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

Вітаємо з Днем працівників освіти!
Шановні працівники галузі освіти міста!
В переддень професійного свята сердечно вітаю всіх, для кого освіта стала справою життя, хто присвятив себе
дітям, молоді. Саме на плечі Вчителя лягає сьогодні особлива відповідальна місія: бути для підростаючого покоління
джерелом мудрості і знань. Від педагога у великій мірі залежить майбутнє нашої держави, освіта і життєві пріоритети
молоді, вміння і бажання юних громадян будувати сучасне суспільство.
Нехай це свято відкриє перед вами нові можливості пізнання себе, дітей та світу, принесе задоволення від
роботи, надихне на творчість. Прийміть слова вдячності за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за
любов до дітей і рідного краю.
Від щирого серця бажаю вам повторитися у своїх вихованцях високою мораллю, духом любові до свого
народу, допомогти їм опанувати найважчу у світі науку – науку бути людиною.
Виваженості, мудрості, міцного здоров'я і достатку на довгі роки вам і вашим родинам!

Юрій БЕРКУТ, міський голова

Дорогі колеги!
Щиро вітаю вас з Днем працівників освіти! Створене вчителем є найгуманнішим, бо
пов’язане з формуванням особистості людини, громадянина. Від того, як вчитель увійде в
клас, як розпізнає загадковий запит дитини і заповнить її духовний та інтелектуальний світ,
залежить майбутнє держави. Сьогодні Ви, дорогі освітяни, є сучасними творцями новітніх педагогічних ідей, новітніх технологій навчання й виховання, самовідданими працівниками на
педагогічній ниві. Саме завдяки Вам та всім тим, хто матеріально чи морально прилучений до
освіти, хто вірний професії педагога й вихователя, примножується галузь освіти міста й утверджується на державному рівні. Посміхніться один одному у цей святковий день! З оптимізмом
подивіться у день завтрашній! Вдячних вам вихованців, пошани від громадськості, належного
державного поцінування важкої праці! Здоров'я вам, любові і добра!

Тетяна КЛИМЕНКО, начальник управління освіти
Щороку, коли осінь вбирає в золотий серпанок все навкруги, під сонячний сміх дітвори, з хвилюванням та
радістю ми зустрічаємо професійне свято – День працівників освіти!

Шановні педагоги міста Прилуки! Прийміть найщиріші слова вдячності за вашу працю, за те,
що даєте дітям багато, а берете – найменше. За чуйне, добре серце, за умілі руки, талановитість та витримку.
Ви – опора освіти, ви віддаєте дітям усі свої сили, знання та вміння, найкращі почуття та емоції. Ваш вклад в
розвиток освіти міста – неоціненний. Велика дяка та шана вам за вашу працю!
Великодушність і чуйність, терпіння і ентузіазм, нездоланність у прагненні бути корисним суспільству – це ті
скарби, що зберігаються в ваших серцях, поповнюються та збагачуються із року в рік та прикрашають наше життя.
Зичу вам міцного здоров’я, гарного настрою, поваги в колективах, вдячних та розумних учнів. Хай завжди
оточують вас лише гарні люди зі щирими усмішками. Успіхів вам та творчої наснаги, шановні педагоги!
Тетяна ЗАГОЛІЙ, голова МК Профспілки працівників освіти

