ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ
Випуск № 2 ( 2 )

Серпень 2010 року

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

ДОРОГІ ПЕДАГОГИ, ДІТИ ТА БАТЬКИ!
Щиро вітаю усіх вас з Днем знань – справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя.
Бажаю усім школярам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Я впевнена, що ваші здібності, наполегливість стануть запорукою
визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому високі стандарти української освіти, рівні
можливості в її здобутті для кожної дитини.
Безперечно, хвилюючим та особливим Свято знань є для батьків та вчителів. Цього радісного
вересневого дня хочу всім вам побажати мудрості й терпіння, адже від вас безпосередньо залежить виховання наступників. Яким ми виховаємо молоде покоління, таким і буде майбутнє нашої України.
Нехай першовересень 2010 року – року 925-ї річниці наших рідних Прилук – буде сонячним,
несе добрий настрій у кожний навчальний заклад, кожну родину!
Зі святом вас усіх – із Днем знань! З початком 2010-2011 навчального року!

З повагою, ТЕТЯНА КЛИМЕНКО,
начальник управління освіти Прилуцької міської ради

Офіційно

Високий рівень

До Закону України «Про загальну середню
освіту» внесені деякі зміни. Це стосується статей 9,12,
15,16. У частині першій статті 9 до переліку загальноосвітніх навчальних закладів внесено навчальнореабілітаційний центр - навчальний заклад для дітей з
особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку.
У третій частині 9-ї статті доповнено про те, що
загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати
спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
У статті 12 змінено термін навчання для здобуття
повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів на 11 років. Відтепер у
ЗНЗ ІІІ ступеня учні навчатимуться не три, а два роки.
У статтях 15 та 16 внесені зміни, що стосуються
кількості навчальних годин, запровадження експериментальних планів та нових освітніх програм, тривалості навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах.
У Законі України «Про дошкільну освіту» внесені зміни до статей 3, 9, які доповнені словами про
обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку та до досягнення дитиною 5-річного віку.
Інформацію підготувала Світлана Чернякова,
завідуюча науково-методичного центру управління освіти
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21.05.2010 року № 469 19-20 серпня 2010 року у Києві
відбулося дводенне розширене засідання колегії
Міністерства освіти і науки України з питання «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти
у 2009-2010 навчальному році та завдання на 2010-2011
навчальний рік».
Освітяни Прилук також брали участь у педагогічному зібранні на рівні держави.
Галина Минка, керівник ММО вчителів математики міста Прилуки, вчитель математики гімназії № 1, та
Олена Хомич, вчитель фізики цієї ж гімназії, працювали
в секціях педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів підсумкової колегії
Міністерства освіти і науки України.
Начальник управління освіти Прилуцької міської
ради Тетяна Клименко, директор ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
Василь Хомич та завідуюча ДНЗ № 8 Олена Ляшенко у
складі делегації від Чернігівської області були учасниками пленарного засідання колегії Міністерства освіти і
науки України.
Всеукраїнська педагогічна колегія підсумувала
здобутки, проаналізувала проблеми і намітила шлях
освіти, рухаючись яким вона стане більш прогнозованою, стабільною, зрозумілою.
Інформація надана управлінням освіти

ГАЗЕТА ВИДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ ДЕПУТАТА
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Освіта Прилук
на старті нового навчального року
В житті
людини все починається з дитинства.
Саме тут закладаються підвалини її фізичного і духовного здоров’я, формується
характер, розкриваються здібності і нахили, проростають паростки патріотизму.
Розбудовувати майбутнє держави і нашого міста будуть ті, хто виховується сьогодні у дошкільних навчальних
закладах та пізнає основи наук у школах
та гімназіях.
Система освіти Прилук – це
збалансована структура освітньо - виховних закладів, що надає членам територіальної громади якісні, сучасні послуги по
навчанню та вихованню юних прилучан.
Дошкільна освіта міста сьогодні
– це 14 дошкільних навчальних закладів
та один навчально-виховний комплекс
«Школа І ступеня – дошкільний заклад»,
де виховуються 2 035 дітей дошкільного
віку та 165 першокласників. Для них
створені належні умови для перебування,
виховання і навчання, які щорічно зазнають змін на краще. Це відремонтовані
дахи, групові та класні кімнати, спортивні та музичні зали, обладнані блоки творчості, екологічні кімнати; коридори, упорядковані подвір’я вирізняються чистотою, охайністю; клумби оформлені відповідно до сучасних вимог квітководекоративного оформлення та ландшафтного озеленення.
Дві гімназії № 1 та 5, одна спеціалізована школа з поглибленим вивченням інформаційних технологій № 6, вісім
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів задовольняють потребу близько 5-ти з половиною тисяч прилуцьких школярів у
здобутті міцних, ґрунтовних знань.
2 тисячі 396 дітей отримують
додаткову освіту в 156 гуртках трьох
позашкільних навчальних закладів міста
– Центрі творчості дітей та юнацтва, Дитячо-юнацькій спортивній школі, Центрі
науково-технічної творчості молоді, де
створені всі необхідні умови для розвитку і самореалізації кожної особистості.
2009-2010 навчальний рік був
«перехідним періодом» у системі дошкільної освіти міста, що пов’язано із початком впровадження державної Базової
програми розвитку дитини дошкільного
віку «Я у Світі». Для її реалізації зроблено важливі кроки у створенні сучасного
предметно-ігрового розвивального середовища та забезпеченні методичними і

дидактичними посібниками. