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Грудень 2010 року

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

З Новим роком!
З Різдвом Христовим!
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ ОСВІТИ МІСТА!
Від щирого серця вітаю вас з Новим роком та Різдвяними святами!
Рік, що завершується, збагатив нас новим досвідом, залишив у нашій пам'яті приємні
спогади та теплі зустрічі, незабутні враження від спілкування, обличчя нових друзів, радість і
гордість за галузь освіти міста.
Новий 2011 рік – це яскраве, красиве, урочисте і веселе свято із щасливими дитячими
обличчями, надіями і радістю кожної родини. Хай надія і віра в себе і свої сили надихає вас на
здійснення найзаповітніших мрій! Хай збудеться все задумане, а 2011 рік стане таким, яким ми
хочемо його бачити.
Зустрічаючи Новий рік, побажаємо один одному Любові та Віри. Віри в себе і в процвітання наших Прилук, нашої країни. Подаруємо найдорожче, найцінніше – любов і тепло наших
сердець, увагу і турботу нашим близьким, аби у Новому році щасливих людей стало більше.

Юрій Беркут, міський голова
ДОРОГІ МОЇ КОЛЕГИ - ОСВІТЯНИ !
Від щирого серця вітаю вас з
Новим 2011 роком! Бажаю вам
емоційного підйому, розумової
розкутості, соціальної сміливості та
зрілості, творчого натхнення з
інноваційним дерзанням у своїй
діяльності, добрих слів на свою адресу,
справедливих оцінок відповідно до
рівня реалізації своїх здібностей і обдарувань.
Зичу всім вам великого щастя,
міцного здоров'я, свята розуму, у якому беруть свій початок мудра думка, оригінальна ідея, результативна дія,
творчий запал із виправданим ризиком в ім'я ідеї та добрих справ.
Нехай не згасне вогник вашого серця, щоб іскорка
цього вогню зігрівала кожного, хто трапляється на вашому
шляху! Щасти вам у Новому році!
Тетяна КЛИМЕНКО,
начальник управління освіти

ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ, ДІТИ, БАТЬКИ!
Наближається свято Нового
року та Світлого Різдва Христового.
У ці дні ми всі щиро зичимо
один одному міцного здоров’я, щастя, добробуту, радісних подій у житті. Це добрі, світлі родинні свята, які
усі ми звикли зустрічати з гарним та
піднесеним настроєм, із радістю й
надією. Надією на краще та сподіваннями на добрі зміни.
Хочу побажати всім вам працездатності, сердечності, інтелігентності, харизматичності, оптимізму.
Нехай з першою колядкою увійдуть у ваші оселі
гаразди й достаток, у родину – мир і злагода, а різдвяна
свічка запалить у ваших серцях вогонь любові, добра і
щастя.
З Новим роком! З Різдвом Христовим!
Олександр ГМИРЯНСЬКИЙ,
голова Батьківської ради міста

Газета виходить за підтримки міського голови Юрія Беркута
Шановні читачі!
Життя газети неможливе без життя людей, тому що народження кожної шпальти – це окрема
сторінка життя всіх тих, хто доклав своїх зусиль до її створення.
Напередодні Нового року всі чекають на маленьке диво. А наша вчительська професія сама дає нам
щастя бути поруч із таким дивом, як дитина. Що є цікавішим, ніж відкривати світ дитини?
Ми бажаємо вам радісних відкриттів цілий рік.
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У душах людей немає кордонів
Рішенням 2-ї сесії Прилуцької міської ради
6-го скликання №18 від 9 грудня 2010 року було
прийнято «Про визначення 2011 року – Роком Святителя Іоасафа Бєлгородського», з нагоди святкування 100-річчя з дня його канонізації. Святитель
Іоасаф, єпископ Бєлгородський, Прилуцький чудотворець, народився в місті Прилуки в сім’ї Горленків в 1705 році, рід яких один із древніх і славних
родів в історії Малоросії. Батьки св. Іоасафа були
дуже богобоязні і жили по всіх правилах Православної Церкви. Сім’я Горленків, а саме дід св. Іоасафа, побудував за свої кошти два храми в СвятоТроїцькому Густинському монастирі на честь св.
Миколая та апостолів Петра і Павла. Усипальниця
родини Горленків, де поховані дід, батько та мати
святителя, знаходиться під центральним СвятоТроїцьким собором монастиря. Важливим фактом
є те, що св. Іоасаф був хрещений в СпасоПриображенському соборі.