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ ЗА ПІДТРИМКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЮРІЯ БЕРКУТА
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27 вересня – Всеукраїнський День Дошкілля
Нині дошкільна громада має нове свято в календарі. 27 вересня ми урочисто відзначили Всеукраїнський
День Дошкілля. Це професійне свято всіх, хто опікується
малюками в дитячих садках.
Кожен дитячий садок у Прилуках має своє обличчя, показує вагомі здобутки в оновленні роботи з
дітьми. У цьому році всі дошкільні навчальні заклади
розпочали планування освітньо-виховної роботи за новою програмою 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 2 до 7
років «Дитина» (керівник Московченко Т.О., ДНЗ № 26).
Прилуцькі педагоги-дошкільники є активними
учасниками різноманітних обласних та Всеукраїнських
заходів. ДНЗ № 28, центр С.Ф.Русової (зав. Недільченко
О. М.) плідно співпрацює з науковцями та колегами по
впровадженню ідей С.Русової. ДНЗ № 9 (зав. Шинкаренко Л. М.) здійснює експериментально-дослідницьку
діяльность з проблеми «Виховання у дітей загальнолюдських цінностей у контексті гуманізації педагогічного
процесу сучасного ДНЗ». Московченко
Т. О., Прокопенко Л. В., Бурдюг С. А., Бойко В. В. вдало використовують інноваційні технології в ДНЗ. Керівники гуртків
«Академії дошкільних наук» ЦТДЮ Бухтіярова Н. В.,
Шинкаренко С. М., Угліна І. І. взяли участь у Всеукраїнському фестивалі «Творчий учитель – обдарований
учень» та отримали сертифікати конкурсу.
У 2013 році ми вперше провели міський етап
Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності
“Вихователь року”, переможцем якого стала вихователь
ДНЗ №3 Бербушенко В.І.
Широко пропагують свій перспективний педагогічний досвід на шпальтах фахових видань та видавали
методичні рекомендації Котеленець М. Г. (музичний керівник ДНЗ № 25), Половецька С. О. (виховательметодист ДНЗ № 2),Бурдюг С. А. (вихователь-методист
ДНЗ № 9), вихователі Пунько С. В. (ДНЗ № 10), Брусиловець Н.Г., Ляшенко Т. П., Кисіль Л. П., Малюга В. В.
(ДНЗ № 25), Христюк О. В., Коноваленко А. В. (НВК №
15), Динисенко Н. П., Білоус С. В. (ДНЗ № 11), Сім’ячко
Н. М. (ДНЗ № 9), Бойко Ю. Ю., П’ятигорець Н. М.
(ЦТДЮ).
Перехідний кубок щорічної дитячої Спартакіади
отримали вихованці ДНЗ № 26 (зав. Єфімова С. В., інструктор з фізичної культури Астахова Т. В.).
Рік дитячої творчості дошкілля міста відзначило
ІІІ міським фестивалем дитячої творчості «Сузір’я дошкільнят». Переможці взяли участь в обласному етапі
Всеукраїнського фестивалю «Сузір’я планети дошкільнят». Театральна студія «Малятко» ЦТДЮ (керівник
П’ятигорець Н. М.) з виставою «Вовк та семеро козенят»

здобула гран-прі на обласному фестивалі «Чисті роси».
Шановні працівники дошкільних навчальних
закладів міста! Нехай ваше життя буде наповнене
любов'ю вихованців та повагою їхніх батьків,
підтримкою колег, теплотою рідних і близьких.
Нехай ваш життєвий та педагогічний досвід
творить для малюків свято.

Тетяна КЛИМЕНКО,
начальник управління освіти

*** Вітальна листівка ***

Вітаю всіх вас, хто щоденно віддає тепло своїх сердець
дітям, з професійним святом !
Від вашої мудрості, терпіння, уваги залежить благополучне дитинство і подальша доля кожного вихованця.
Впевнена, що ваша доброта і педагогічна майстерність
перетворюють кожен день для малюків у дитячому садку в день радості і щастя!
Бажаю вам нових творчих успіхів, міцного здоров’я,
добробуту і достатку!
З повагою до всіх освітян міста Прилуки,
Тамара Вікторівна Панасюк, заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти,
начальник відділу Міністерства освіти і науки України

Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики,
малюнка, фантазії, творчості.

В.О.Сухомлинський
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Дитина як творець власної картини світу
У 2013-2014 навчальному році усі ДНЗ міста розпочали працювати за комплексною Програмою виховання і навчання
дітей від 2 до 7 років “Дитина”. Педагоги Прилук з даною програмою були ознайомлені ще в попередні роки. Вже тоді вона
справила позитивне враження на вихователів як чітко структурована, зрозуміла, практична та дієва. Мета освіти, що закладена у
Програмі “Дитина”, орієнтована передусім на ідею самоцінності дошкільного віку. Кожна зростаюча особистість має право радісно,
щасливо, повноцінно пізнавати, досліджувати навколишній світ –розмаїття предметів побуту, явища природи, морально-етичні норми людського співжиття, себе і свої можливості, світ мистецтва тощо. Виходячи з цього, педагоги-дошкільники дійшли висновку,
що кожна дитина сама виступає творцем власної картини світу, стає суб'єктом освітнього процесу, а не його об'єктом. Працюючи за
новою програмою, ми додержуємося наступних принципів:

рівності, згідно з яким діти й дорослі розглядаються як рівноправні складові частини людства;

діалогічного спілкування, який передбачає те, що гуманістичне педагогічне спілкування обов'язково створює умови для повноцінної участі в ньому дітей;

спільної участі дорослих і дітей в організації життя групи (можливість спільно обирати улюблені заняття, планувати цікаві
спостереження, прогулянки, продумувати зручне розміщення куточків для ігор і занять);

орієнтації на кожну дитину як на індивідуальність, внаслідок чого основним завданням педагога стає не виконання програми, а виховання особистості;

пріоритету родинного виховання над суспільним.
Маємо надію, що програма “Дитина” як складова Базового компонента дошкільної освіти сприятиме продуктивній роботі
дошкільних навчальних закладів нашого міста.

