснено моніторинг стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу в ЗНЗ
№№ 1, 5, 6, 7, 13. Проведено моніторингове дослідження
стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в гімназії № 5, СШ І-ІІІ ст. № 6 та ЗОШ І-ІІІ ст. № 3.
З метою підвищення фахового рівня, професійної
майстерності педагогів та їх спонукання до творчих пошуків було проведено:
- міський етап Всеукраїнського фестивалю
"Гармонія руху” в дошкільних навчальних закладах. Лауреатами обласного етапу стали ДНЗ №№ 3, 29;
- міський тур Всеукраїнського конкурсу “Учитель
року - 2013”. Переможцями якого стали: Полоз Володимир
Володимирович (вчитель фізики гімназії № 1), Бондаренко
Артем Олександрович (вчитель інформатики ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 2), Іщенко Галина Петрівна (вчитель французької мови
гімназії № 5), Миколенко Олена Михайлівна (вчитель російської мови ЗОШ І-ІІІ ст. № 7), Деркач Світлана Микола-

ВИПУСК № 1 ( 13 )
ївна (вчитель музики ЗОШ І-ІІІ ст. № 9);
- міський етап Всеукраїнського конкурсу “Класний
керівник року”. Переможцем міського та лауреатом обласного етапу стала Линник Світлана Олександрівна, класний керівник 6-А класу гімназії № 1 ім. Георгія Вороного;
- міський етап ІІ обласного конкурсу “Використання
інформаційно - комунікаційних технологій у навчальновиховному процесі”, переможцями якого стали 41 педагог.
Найактивнішими були педагоги гімназії №№ 1, 5, СШ І-ІІІ
ст. № 6, ЗОШ І-ІІІ ст. №№ 9, 13;
- конкурс на кращий навчальний кабінет біології,
переможцями якого стали ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 (зав. кабінетом Скорина Тетяна Василівна), гімназія № 1 (зав. кабінетом Сідько Світлана Миколаївна), гімназія № 5 (зав. кабінетом Жилкіна Тетяна Іванівна) та ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 (зав.
кабінетом Ходоса Валентина Петрівна);
- конкурс на кращий навчальний кабінет математики, переможцями якого стали гімназія № 1 (зав. кабінетом
Минка Галина Володимирівна), гімназія № 5 (зав. кабінетом Тимошенко Ірина Леонідівна) та ЗОШ І-ІІІ ст. № 7
(зав. кабінетом Зуб Ольга Василівна);
обласний семінар-практикум для заступників директорів опорних шкіл з методичної роботи з проблеми
«Упровадження в практику роботи ЗНЗ інформаційнокомунікаційних технологій» на базі спеціалізованої школи
І-Ш ст. № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій.
Протягом І семестру 2012-2013 навчального року
активно пропагували свій перспективний педагогічний
досвід вчителі гімназії № 1 імені Георгія Вороного Хомич
Олена Анатоліївна, Бабенко Тетяна Миколаївна, Гриценко Олена Євгеніївна, Юзвик Лілія Олександрівна, гімназії
№ 5 Кожевнікова Тетяна Миколаївна, Голубова Людмила
Миколаївна та Тищенко Інна Григорівна, ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 3 Катаєва Тетяна Тарасівна та Легецька Віра Сергіївна,
завідуючі ДНЗ №№ 9, 29 Шинкаренко Людмила Миколаївна та Макотра Тетяна Володимирівн, вихователіметодисти Бурдюг Світлана Анатоліївна (ДНЗ № 9),
Московченко Тетяна Олексіївна (ДНЗ № 26) та Прокопенко Людмила Вікторівна (ДНЗ№ 29), директор ЦТДЮ
Савченко Тетяна Михайлівна.
Згідно з річним планом роботи управління освіти,
ММЦ та з метою реалізації ІІ етапу науково-методичної
теми “Формування світоглядних орієнтирів та духовноморальних цінностей особистості в навчально-виховному