На міського голову Юрія Беркута прийшло
запрошення від департаменту освіти, культури і
молодіжної політики Бєлгородської області відвідати Бєлгород. В рамках реалізації духовнопросвітницької православної програми з 21по 23
грудня от уже восьмий рік у місті Бєлгороді проходять «Іоасафовські читання» - це Міжнародна
конференція, яка присвячена святителю Іоасафу,
єпископу Белгородському, Прилуцькому чудотворцю. На конференції, насамперед, розглядалися
питання канонізації святого, знайдення його мощів, роль духовно-просвітницьких православних
центрів в житті суспільства, а особливо наголошувалося про значну роль Святителя Іоасафа в зближенні слов’янських народів.

За благословенням владики Іринея, єпископа
Ніжинського та Прилуцького, та настоятельниці
Свято-Троїцького Густинського монастиря ігумені
Віри з міста Прилук виїхала делегація, у складі якої
був міський голова Юрій Беркут, благочинний міста
протоієрей Микола Котеленець, представник СвятоТроїцького Густинського монастиря диякон Сергій
Бабенко, начальник управління освіти Тетяна Клименко, представники ЗМІ та інші.
На конференції, яка пройшла під гаслом
«Святитель Іоасаф і слов’янський світ» виступили
високоприосвященнійший Іоанн, архієпископ Бєлгородський та Старооскольський, губернатор Белгородської області Євгеній Савченко, наш міський голова Юрій Беркут, викладачі та наукознавці з Бєлгородської Православної Духовної семінарії, КиєвоПечерської лаври, Санкт-Петербурзької Православної Духовної академії.
Наша делегація запросила представників
влади, духовенства, освіти Бєлгорода взяти участь в
Іоасафовських читаннях, які відбудуться в місті
Прилуках в 2011 році, та разом відсвяткувати прославлення цього великого святого нашої землі, який
є великим заступником, молитвеником і ходатаєм за
наше місто, Святу Густинську обитель, Бєлогорський край та всю слов’янську землю перед Господом.
Перебуваючи в Росії, всі члени нашої делегації зрозуміли одне, що є кордони між державами, але
немає кордонів в серцях людей, яких об’єднує православна віра, слов’янська духовність і молитва Святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського, Прилуцького чудотворця.
Тетяна Клименко,
начальник управління освіти
Прилуцької міської ради