Тетяна ЗУБКО, методист ММЦ

Державні стандарти:
перші кроки
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти» у 2013-2014 навчальному році 5 класи перейшли на навчання за новими програмами
для учнів 5-9 класів ЗНЗ, розпочалося поступове впровадження
нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Серед основних новацій такі: учні п’ятих класів розпочали вивчати дві іноземні мови; також розпочалося вивчення
інформатики; передбачено посилення використання здоров’язбережувальних технологій; підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті.
У нашому місті першого вересня сіли за парти 497 п’ятикласників, що розподілені по 19 класах. Міською владою,
управлінням освіти, педагогічними колективами навчальних
закладів при допомозі батьків, меценатів та спонсорів проведена
велика робота, спрямована на те, щоб з початком нового навчального року учні прийшли в затишні, гарно облаштовані навчальні класи. В усіх ЗНЗ кабінети інформатики адаптовані для
навчання п'ятикласників. Учні 5-х класів у повному обсязі забезпечені підручниками.
Готувалися до зустрічі зі своїми вихованцями і вчителі,
для яких проводилися методичні семінари, курси підвищення
кваліфікації, круглі столи. Щоб зацікавити п’ятикласників педагоги ретельно добирали методичні матеріали, готували наочність, вивчали особливості нових навчальних програм.
Перехід з початкової школи в середню пов’язаний із
зростанням навантаження на психіку учня. Стан дітей у цей період з педагогічної точки зору характеризується низькою організованістю, неуважністю й недисциплінованістю на уроках, зниженням інтересу до навчання і його результатів; із психологічної –
зниженням самооцінки, високим рівнем ситуативної тривожності. Тому, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-368 від 24 травня 2013 року «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних
закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі», педагогічними радами шкіл та гімназій прийнято рішення про те, щоб
у перші два місяці навчання у 5 класі давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок та
мінімально скоротити домашні завдання.

Збереження та зміцнення фізичного здоров’я учнів,
їх моральне та громадянське виховання – ці складові постійно мають бути у центрі уваги кожного вчителя. З цією метою
важливо організувати активну співпрацю вчителя з батьками, з
медичними працівниками навчального закладу, шкільним психологом, з вчителями - предметниками. Всі ці заходи дадуть
можливість учням п’ятих класів безболісно подолати адаптаційний період та успішно засвоїти навчальний матеріал, а це
запорука впевненості, самодостатності, фізичного та психічного здоров’я школярів.
Учні других класів у поточному навчальному році
продовжують працювати над реалізацією нових Державних
стандартів початкової освіти, що розпочалася з 2012-2013 навчального року. 538 другокласників прийшли у навчальні заклади нашого міста з першого вересня. Головною новацією для
них є вивчення предмету «Сходинки до інформатики». Для
забезпечення умов для навчання молодших школярів сучасним
інформаційно-комунікаційним технологіям проведено роботу
по облаштуванню кабінетів інформатики в ЗНЗ. У НВК № 15
такий кабінет облаштований новими меблями та комп’ютерною
технікою завдяки спонсорам. Учителі, які викладають другокласникам «Сходинки до інформатики», пройшли спеціальні
курси при ЧОІППО імені К.Д.Ушинського.
У другому класі за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів у І семестрі оцінюються лише вербально.
З ІІ семестру оцінювання проводитиметься в балах (окрім предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки
до інформатики»). Оцінювання другокласників має бути вмотивованим. Важливо, щоб дитина не втратила стимулу до праці.
Оцінки в балах стають для дітей більш зрозумілими й мотиваційними, якщо супроводжуються коротким, точним коментарем вчителя. Завдання вчителя полягає в тому, щоб негативні й
позитивні емоції, породжувані невдачами чи успіхами в навчанні, використовувати для активізації діяльності дітей.
Шляхами нових Державних стандартів освітяни Прилук пішли сміливо та впевнено.