процесі” з вересня 2012 року працюють творча група педагогів ДНЗ №№ 23, 25, дитячого будинку та реабілітаційного центру по проблемі: “Формування духовної особистості дитини-дошкільника на основі моральної та етичної
орієнтації засобами правосланої культури” (кер. Мазуренко Ірина Миколаївна), творча група вчителів християнської етики з проблеми “Забезпечення духовного розвитку
дитини” на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №7 (кер. Миколенко Олена
Михайлівна).
В усіх ЗНЗ міста з 1 вересня запроваджені курси
за вибором (факультативи) “Християнська етика в українській культурі” та “Основи християнської етики”.
З 5 по 9 листопада 2012 року в ДНЗ міста був проведений міський огляд-конкурс на кращу “Галерею духовності”. Переможцями стали: І місце - “Галерея духовності” ДНЗ №8, Центру В.О.Сухомлинського; ІІ місце -
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“Галерея духовності” ДНЗ №9; ІІІ місце - “Галерея духовності” ДНЗ №28 центру С.Ф.Русової.
У рамках співробітництва міст Прилуки
(Україна) та Бєлгорода (Російська Федерація) делегація
освітян нашого міста у грудні 2012 року взяла участь у Х
міжнародних Іоасафівських читаннях «Традиционные
ценности и современный мир».
На належному рівні в І семестрі 2012-2013 навчального року проводилась робота з обдарованими учнями.
Це участь у різних етапах Всеукраїнських предметних
олімпіад, турнірів, конкурсів.
24 листопада 2012 року на базі гімназії № 1імені
Георгія Вороного був проведений відкритий міжшкільний турнір юних математиків, присвячений пам'яті Георгія Вороного. У турнірі взяли участь 116 учнів із усіх ЗНЗ
міста, крім ЗОШ І-ІІІ ст. № 3. Призові місця вибороли
учні гімназій №№ 1, 5, СШ І-ІІІ ст. № 6, ЗОШ І-ІІІ ст.
№№ 7, 9, 13, 14.
Учні ЗНЗ міста третій рік поспіль вдало виступають на обласному етапі Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка. У грудні 2012 року відбувся ІІІ
етап даного конкурсу, переможцями якого стали:
Дорошенко Анастасія, учениця 5 кл. гімназії № 5
(вч. Бойко Наталія Василівна, Лоза Наталія Вікторівна);
Прохорська Олександра, учениця 5 кл. СШ І-ІІІ ст.
№ 6 (вч. Самотескул Наталія Василівна);
Кузьменко Юлія, учениця 6 класу гімназії № 1
(вч. Ліпіна Наталія Миколаївна);
Савченко Анна, учениця 8 кл. СШ І-ІІІ ст. № 6
(вч. Самотескул Наталія Василівна);
Стовпник Олександр, учень 11 кл. СШ № 6 (вч. Янко
Оксана Віталіївна).
Учні гімназії № 5 Боровков Іван, 3 клас (вч. Чорна Світлана Михайлівна), Дорошенко Анастасія, 5 клас,
(вч. Лоза Наталія Вікторівна), Литвиненко Вікторія,
6 клас (вч. Бойко Наталія Василівна) та Бойко Ірина, 11
клас (вч. Ритченко Наталія Григорівна) стали переможцями ІІІ обласного етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика.
Учні гуртка “Юний квітникар” ЗОШ І-ІІІ ст. № 9
(кер. Скорина Тетяна Василівна) стали переможцями Всеукраїнського заочного огляду-конкурсу внутрішнього і
зовнішнього озелення навчальних закладів “Галерея кімнатних рослин”.
Учасники гуртка “Юний еколог” гімназії № 5
(кер. Жилкіна Тетяна Іванівна) - переможці обласного
етапу Всеукраїнського науково-освітнього проекту
“Оптимізація озеленення території навчальних закладів”.
Вихованці гуртка “Юні екологи” ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 3 (кер. Дейнега Валентина Володимирівна) стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
“Парки — легені міст і сіл”.
Учень 10 класу гімназії № 1 імені Георгія Вороного Владіміров Сергій другий рік поспіль є стипендіатом
обласної державної адміністрації.