Об'єднання слов'янського народу
завдяки Святителю Іоасафу
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Творчі змагання вчителів
Всеукраїнський конкурс “Учитель року” є одним із заходів реаліза- Лариса Ребенок
ції Державної національної програми “Освіта” і проводиться з метою виявлення і підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної
майстерності, популяризації педагогічних здобутків.
З 06 по 17 грудня 2010 року у Прилуках
проходив І етап Всеукраїнського конкурсу
“Учитель року – 2011” у номінаціях
“Початкові класи”, “Світова література”,
“Історія”, “Німецька мова”, “Образотворче мистецтво”.
На першому турі І етапу конкурсу члени журі вивчали та оцінювали матеріали 24-х
учасників, які містили опис досвіду з реалізації
проблеми, над якою працює конкурсант, цикл
Лариса Гладка уроків з навчальної теми, що розкриває систему роботи вчителя над проблемою, творчі доробки як практичне підтвердження роботи педагога над
проблемою. Відбір кращих матеріалів був вимогливим.
До другого туру було допущено дев'ять учителів. Творче змагання
цього туру передбачало письмові завдання з педагогіки, психології, загальної ерудиції, фаху і методики викладання відповідних навчальних дисциплін. Конкурсанти презентували власний досвід, захищали свої педагогічні
ідеї і технології.
Одним із найвідповідальніших завдань було проведення уроків, які
проходили на базі гімназії № 1. Адміністрація гімназії (директор Олексій
Юрасюк) створила усі належні умови для того, щоб конкурсанти почувалиОксана
ся комфортно, спокійно і впевнено.
Пузанова
Успішно пройшовши всі тури І етапу Всеукраїнського конкурсу
“Учитель року – 2011”, його переможцями стали: у номінації “Початкові
класи” – Олена Лісовець (гімназія № 1), у номінації “Світова література”–
Лариса Гладка (СШ № 6), у номінації “Історія”– Лариса Ребенок (ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 10), у номінації “Німецька мова” – Оксана Пузанова (гімназія
№ 5), у номінації “Образотворче мистецтво” – Світлана Свириденко (ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 10).
У лютому 2011 року переможці
будуть відстоювати честь освітян Прилук
на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Учитель року –
2011”. Попереду
серйозна підготовка і відповідальні творчі
змагання.
Тож нехай прилуцькі освітяни уміло використають можливість наочно продемонструвати свій фаховий рівень, загаСвітлана
льну культуру та педагогічний досвід.
Тетяна Караулова,
Свириденко
Олена Лісовець
методист НМЦ управління освіти
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Нехай любов до пізнання
приведе до перемоги!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 21.09.2010 року № 891 “Про
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і
турнірів у 2010/2011 навчальному році”,
керуючись “Положенням про Всеукраїнські
учнівські олімпіади з базових та спеціальних
дисциплін, турніри, конкурси-захисти науководослідницьких робіт та конкурси фахової
майстерності”, затвердженим наказом МОНУ від
18 серпня 1998 року № 305, наказом управління
освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
від 08.10.2010 року № 348 “Про затвердження
графіка ІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін”, відповідним
наказом управління освіти Прилуцької міської
ради від 14 жовтня 2010 року № 517 протягом
жовтня-грудня
2010
року
серед
учнів
загальноосвітніх навчальних закладів міста були
проведені І, ІІ етапи Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін.
У І (шкільному) етапі олімпіад взяли
участь 3371 учень. Учасниками ІІ (міського) етапу
стали 495 учнів, з яких дипломи вибороли 175:
І ступеня – 60, ІІ ступеня – 60, ІІІ ступеня - 55.
Найкращі результати показали учні
закладів освіти нового типу, які отримали 86
дипломів: гімназія № 1–31 диплом, СШ № 6 з
поглибленим вивчення інформаційних технологій
– 28 дипломів, гімназія № 5- 27 дипломів.
Серед загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст.. найкращі
результати показали учні ЗОШ І-ІІІ ст.. № 7, які
отримали 23 дипломи.

На підставі звітів журі з кожного предмету
слід відмітити належну навчально-методичну роботу
з обдарованими учнями у школах та гімназіях :
№ 1, 6, 14, 5- з української мови та літератури ;
№ 5, 1, 7, 6, 12 - з англійської мови ;
№ 1, 6, 3, 9 - з фізики ;
№ 7, 5, 6, 13, 14 - з історії ;
№ 1, 6, 7, 5, 9, 13 - з географії ;
№ 7, 5, 1, 6, - з інформатики ;
№ 1, 6, 13, 9 - з біології ;
№ 7, 3, 1, 2, 5, 13 - з математики ;
№ 1, 14, 5 - з правознавства ;
№ 1, 5, 6, 10, 12 - з основ економіки ;
№ 7, 1, 14, 5 - з хімії ;
№ 6, 13, 3, 14, 7, 13 - з трудового навчання ;
№ 6, 5, 1, 14 - з астрономії;
№ 13, 5, 7 - з російської мови та літератури;
№ 6,13,3,9 - з обслуговуючої праці;
№ 5,7,6,3 - з німецької мови;
№ 3, 5, 9, 12, 14 - з екології;
№ 6, 5 - з французької мови
Найбільшу
кількість
призових
загальнокомандних місць вибороли учні ЗНЗ №№ 6,
1, 5, 7. Збільшилась кількість учнів, які стали
переможцями декількох предметних олімпіад:
Владіміров Сергій, учень 8 класу гімназії № 1
– дипломи І ступеня з англійської мови, фізики,
географії, хімії; дипломи ІІ ступеня з математики,
української мови та літератури. Тишкевич Богдан,
учень 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст.. № 9 – дипломи І ступеня
з географії, біології, екології, дипломи ІІ ступеня з
хімії.
Булах Олександр, учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ
ст.. № 13 – дипломи І ступеня з географії, ІІ ступеня
з біології, ІІІ ступеня з історії та математики.
По три диплома переможців ІІ етапу
Всеукраїнських предметних олімпіад вибороли
Соболь Андрій та Панченко Наталія (гімназія № 1),
Волков Олексій (гімназія № 5).