Ольга КОЛОШКО,
головний спеціаліст управління освіти
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Багатий на події вересень
Відзначили 70-річчя визволення Прилук
13 вересня з нагоди відзначення 70-ї річниці визволення міста Прилуки від фашистських загарбників учні шкіл та гімназій
міста, підтримавши ініціативу Прилуцької міської організації ветеранів, взяли участь в акції «1418 червоних тюльпанів – 1418 днів
війни». Прилуцькі діти зібрали майже три тисячі цибулинок тюльпанів, які були висаджені на території нашого міста в знак великої
шани та пам’яті про тих героїв, які, визволяючи рідні Прилуки,
віддали своє життя за наш спокій та мир. У травні червоним цвітом
забуяють тюльпани біля Меморіалу-скверу Вічної слави, пам’ятника І.Я.Дубинському, меморіалу «Жертви фашизму» та біля пам’ятного знаку «Танк».
16 вересня у шкільному музеї Прилуцької ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 12 відбулося урочисте відкриття нової експозиції,
присвяченої життю ветерана Великої Вітчизняної війни, колишнього вчителя математики школи, члена Прилуцької ради ветеранів Зоценка Віталія Івановича.
18 вересня учні та педагоги взяли участь в урочистостях з
нагоди 70-річчя визволення міста Прилуки від фашистських загарбників, в ході яких було відкрито бюст Герою Радянського Союзу,
гвардії генерал-майору Зіньковичу Митрофану Івановичу та передано естафету пам’яті «Слава визволителям України».
Освітяни пройшли вулицями міста у святковій ході.

Перші Іоасафівські читання
16 вересня у Прилуцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 імені
Святителя Іоасафа Бєлгородського пройшли І Іоасафівські читання,
присвячені Дню пам'яті Святителя Іоасафа Бєлгородського. У рамках
читань проведена шкільна конференція на тему «Сторінками житія
Іоасафа Бєлгородського Святителя землі Прилуцької». В ході
конференції виступили заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Григорій Мисан, начальник управління освіти
Тетяна Клименко, Благочинний Прилуцького округу настоятель СпасоПреображенського Собору протоієрей Микола Котеленець, директор
Прилуцького краєзнавчого музею ім. В.І. Маслова Тетяна Зоць та учні
школи.

Гостинно відкрила двері шкільна їдальня
13 вересня 2013 року в Прилуцькій ЗОШ І-ІІІ №13 імені
Святителя Іоасафа Бєлгородського відбулася радісна, важлива подія –
шкільна їдальня гостинно відчинила двері для школярів після капітального ремонту, а навколо філіалу школи віднині є новий паркан і сучасний тротуар.
На відкриття їдальні завітали міський голова Юрій Беркут,
заступники міського голови Григорій Мисан та Олександр Сивенко,
начальник управління освіти Тетяна Клименко, голова комітету самоорганізації населення Заудаївського мікрорайону, депутат міської ради
Віра Коток, депутат міської ради Володимир Папазов, директор з виробництва тютюнової компанії «В.А.Т Прилуки» Ніколас Муноз, менеджер
із зв’язків з громадськістю «В.А.Т Прилуки» Петро Бондаренко, директор КП «Шкільний» Лідія Сердюк.
Відремонтована шкільна їдальня, оновлена огорожа – це радість для дітей, для педагогічного колективу та батьків. Директор школи
Ярослав Ходюк щиро подякував спонсорам, міській владі за турботу та
піклування про сьогодення та майбутнє підростаючого покоління.
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Спартакіаду

Відкрили
школярів

Традиційно, в другу п’ятницю вересня відбулося урочисте
відкриття Спартакіади школярів міста 2013-2014 навчального року,
присвячене Дню фізичної культури і спорту України. Школярів, вчителів фізичної культури, тренерів-викладачів Дитячо-юнацької спортивної школи привітали почесні гості – міський голова Беркут Ю.В.,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Мисан Г.В., радник міського голови Папазов В.В., начальник
управління освіти Клименко Т.М., видатні спортсмени – Цербе-Несіна
В.А., Соколов С.В. Глядачів порадували своїми показовими виступами спортивні клуби «Торнадо», «Ванкай», секція з боксу комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак», легкоатлети з естафетного бігу.
Старт учнівському спорту дали. На фініші чекатимемо високих спортивних результатів та досягнень.