Із доповіді начальника управління
освіти Прилуцької міської ради
Клименко Т.М. на зборах активу
педагогічної громадськості міста
25.01.2013 року
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Освіта без кордонів
Прилуки і Бєлгород об'єднує спільний небесний покровитель
— святитель Іоасаф (Горленко). Прилуччина — це край, де він
народився, а Бєлгородщина — земля, на якій прославився своїм
богослужінням та допомогою людям.
Саме в рамках співробітництва двох міст-побратимів
делегація освітян м. Прилуки на чолі із заступником міського голови з
питань виконавчих органів ради Григорієм Мисаном, начальником
управління освіти Тетяною Клименко 20-22 грудня 2012 року
відвідали м. Бєлгород. Педагоги взяли участь в Х Іоасафовських
читаннях по темі “Традиційні цінності і сучасний світ”, які проходили
в актовій залі Храму Віри, Надії, Любові і Матері їх Софії.
В рамках візиту прилучани ознайомились із традиціями та
інноваціями в системі освіти Бєлгорода, які направлені на формування
духовно-моральних цінностей учнівської молоді та вихованців
дитячих дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Делегація мала змогу відвідати ряд муніципальних навчальних закладів Бєлгорода. Це гімназії № 1, 3,
дошкільні навчальні заклади Центр розвитку дитини-дитячий садок № 69 “Сказка”, новозбудований дитячий садок
комбінованого типу № 18 “Лучик”, недержавний дошкільний навчальний заклад православний дитячий садок
“Покровський” та початкову школу-дитячий садок № 44.
Найбільші враження на делегацію справила матеріально-технічна база навчальних закладів, нові сучасні
приміщення, побудовані відповідно до всіх державних норм і стандартів, з чудовими класними та ігровими кімнатами,
актовими та спортивними залами, басейнами, просторими холами. Це гімназія № 3, ДНЗ № 18, початкова школа-садок
№ 44. Зацікавились педагоги і здоров'язберігаючою технологією по методиці академіка В.Ф. Базарного, яка
впроваджується як в дошкільних, так і в загальноосвітніх навчальних закладах. Росіяни презентували і дослідноекспериментальну роботу, музейну педагогіку, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та інновацій,
направлені на розвиток духовно-моральних цінностей особистості. Запам'яталась і чудова екскурсія по ошатному,
чистому зимовому місту, яке ввечері потопало в новорічних та різдвяних вогнях, бо кожне підприємство, установа,
приватні власники беруть участь у конкурсі “Серебряное Белогорье” і прикрашають фасади своїх будівель.
Делегація освітян міста у складі Тетяни Клименко, Світлани Чернякової, Володимира Зуба, Олександра
Самусенка, Тетяни Пилипенко, Валентини Купрій, Олени Ляшенко, Лариси Дрожнікової висловлює щиру подяку за
надану можливість спілкування з російськими колегами міському голові Юрію Беркуту та депутату обласної ради
Анатолію Мірошниченку.

Світлана ЧЕРНЯКОВА, завідуюча ММЦ

Міносвіти складатиме рейтинг
українських шкіл із 2014 року
Починаючи з 2014
року, результати
рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх
навчальних
закладів будуть щорічно висвітлюватись на сайті освітнього відомства.
Міністерство освіти продовжує роботу з упровадження системи рейтингового оцінювання українських
шкіл, що має на меті стимулювання підвищення якості
освіти та здійснення моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.
Із цією метою у Міністерстві освіти підписаний
наказ, яким затверджено критерії системи рейтингового
оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до затверджених критеріїв рейтингове