Із наказу управління освіти
від 15 грудня 2010 року № 674
“Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін”
У січні 2011 року 102 учні
представлятимуть Прилуки на обласному етапі
предметних олімпіад. Для них це чудовий шанс
відчути свою успішність, ще раз перевірити
свої інтелектуальні, емоційні, вольові здібності
та проявити творчість.
Нехай любов до пізнання приведе до
ПЕРЕМОГИ!
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Центру творчості дітей та юнацтва –75!
Прилуцький Центр творчості дітей та юнацтва
– провідний заклад позашкільної освіти в області, знаний в Україні. На сьогодні – це окраса міста, храм духовності та естетичного виховання. За час існування
він змінив п’ять адрес. ЦТДЮ – це мистецький осередок, що сіє мудре, добре, вічне. Сім днів на тиждень
близько 1700 вихованців віком від 2-х до 21 року займаються у 102 гуртках та студіях за інтересами. Ведуть їх у цікавий світ знань, умінь та творчості 65 креативних педагогів.
За останні роки значно поліпшилась матеріально-технічна база установи, приведений у належний
вигляд і парк, в якому розміщені оновлені каруселі,
новий ігровий майданчик для наймолодших прилучан.
На очах змінюється і приміщення: оновлюються меблі, з’явилися нові телевізори, DVD-програвачі, музичні
центри, оформлюються стенди, коридори, зали. Значно
покращились умови для груп Академії дошкільних
наук. Наявність сучасних технологій, таких як мультимедійна дошка та проектори, ноутбуки та принтери, у
відділах значно розширило можливості проведення
занять та покращило якість викладання, а заняття зробило змістовнішими та цікавішими для вихованців.
Це спільний мистецький дім, навколо якого
постійно кипить робота, вирує життя. Тут відшуковують таланти, кожній дитині допомагають підібрати
заняття до душі, розвивають здібності і готують до дорослого життя.
У місті заклад має ще одну неофіційну назву
«Містечко дитячих мрій». У цьому містечку завжди
звучить чарівна музика, розливається дитячий сміх,
панує злагода, живе атмосфера справжнього творчого
пошуку і дивовижних захоплень, азартних змагань і
радісних перемог.
Вихованці ЦТДЮ – неодноразові переможці,
дипломанти та лауреати творчих конкурсів, змагань,
виставок міського, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. Постійно співпрацює з іншими позашкільними закладами, загальноосвітніми закладами,
громадськими організаціями. Величезну увагу у
ЦТДЮ приділяють роботі з обдарованими та талановитими дітьми, ведеться реабілітаційно-розвивальна робота з дітьми-інвалідами.
Очолює цю неповторну країну творчості Тетяна Савченко. З 36-ти років напруженої педагогічної
діяльності 21 рік вона керує ЦТДЮ, з відданістю оберігає традиції “містечка”, примножує їх у сто крат. Саме
під її керівництвом Центр творчості став флагманом
позашкільної освіти.
Високий рівень управлінської, навчальної і
методичної діяльності ЦТДЮ підтвердила експертна
комісія управління освіти Прилуцької міської ради і
регіональна експертна рада при обласному управлінні
освіти і науки : у 2005 році вони атестували заклад з
відзнакою.
Цього року ЦТДЮ виповнилося 75 років.