Вшанували Георгія Вороного
21 вересня 2013 року у Прилуцьку гімназію № 1 імені
Георгія Вороного завітали учасники V Міжнародної конференції,
присвяченої 145-річчю з дня народження видатного українського
математика Георгія Вороного.
Основною метою конференції був обмін ідеями представників різних галузей науки і техніки, пов'язаних з тематикою наукових досліджень Вороного.
Організатором конференції був Фізико-математичний
Інститут Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Учителі фізики, математики, інформатики та учні 4-А, 10-А,
11-А класів Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного презентували роботу навчального закладу щодо збереження та вшанування
пам'яті видатного земляка; розповіли про щорічний міжшкільний
турнір юних математиків, конференції, семінари, круглі столи, присвячені спадщині Г.Вороного. Гості відвідали міні-музей Георгія
Вороного, який розташований в кабінеті математики.

Прилуки квітучі
28-29 вересня у Прилуках відгримів Воздвиженський ярмарок. Усі навчальні заклади міста взяли
участь у конкурсі квітів «Прилуки квітучі», який проходив на площі Іоасафа Бєлгородського. Експозиції з
квітів присвячувалися двом знаменним датам –
70-річчю визволення Прилук від фашистських загарбників та 1025-річчю Хрещення Русі.
За рішенням журі призові місця були розподілені наступним чином: І місце здобули ДНЗ № 19,
Прилуцька гімназія № 1 імені Георгія Вороного; ІІ
місце – НВК № 15; ІІІ місце – ДНЗ № 25, спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 6 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій, ЗОШ І-ІІІ ст. № 7.
Подяки Прилуцької міської ради отримали
усі учасники конкурсу квітів «Прилуки квітучі». Переможці були нагороджені Дипломами Прилуцької
міської ради та цінними подарунками.
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На вершині “Прилуцького Олімпу”
“Прилуцький олімп” у 2013 році оголосив своїх
переможців. У номінації “Дорогою віри, надії, добра”
найкращим став дошкільний навчальний заклад № 28
Центр С.Ф.Русової Прилуцької міської ради.
ДНЗ № 28 центр С.Ф.Русової вже понад 25 років
надає освітні послуги територіальній громаді м. Прилуки. За роки діяльності в закладі створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально-виховного
процесу.
Відмінник народної освіти, ветеран праці Маладика Ганна Петрівна була завідуючою садочка з дня
його відкриття. ЇЇ наступницею стала Недільченко Олена
Миколаївна. Під керівництвом Олени Миколаївни дошкільний заклад у конкурсі рейтингу комфортності
умов перебування дітей у дошкільних закладах «Мій
улюблений дитсадок», що проводився
Інтернетпорталом рейтингу освітніх закладів України, отримав
шість грамот: 22 рейтингове місце серед 100 кращих
ДНЗ України; 2 місце серед ДНЗ Чернігівської області;
1 місце серед ДНЗ міста; 1 місце в Україні у номінації
«Свято»; 2 місце в Україні у номінації «Творчість»;
5 місце в Україні у номінації «Майданчик».
У дошкільному закладі створені міні-музей
етнографії «Світлиця», центр театралізованої діяльності
«Галявина казок», природничо-дослідницький центр
«Зелена Планета»,
музей під відкритим небом
«Батьківське дворище», де діти можуть діяти і проживати з кожним його експонатом. Робота колективу була
належно оцінена – III місце у міському огляді-конкурсі
на кращу «Галерею духовності». В міському конкурсі на
краще озеленення території дошкільного закладу «А у
садочку, як у віночку» виборювали II і III місця. У конкурсі квітів «Прилуки квітучі» з нагоди проведення
Воздвиженського ярмарку отримали диплом за зайняте
III місце у номінації «Приз глядацьких симпатій», два
роки поспіль є переможцем у номінації “Танок” міського