оцінювання
діяльності
українських
шкіл
здійснюватиметься за показниками матеріальнотехнічного, фінансового та інформаційного забезпечення
навчально-виховного процесу освітніх закладів. Також
будуть
ураховуватись
показники
забезпеченості
загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними
працівниками,
якості
науково-методичної
й
дослідницької роботи, соціального захисту учасників
навчально-виховного процесу та навчальних і творчих
досягнень учнів.
Державній інспекції навчальних закладів,
Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти й
Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
доручено щороку, починаючи з 2013 року, здійснювати
моніторинг ефективності діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів за попередній календарний рік
відповідно до затверджених критеріїв.
Починаючи
з
2014
року,
результати
рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів за попередній рік щорічно будуть
висвітлюватися на офіційному сайті Міністерства освіти.
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Визначені переможці міських учнівських олімпіад
Протягом жовтня-грудня 2012 року серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста були проведені І, ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів. У І (шкільному) етапі олімпіад взяли участь 3552 учні (2157 учнів із ЗОШ І-ІІ
ст. та 1395 учнів із закладів освіти нового типу). Учасниками ІІ (міського) етапу стали
576 учнів, які вибороли 182 дипломи: І ступеня — 66, ІІ ступеня – 62, ІІІ ступеня – 54.
Найкращі результати показали учні закладів освіти нового типу, які отримали 107 дипломів (58,8%), даний показник зростає щороку на 5 %: гімназія № 5 – 41 диплом, СШ І-ІІІ
ст. № 6 з поглибленим вивчення інформаційних технологій – 35 дипломів, гімназія № 1
імені Георгія Вороного – 31 диплом.
Стабільно найкращі результати показують учні ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, які отримали 30 дипломів. Збільшилась кількість переможців у порівнянні із минулим навчальним роком в гімназії № 5, СШ І-ІІІ ст. № 6,
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, зменшилась – в гімназії № 1, ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, 9, не отримали жодного диплому на міському етапі
учнівських олімпіад учні ЗОШ І-ІІІ ст. № 10.
Аналіз результатів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад засвідчує ряд проблем і суттєвих недоліків у підготовці
певної частини її учасників. У результаті перевірки завдань було виявлено, що частина учнів недостатньо засвоїла програмовий матеріал, має низький рівень дослідницьких здібностей, не вміє використовувати теоретичні знання на практиці. Набрали менше третини від максимально можливої кількості балів всі учасники олімпіади з астрономії – 15 учнів
(83,4%), з хімії – 37 учнів (78%), з фізики – 39 учнів (76,5%), з основ інформатики – 23 учні (74,2%). Найкраще із цими
завданнями справилися учні ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, гімназій № 1, 5, з астрономії – учні ЗОШ І-ІІІ ст. № 14, з фізики – гімназії № 1, з основ інформатики – ЗОШ І-ІІІ ст. № 7. Найбільша кількість учнів які не справились із завданнями, в ЗОШ ІІІІ ст. №№ 10, 3, 12, 14. Це 16 учнів (64%) із ЗОШ І-ІІІ ст. № 10; 27 учнів (50%) із ЗОШ І-ІІІ ст. № 3; 30 учнів (49%) із
ЗОШ І-ІІІ ст. № 14; 26 учнів (49%) із ЗОШ І-ІІІ ст. № 12.
Директорам шкіл необхідно глибоко проаналізувати результати участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад, скоригувати роботу вчителів-предметників, щоб наступного року підвищити рейтинг участі своїх навчальних закладів у предметних олімпіадах.
За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад перше, друге й третє місце зайняли команди
гімназій № 5, 1, спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій.
Найбільшу кількість дипломів у ІІ турі предметних олімпіад третій рік виборює учень 10 класу гімназії № 1
Владіміров Сергій (6 дипломів), чотири дипломи мають учні Прозур Віталій (гімназія № 1), Чепурний Сергій (гімназія
№ 5), по три дипломи в учнів Сірика Дмитра (ЗОШ І-ІІІ ст. № 7), Вовка Сергія, Стовпника Олександра та Яцько Яни
(СШ І-ІІІ ст. № 6). Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів нагороджені дипломами управління освіти Прилуцької міської ради. Учителям, що підготували переможців ІІ етапу учнівських олімпіад, оголошено подяки. У січні-лютому 2013 року прилуцькі школярі захищають честь міста на ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад у м.Чернігові.