Ювілей досить поважний, проте заклад зовсім не
старіє, адже секрет його молодості простий – щодня
жити турботами дітей і дарувати їм радість.
Гордість ЦТДЮ – це ціла низка гуртків:
«Академія дошкільних наук» для наймолодших, студія
образотворчого мистецтва, бісероплетіння, в’язання,
вишивка стрічками, дизайнер, витинанка, флористика,
батік, художньої обробки деревини, печворк, ліплення з
пластиліну та глини, «Берегиня», фітодизайн, студія
естрадної студії «Сузір’я», студія народної пісні
«Віночок», вокальний гурток «Star music», танцювальні
колективи різних напрямків, туристичні, шахи, шашки,
літературна студія, театральні колективи.
Одним із факторів, що сприяють успіху закладу,
є постійна систематична співпраця з батьками
вихованців. Коли діти знаходяться в ЦТДЮ, батьки
спокійні, задоволені, впевнені у правильності свого
вибору. Батьки є не лише партнерами у навчальновиховному процесі, а й активними учасниками сімейних
свят, змагань, вони відвідують лекції та Школу для
батьків, тренінги батьківської ефективності.
Вже 7 років поспіль щоліта Центр творчості
дітей та юнацтва перетворюється на територію
відпочинку і розваг, адже тут у надзвичайно шаленому
темпі працюють табори відпочинку «Містечко дитячих
мрій» та «Юний турист».
Не поривають зв’язків з улюбленим центром
дозвілля колишні випускники, адже багато з них саме
завдяки цьому закладу обрали колись майбутні, а зараз
уже теперішні професії. Не одна зірочка загорілася на
мистецькому небосхилі Центру творчості, не одна
обдарована дитина отримала в ньому путівку в життя,
знайшла себе. Тож хочеться вірити, що і надалі так буде.
Що ще протягом довгих років цей позашкільний заклад
розкриватиме світу нові імена.
Всі стежки творчості у місті ведуть до красивого
палацу за адресою І Травня , 80!!!!

Інформація надана
методичним центром ЦТДЮ

ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ
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«Хрещена мати» національної
системи освіти і виховання
Софія Федорівна Русова – це
та чиста невичерпна криниця
педагогічної мудрості, живильний матеріал якої, вкрай необхідний усім, хто причетний до виховання дітей.
Сьогодні до нас повертається ім'я і творча
спадщина Софії Русової – видатного педагога і
письменниці, громадського і політичного діяча,
палкої прихильниці національного виховання. Понад півстоліття її твори були приречені на забуття,
не визнавалися й піддавалися дискредитації.
Дослідники вважають, що за обсягом і
рівнем просвітянської роботи Русова стоїть на одному щаблі з Оленою Пчілкою, а за силою і пристрастю, з якими звучало її слово на захист української культури, духовності, рідної мови, Софію
Русову можна зрівняти з Лесею Українкою.
2011 рік знаменний для всієї педагогічної
громадськості – 155-та річниця з дня народження
Софії Русової. Напередодні цієї події (17 грудня
2010року) у дошкільному навчальному закладі
№ 28 центрі С.Ф.Русової пройшла науковопрактична конференція «Хрещена мати» національної системи освіти і виховання».
В конференції брали участь: Тетяна Вороніна, головний редактор часопису «Дитячий
садок», журналу «Дошкілля» видавництва
«Шкільний світ»
м. Київ; Людмила Синекоп, директор ШДС імені Софії Русової
м. Київ; Наталія
Корж, директор
Ріпкинської гімназії, координатор центру педагогічної спадщини С.Ф.Русової; Світлана Гарус,
вчитель початкових класів Ріпкинської гімназії,
керівник
центру
педагогічної
спадщини
С.Ф.Русової; Зоя Суддя, заступник директора з
навчально-виробничої роботи Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я.Франка;