фестивалю
дитячої
творчості
«Сузір'я
дошкільнят» (танцювальний колектив «Барвінчата»).
В екологічній акції «Дошкілля – за чисте місто!»
за великої підтримки батьків заклад протягом всіх п'яти
років нагороджувався грамотами за зайняте I місце.
Розуміючи важливість зміцнення і розширення
зв'язків та форм співробітництва освітян різних регіонів
України у розвитку національної системи освіти,
дошкільний заклад заключив договори про співпрацю з
ШДС імені Софії Русової м. Києва та з Ріпкинською
гімназією,
ДНЗ № 4 «Сонечко» м. Трускавця та
Олешнянської ЗОШ I-III ступенів ім.С.Ф.Русової.
Досвід роботи закладу завідуюча представляла в
лютому 2013 року на регіональній науково-практичній
конференції «Педагогічна спадщина Софії Русової в
контексті модернізації освіти України», яка відбулася на
базі Ріпкинської гімназії, на семінарі до 157-ї річниці від
дня народження Софії Русової «Велика історія
нескореної українки» в м. Києві. З метою популяризації
спадщини С.Ф.Русової в ДНЗ № 28 центрі С.Ф. Русової
щорічно проводяться науково-практичні конференції,
Регіональний круглий стіл “Спадщина С.Ф.Русової в
інноваційному освітньому просторі”.
Колектив дитячого садка тісно співпрацює з
науковцями педагогічного
інституту Київського
університету імені Бориса Грінченка.
Працівники дошкільного закладу
широко
пропагують свій перспективний педагогічний досвід на
сторінках педагогічних видань, випускають власні
методичні посібники, займаються розробкою навчальних
програм, беруть активну участь у святкуванні Дня
дошкілля, організатором якого є
редакція газети
«Дитячий садок» видавництва «Шкільний світ».
Головним редактором газети “Дитячий садок”
Тетяною Вороніною колективу ДНЗ № 28 центру
С.Ф.Русової на чолі з Оленою Недільченко оголошена
подяка за втілення в практику роботи з дітьми ідей
С.Русової, за своєчасну дружню
допомогу, цікаву і змістовну
співпрацю з редакцією даної газети.
Педагоги цього дитячого
садка створюють найоптимальніші
умови для повноцінного розвитку
дітей, роблять все, аби наповнити їх
життя радістю, серце – добротою,
доторкнутися найтендітніших струн
дитячої душі, заграти чудову
мелодію ранку, бо дитинство – це
ранок життя, а ранок повинен бути
щасливим.

Наталія ЛАЗЕБНА,
спеціаліст І категорії
управління освіти
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Творчі особистості, вам сюди!
Пролунав перший дзвоник у школах міста, учні з новими силами розпочали навчання, а
разом з тим і стали підбирати для себе цікаві захоплення, заняття за інтересами. Традиційно Прилуцький Центр творчості дітей та юнацтва розпочав свою роботу 8 вересня з Дня відкритих дверей, на якому з настановчою промовою звернулася до вихованців, батьків і гостей депутат Чернігівської обласної ради, Заслужений працівник освіти України, директор закладу Савченко Тетяна
Михайлівна. З цієї радісної нагоди з привітальним словом виступили секретар Прилуцької міської ради Правосуд О.М. та спеціаліст І категорії управління освіти Гуляєва Т.М. та побажали вихованцям та педколективу успішно навчатись і не забувати, що саме освіта та знання є справжнім
безцінним надбанням народу, що визначає його потенціал та розвиток на багато десятиліть вперед.
Близько двох тисяч дітлахів та молоді знайшли для себе справу до душі саме у стінах
нашого закладу в 126 гуртках. ЦТДЮ цього року запропонував для своїх вихованців велике розмаїття гуртків: танцювальні (естрадного, народного, сучасного напрямку); вокальні (народний,
естрадний, фольклорний); гуртки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; творчі
майстерні народних промислів; дівоча школа «Ассоль», Зразкова студія театрального мистецтва
«Казкар», гуртки спортивного та туристично-краєзнавчого напрямків, лінгвістичний клуб «Друга
мова» та «Академія дошкільних наук» для наймолодших .
З новими силами та креативними ідеями взялися до роботи 76 педагогів закладу. На навчальний рік заплановано дев'ять
тематичних місячників, у рамках яких пройдуть майстер-класи, методичні об’єднання та виїзди по обміну досвідом, відкриті заняття та виховні заходи, цікаві «педагогічні ательє» та семінари, навчальні тренінги і розвантажувальні психологічні ігри, правовиховна, профорієнтаційна та превентивна робота, три тематичні канікулярні періоди, спортивні заходи. З перших днів запрацювали оновлені програми та проекти «З вірою в майбутнє», «До здоров’я через позашкілля», «Я – теж Вітчизна», «Програма психологічного
супроводу обдарованих та здібних вихованців», проект «Дорослі і діти», робота гуртківського самоврядування. Розробляються і нові
ігрові проекти, які передбачають організацію якісного і змістовного дозвілля старшокласників міста.
Інформацію про діяльність Центру творчості дітей та юнацтва можна отримати, зайшовши на оновлений сайт за такою
електронною адресою: www.ctdu.in.ua .