Лариса БЕРКУТ, методист ММЦ

Сильним і спритним зі спортом завжди по дорозі
Про активний відпочинок школярів на канікулах
04 січня 2013 року в
спортивній
залі
ДЮСШ
пройшли змагання «Веселі
старти» серед школярів 3-4
класів,
присвячені
Новорічним та Різдвяним
святам. В змаганнях взяли
участь 12 команд із усіх ЗНЗ
та НВК №15. Змагання
включали в себе 5 естафет:
«Передай
естафетну
паличку», «Хокей», «Посадка
картоплі», «Влучний кидок»
та естафета з ракеткою та
м’ячиком.
В запеклій боротьбі перемогу здобула
команда гімназії №5, на другому місці команда ЗОШ І-ІІІ
ст. № 2, і на третьому – команда ЗОШ І-ІІІ ст. № 9.

Бронзова призерка олімпійських ігор Ліллехаммеру
Валентина
ЦербеНесіна вручила призерам
змагань цінні подарунки.
8-9 січня пройшли
змагання з міні-футболу.
Найкращими футболістами стали учні гімназії № 5.
У школи № 6 ІІІ місце,
гімназія № 1 – на другому.
Переможці обох змагань отримали грамоти, футбольні м'ячі та спортивний інвентар від обласного осередку Національного олімпійського комітету України.
Руслан МОСЦІПАН, спеціаліст сектора
по фізкультурі і спорту управління освіти
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Успішні новини із навчальних закладів

Прилуцькі педагоги та школярі на теренах України та за кордоном
здобувають досвід та перемоги

В епіцентрі
наукового дива
З 13 по 20 жовтня в
Женеві (Швейцарія) відбулася друга наукова школа
для
педагогічних
працівників Малої академії
наук України в галузі фізики,
вчителів
фізики,
співробітників НЦ «Мала
академія наук України»,
серед яких пощастило бути і
Олені Хомич, учителю фізики Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного.
Організатором поїздки виступив НЦ «Мала академія наук України» спільно з Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) за підтримки Всеукраїнської благодійної організації «Благодійний фонд підтримки обдарованих дітей України».
Досвідчених педагогів і молодих фахівців
об’єднувала одна мета: отримати сучасні знання у сфері
фізики високих енергій від провідних наукових
співробітників ЦЕРНу.
Делегація прослухала лекції про інформаційні
технології в сучасній освіті, фізику елементарних частинок і основи діяльності ЦЕРНу. Перед нашими очима
постав Великий адронний колайдер – телескоп і мікроскоп для дослідження світу. Учасники делегації ознайомилися з будовою і принципами функціонування прискорювачів, механізмом обчислення на колайдері та системою GRID. Співробітники ЦЕРНу цікаво і дохідливо
розказали про відкриття бозону Хіггса, фізику важких
іонів та експеримент ALICE, науково-освітній проект
«Потік знань» і «Нейтрино повсюди у світі». А ще мали
змогу заглибитися в основи роботи компактного мюонного соленоїда, дізнатися про медичне застосування
фізики високих енергій, почути про українську та естонську участь у діяльності ЦЕРНу…
Педагоги відвідали експериментальні установки
і декілька науково-культурних об’єктів Швейцарії, побували в центрі візитів ATLAS, у музеях «Глобус» і
«Мікрокосм», на фабриці антиматерії і в залі супермагнітів, побачили прискорювач «Протон Синхротрон» і
детектор «Компактний мюонний соленоїд», пульт керування ЦЕРНу і експеримент «Альфамагнетичний спектрометр».
На практичних семінарах кожен власноруч побудував бульбашкову камеру і аналізував дані за допомогою системи «Русалка». Уже традиційно програму
було доповнено роботою в групах, секцією «Питання/
відповіді» та ЦЕРНівським квестом «У пошуках скарбів
Женеви».