Віра Любарова, викладач інституту дошкільної,
початкової і мистецької освіти КМПУ ім.
Б.Д.Грінченка; представники управління освіти,
НМЦ, завідуючі ДНЗ міста.
Науково-практичну конференцію розпочали найменші учасники – вихованці старшої групи,
які були одягнені в ошатні українські костюми.
Діти, володіючи чудовими навичками мовленнєвої
культури продекламували вірші про Олешню
(батьківщину С.Ф.Русової). Не залишили нікого
байдужим
майстерно
виконані дітьми таночки.
Так, дівчатка
мовою танцю
зуміли показати присутнім
красу вишитого українського рушника
( танок «З рушниками»), а свою силу та вправність продемонстрували справжні козаки в танку
«Парубоцький». Під час виконання пісень про
Україну та найрідніших людей – тата і неньку, діти гордовито несли звання справжніх українців.
Під час конференції були обговорені питання щодо подальшого впровадження спадщини
Софії Русової в роботу сучасного дошкільного закладу. Завершилась конференція екскурсією до
Густинського Свято-Троїцького монастиря, де гості ознайомилися з духовною скарбницею Прилуцького краю.
Протягом наступних років на нас чекає
плідна робота в напрямку виховання справжніх
українців, бо з кореня педагогічних ідей Софії
Русової іде плодоносне пагіння почуттів не просто
любові до батьківської землі, а усвідомленого вболівання за її долю, за її майбутнє як незалежної і
багатої держави; почуттів, які треба прививати
людині з дитячого віку.
Олена Недільченко,
завідуюча ДНЗ № 28 центру С.Ф.Русової

В наші часи бути хорошим педагогом – це бути справжнім
реформатором майбутнього життя України,
бути апостолом Правди і Науки…
СОФІЯ РУСОВА
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Що нового у забезпеченні підручниками?
Важливим
фактором
якісного навчального процесу є
забезпечення учнів підручниками.
Станом на 22 грудня 2010 року
забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів нашого міста
підручниками наступна:
(див.таблицю).

Тетяна Караулова,
методист НМЦ
з бібліотечних фондів

Клас

Кількість учнів

% забезпечення
Основні підручники
нового покоління

1 клас

564

100%

2 клас

508

31%

3 клас

524

14%

4 клас

524

100%

1 - 4 класи

2 120

61,3%

5 клас

486

100%

6 клас

495

100%

7 клас

517

100%

8 клас

560

100%

9 клас

651

99,1%

5 - 9 класи

2 709

99,8%

10 клас

440

71%

11 клас

221

70,6%

10 - 11 класи

661

70,8%

1 - 11 класи

5 490

77,3%

Світ дитини
Я, Сиромятніков Микита, навчаюся у 4-Б класі Прилуцької ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 9. Хочу поділитися своєю радістю з іншими, такими ж як я школярами. 20 грудня мені виповнилося 9 років. А кількома днями раніше –
15 грудня – збулася моя найзаповітніша мрія. Я виграв ноутбук! Сталося це
завдяки моїй перемозі у другому щорічному регіональному конкурсі
“Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу”.
Свій подарунок я отримав у м. Чернігові в бібліотеці для дітей імені
М.Островського в урочистій обстановці.
Конкурс “Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу” був оголошений видавництвом “Грані – Т” серед учнів 4-5 класів. За його умовами треба
було прочитати дитячу книгу сучасного письменника і поділитися враженнями про неї.
Читання – це моя улюблена справа. Тому, готуючись до участі в конкурсі, я прочитав чимало книжок сучасних авторів. Але найбільше мене захопила книга Лесі Вороніної “Прибулець з Країни нямликів”. Саме про цю книгу я написав відгук і став переможцем серед учнів шкіл міста Прилуки, а потім і в Чернігівській області.
Сьогодні я щасливий, бо маю прекрасну винагороду за власну працю. Хочу звернутися до своїх однолітків. Читайте книжки! Це цікаво і корисно! Працюйте, і ваша праця принесе вам задоволення і здійснення мрій!
Микита Сиромятніков,
учень 4-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9