Лариса БОРСЯК, завідуюча відділу організаційно-масової роботи ЦТДЮ

Якісне харчування – найважливіший
чинник зміцнення здоров'я школяра
Шкільні роки – час бурхливого росту, безупинного фізичного і розумового розвитку. Для росту і забезпечення нормальної життєдіяльності організму
школяра серед інших факторів неабияке значення має харчування, особливо гаряче. Гаряче харчування дітей у ЗНЗ м. Прилуки організоване відповідно до Постанов Кабміну України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та від 02.02.2011 р. №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, операції з
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», спільного наказу МОЗ і МОН України від 01.06.13 р. № 242/329 «Про затвердження
Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».
Гарячим харчуванням у 12 загальноосвітніх навчальних закладах міста
охоплено 2932 учні 1-11 класів – 56,8%. З них харчується 2080 учнів
1-4
класів і 45 учнів пільгових категорій – 100%. Харчування учнів початкових класів
і пільгових категорій здійснюється за кошти місцевого бюджету.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради
від 04.02.2013 р. № 55 «Про встановлення плати за харчування дітей в ДНЗ, ЗНЗ
м. Прилуки на 2013 рік та погодження договору про надання послуг їдалень для
закладів управління освіти на 2013 рік» вартість харчування становить 7 грн., для
дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування – 15,20 грн. Гаряче
харчування
дітей
здійснює
КП
Комбінат
шкільного
харчування
«Шкільний» (директор Сердюк Л.С.).
Харчування дітей наближене до повноцінного та збалансованого і організоване згідно з приблизним сезонним двотижневим меню, погодженим з
управлінням освіти та начальником Прилуцького міськрайонного управління
Головного управління Держсанепідслужби у Чернігівській області. Продукти
харчування мають необхідні супровідні документи, в тому числі сертифікати
якості і якісні посвідчення. Доставка продуктів здійснюється спеціалізованим
автотранспортом, який має санітарні паспорти.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від
07.11.2012 р. «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва» з 04 лютого 2013
року в ЗНЗ міста та НВК № 15 усі бажаючі учні 1-4 класів почали безкоштовно
отримувати молоко як додатковий компонент до раціону.

Тетяна ГУЛЯЄВА, спеціаліст І категорії управління освіти

Готуємося до зими
До початку опалювального сезону
залишилися лічені дні. Відповідно до
законодавства опалювальний сезон може
розпочатися
не 15 жовтня, а раніше, якщо
середньодобова температура повітря протягом
трьох днів протримається на рівні +8º С.
Щоб учасники навчально-виховного
процесу почували себе комфортно в осінньозимовий період робота з підготовки навчальних
закладів до цього періоду розпочалася ще
весною. Згідно розроблених заходів по
підготовці навчальних закладів до початку
нового 2013-2014 навчального року проведені
капітальні ремонти даху в ЗОШ І-ІІІ ступенів №
2; заміна вікон на металопластикові в гімназії №
5 та спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 6 з
поглибленим вивченням інформаційних
технологій; проведено гідравлічні випробування
та складені акти готовності теплових
господарств; проведено повірку лічильників
холодної води; проведено ремонти систем
водопостачання та опалення у гімназії № 5,
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7, 13, ДНЗ № 3, 10, 19, 26,
29, НВК № 15; проведено перевірку димових та
вентиляційних каналів усіх 13-ти газових
котелень; відповідальні за газове господарство
пройшли спеціальні навчання. Проте існують і
певні проблеми, пов'язані з фінансами, а саме:
борги за використаний газ. На разі вживаються
всі заходи щодо погашення даної заборгованості
та вчасного початку опалювального сезону.
Сподіваємося, що будемо з теплом.