Сніжний
Оскар
З 26 по 29 грудня
у
Словаччині
(Стара
Любовна) проходив Міжнародний конкурс дитячої
творчості
«Сніжний
ОСКАР». У конкурсі взяли участь понад 600 учасників з України, Польщі,
Чехії та Словаччини. Зразковий
танцювальний
колектив
«Данс-клас»
Прилуцької гімназії № 5
отримав III премію, «Оскара» та грамоту. Керівник колективу Лариса Iванькова одержала нагороду від мера Любовної Купелі - статуетку «Кращому хореографу». Для
учасників танцювального колективу незабутнім став відпочинок у мінеральному аквасіті під відкритим небом.
Танцюристи відвідали Попрад, побували у Словацьких
горах, покаталися на санчатах семикілометровою трасою
у Татрах, подивилися на краєвиди Кошице. Подорож
прилучан завершилася захопливою екскурсією до
Люблянського замку.

Права людини
в історії ХХ
століття
14-16 грудня у
м. Львові за ініціативи
Всеукраїнської
асоціації
викладачів
суспільних
дисциплін «Нова Доба»
проходив семінар для авторів навчального модуля
«Права людини в історії ХХ століття». У авторській
кампанії
взяли
участь
педагоги-консультанти
Всеукраїнської дискусії старшокласників України на
тему «Права людини – уроки історії XX століття», серед
яких була і вчитель історії Прилуцької гімназії № 1 імені
Георгія Вороного Тетяна Бабенко.
Метою заходу була підготовка до створення
методичного посібника для вчителів суспільних
дисциплін, в якому б містилися розробки уроків, що
розкривають актуальні та контроверсійні питання історії
ХХ століття, зокрема в галузі прав людини. Даний
проект здійснюється за підтримки німецького фонду
«Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє», що підтримує
ініціативи, спрямовані на посилення засад демократії у
європейській спільноті.
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17-18 січня 2013 року був проведений
І Фестиваль КВК серед педагогічних працівників ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. Найвеселіші та
найкмітливіші педагоги працюють в
ДНЗ № 27 та гімназії № 5.

С.7

“Любов панує в місті”

Вчимось плекати дошкільне дитинство
19 жовтня 2012 року
завідувач ДНЗ № 29 Тетяна
Макотра презентувала досвід
роботи педагогічного колективу
закладу по
впровадженню
програми
професора
Л.О.
Калмикової на УІІ Міжнародній
науково-практичній конференції
"Психолінгвістика в сучасному
світі”, яка проходила в ПереяславХмельницькому
державному
педагогічному університеті ім. Г.
Сковороди.
23 жовтня 2012 року
вихователі-методисти ДНЗ № 26,
29 Тетяна Московченко та
Людмила
Прокопенко
взяли
участь у засіданні "круглого
столу” з проблем впровадження
системи
М.
Монтессорі
в
практику роботи закладів освіти
України,
що
пройшов
в
Міністерстві освіти і науки,
молоді та спорту України.
Педагоги, що зібралися з різних
регіонів України, поспілкувалися
з
президентом
Асоціації
Монтессорі-вчителів
України,
заступником Міністра освіти і
науки, молоді та спорту України
Борисом
Жебровським,
презентувати колегам власний
досвід роботи за системою
Монтессорі, а також обговорити
досягнення
та
проблеми
української школи Монтессорі.
15 січня 2013 року
адміністрація ДНЗ № 9 в особі

Людмили Шинкаренко та Світлани
Бурдюг були учасниками засідання
регіональної лабораторії консалтингу
дошкільної
освіти
Рівненського
державного
гуманітарного
університету
на тему “Інтеграція
науки і практики — умова створення
єдиного освітнього простору”.

Участь у такому форумі є
підготовчим етапом до організації
роботи
на
базі
ДНЗ
№
9
експериментального майданчика з
духовно-морального
виховання,
науковим керівником якого дала згоду
бути Тамара Поніманська, кандидат
педагогічних наук, професор, членкореспондент міжнародної Академії
педагогічних і соціальних наук, член
науково-методичної
комісії
з
дошкільної
педагогіки
Міносвіти
України,
експерт
Державної
атестаційної комісії України, член
редколегії всеукраїнських журналів
"Дошкільне виховання" та "Початкова
школа".