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

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ
Наша адреса: 17500
Чернігівська область
м. Прилуки
вул.Вокзальна, 24
Телефон: 3-44-32
Факс: (04637)3-00-22
Эл. почта:.
e-mail: prilosvita@yandex.ru

Відповідальний за випуск
науково-методичний центр
управління освіти
Прилуцької міської ради

Що таке методичний день учителя?
Про це ми запитали у Світлани Чернякової, завідуючої НМЦ.
Умови надання методичного дня:
Права та обов'язки суб'єктів навчально-виховного процесу визначено Законом
України «Про освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 964.
Відповідно до загального положення про надання методичного дня учителіпредметники ЗНЗ на основі колективного договору мають право на отримання такого.
Він установлюється при умові обсягу навчального навантаження 18 навчальних годин
протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, не порушуючи навчального
режиму школи та не створюючи перевантаження учнів.
Методичний день: вихідний чи вільний день? Уміння займатися самоосвітою
- це отримання багатогранної універсальної освіти, яка дозволяє працівникам
адаптуватися при зміні соціально-економічних умов. Тому метою надання методичного
дня є створення необхідних умов для підвищення педагогічної майстерності,
удосконалення методичної підготовки вчителя. Упродовж методичного дня вчитель
займається самоосвітою, а саме: вивченням законодавчих актів і нормативних
документів із питань освіти й виховання; тематичним плануванням; оволодінням
конкретними педагогічними технологіями, їх адаптацією до своїх умов; вивченням
передового педагогічного досвіду; ознайомленням із новинками науково-педагогічної
літератури; розробкою методичних матеріалів зі свого предмета, а також із позакласної
роботи; розробкою індивідуальних планів для учнів; відвідуванням бібліотек; роботою
в методичному кабінеті.
Отже, методичний день не є для вчителя додатковим вихідним днем.

Психологічний простір
Час – це коштовний дарунок нам, аби ми могли стати в ньому
кращими, зрілішими і досконалішими
Уявіть, що у вас є банківський рахунок, на який щоранку сплачують 86 400 гривень. Але
цей баланс не переноситься на наступний день. Тобто, кожного вечора банк забирає з вашого
рахунку все те, що ви не змогли витратити за день. Що б ви робили? Використовували б кожну
копійку, правда? Кожен з нас має такий банк. І це – ЧАС. Кожного ранку ви отримуєте 86 400
секунд. Кожної ночі час, який ви не використали для певних цілей, вичерпується як втрачений.
Він не переноситься на наступний день. Перевищити баланс не можна, тож кожного ранку для
вас відкривається новий рахунок. А кожної ночі все невикористане згорає.
Ви повинні жити теперішнім і користуватися тим балансом, який маєте. Інвестуйте з
розумом, щоб отримати здоров'я, радість та успіх!
Час пливе! Живіть достойно! Цінуйте кожну свою мить! І цінуйте ще більше, коли
проводите її з кимось особливим, з тим, хто цього заслуговує. І пам'ятайте: час ні на кого не чекає.
Вчорашнє – це вже історія. Що буде завтра – таємниця. Сьогодення – це дар. Ось чому його і називають
”теперішнім подарунком” (гарна гра слів: present – у значенні “теперішнє” і present – як подарунок).
Памятайте, що один із небагатьох подарунків, які люди можуть подарувати одне одному – це розуміння.
Новий рік – це завжди нагода озирнутися назад, спробувати побачити себе очима стороннього
спостерігача, згадати найкраще і визнати помилки. Також це нагода спланувати найближче і далеке майбутнє,
навіть помріяти і пофантазувати. Перед усіма нами – довгий шлях до своїх вершин. І чим вище ми піднімаємося,
тим ширші горизонти відкриваються перед нами. Тож побажаємо всім нам загальнолюдського щастя, і нехай кожен наповнює ці слова своїм змістом.
Ірина Огорілко, методист НМЦ управління освіти
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