Сергій ВОВК,
заступник начальника
управління освіти
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ПРО ОСВІТУ ДЛЯ ОСВІТЯН
ВИДАЄТЬСЯ 1 РАЗ У КВАРТАЛ
Наша адреса: 17500
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Психологічний простір
Наступність між дошкільною та
початковою ланками освіти
як умова розвитку дитини

Телефон: 3‐44‐32
Факс: (04637)3‐00‐22
Эл. почта:.
e‐mail: prilosvita@yandex.ru
сайти:
http:prilosvita.at.ua
http:prilmmc.at.ua

Психолого-медико-педагогічна
консультація інформує
Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну
програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини" на період до 2016 року", статей 18 і 29
Закону України "Про загальну середню освіту", статті 33 Закону
України "Про дошкільну освіту", з метою надання органам
управління освітою, охорони здоров’я, соціальної політики
кваліфікованої допомоги щодо забезпечення конституційних
прав дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, у тому числі дітей-інвалідів, визначення
для них адекватних форм психолого-педагогічної, соціальномедичної допомоги відповідно до рішення 50-ї сесії шостого
скликання Прилуцької міської ради від 28.08.2013р. введено з
01.09.2013р.до штатного розпису при ММЦ управління освіти
Прилуцької міської ради посаду завідувача психолого-медикопедагогічної консультації. Наказом № 650 від 19.09.2013р.
затверджено склад міської психолого-медико-педагогічної
консультації у кількості 6 осіб: Кабанець В.М. – завідувач
ПМПК, Лазебна Н.І. – тифлопедагог, Вовк Н.І. – вчительлогопед, Баранова Т.М. – олігофренопедагог, Василенко Ю.Л. –
практичнй психолог, Черноног С.В. – лікар-психіатр.
У вересні 2013 року міською ПМПК обстежено 14
дітей дошкільного віку, які отримали рекомендації щодо
корекційного навчання та виховання за певними програмами, які
відповідають індивідуальним потребам кожної дитини. Члени
ПМПК також обстежили дітей молодшого шкільного віку ЗНЗ
та НВК № 15 на предмет виявлення вад мовленнєвого розвитку.
В результаті виявлено 357 дітей з вадами мови, які матимуть
змогу пройти курс корекційних занять із вчителями-логопедами
управління освіти (Вовк Н.М., Баранова Н.М., Кореняк Н.В.,
Охріменко В.В.).
Найважливішими
та
найвідповідальнішими
завданнями ПМПК є оцінювання потенційних можливостей
дитини, визначення адекватних умов її навчання, соціальної
реабілітації і професійної підготовки.

Вікторія КАБАНЕЦЬ,
завідувач ПМПК
Здобутки Нашої Освіти
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Наступність – це послідовний поступ від одного
до іншого. Необхідність наступності в роботі пов'язаних
між собою ланок навчання обґрунтовано ще в працях
Я.-А.Коменського, Й.-Г.Песталоцці, К.Ушинського,
С.Русової. На початку ХХ століття Н.Лубенець стверджувала, що починати виховання дітей із школи – означає
зводити будівлю на піску без фундаменту”.
Наступність забезпечує поступовий перехід від
попереднього періоду до нового, поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім.
Практичні психологи ДНЗ та ЗНЗ нашого міста у
вересні 2013 року провели спільне засідання своїх міських
методичних об'єднань, на якому розглянули питання
“Про організацію роботи практичних психологів ДНЗ та
ЗНЗ по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою освітою”. Психологи розробили циклограму
взаємодії шкільної та дошкільної психологічної служби з
питань наступності й перспективності в освіті. Перший
етап даної роботи уже виконали: психологи ЗНЗ отримали
від психологів ДНЗ результати діагностичної роботи дітей, які 1 вересня 2013 року стали першокласниками. Дана інформація буде використана у школі під час підготовки та проведення психолого-педагогічних консиліумів з
питань адаптації першокласників до школи.
Робота по наступності буде здійснюватися протягом навчального року. Вона включає в себе вивчення рівня розвитку психічних процесів дітей шестирічного віку,
виділення труднощів в адаптації першокласників, моделювання системи взаємодії з педагогами та батьками щодо усунення даних проблем, проведення корекційнорозвивальних занять з дітьми, консультування батьків
майбутніх першокласників, підготовку рекомендацій для
вихователів, учителів і батьків з питань успішної адаптації дітей.
Якщо робота по здійсненню наступності між дошкільною та початковою ланками освіти буде організована правильно – це стане запорукою успішного навчання
дітей як в початковій, так і в середній та старшій ланці
освіти.

Ірина ОГОРІЛКО, методист ММЦ
Реєстраційне свідоцтво ЧГ № 457-106 Р від 19 лютого 2010 р.
Наклад 500 примірників.
Обсяг – 1 друк. аркуш.
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