Тетяна ЗУБКО,
методист ММЦ

Про фінанси
Планові
асигнування
загального фонду у 2012 році на
фінансування установ освіти склали
82,3 млн. грн. З них профінансовано
коштів у 2012 році по управлінню
освіти 77,4 млн. грн., що становить 94%
від планових асигнувань.
З них заробітна плата – 62324,7
тис. грн., що становить (100,0% від
потреби
на
рік).
Енергоносії
профінансовано на 8670,4 тис. грн., що
становить 93% від потреби на рік;
харчування профінансовано – 5479,2
тис. грн., що становить 100% від
потреби на рік; медикаменти – 1,7 тис.
грн., що становить 19% від потреби на
рік; відрядження та курси – 204,1 тис.
грн. (сюди увійшла тільки кредиторська
заборгованість за 2011 рік); виконання
поточних ремонтів – 453,3 тис. грн., що
становить 30% від потреби на рік; інші
видатки — 242,8 тис. грн.
Яким не було складним
фінансування у 2012 році, особливо в
другому півріччі, але все ж таки ми
вчасно та стовідсотково виплатили
заробітну плату на кінець року, а в 2011
році – лише на 95,8%.
Капітальні видатки у 2012 році
за рахунок коштів, переданих із
загального фонду бюджету, становили
112,6 тис. грн. (85,6% від потреби на
рік). Використано коштів спеціального
фонду (спонсорські та добровільні
внески батьків) - 1281,0 тис. грн.

Наталія ЧАЛА,
головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії управління освіти
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2013 рік
визначено Роком
дитячої творчості
2013 рік в Україні оголошено
Роком дитячої творчості.
Відповідний указ № 756/2012
глава держави підписав 28 грудня
2012 року “з метою сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб
дітей, створення умов для їхнього
творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, виявлення і
підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного
дозвілля, вдосконалення виховної
роботи та розвитку системи позашкільної освіти”.

Інклюзія:
присутність, участь
та досягнення
Нічого не робіть для нас без нас!
Таке гасло має інклюзія, яка передбачає
присутність, участь та досягнення дітей з
особливими
освітніми
потребами.
«Присутність»
–
це
надання
можливості
навчатися
в
загальноосвітньому навчальному закладі та пристосування, необхідні
для цього; «участь» – позитивний досвід, який набуває учень у процесі
навчання, та врахування ставлення учня до самого себе в цьому процесі;
«досягнення» – комплексний результат навчання упродовж усього
періоду, а не лише результати контрольних зрізів, тестів та екзаменів.
Якими ж необхідними знаннями та навичками повинен
оволодіти вчитель для успішного навчання дітей з особливими
освітніми потребами в загальноосвітній школі?
- Ознайомитися з діагнозом, мати уяву про основні види порушень
психофізичного розвитку дитини.
- Вивчити стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини.
- Враховувати стан слуху, зору, особливості моторики та загального
фізичного розвитку учня. Навчитися визначати, оцінювати і створювати
навчальне середовище для дітей з різними потребами. Зрозуміти
важливість цілеспрямованого залучення до роботи з дітьми членів
родини, встановлення з ними партнерських стосунків.
- Навчитися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток під час
занять.
- Навчитися адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та
середовище до специфічних потреб дітей.
- Створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти налагодженню
дружніх стосунків між дітьми і формуванню колективу.
- Формувати у дітей досвід стосунків у соціумі, навичок адаптації до
соціального середовища.
- Підготувати дітей класу до того, що поряд з ними навчатимуться учні
з особливими освітніми потребами.
- Привчати здорових дітей допомагати (за потреби) опікуватися
однолітками з особливими потребами.
- Не припускати зневажливого ставлення до дітей з обмеженими
можливостями.
Найпершими помічниками вчителю мають бути практичні
психологи та соціальні педагоги, які здійснюють психологічний супровід
та соціально-педагогічний патронаж дітей з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзивного навчання.
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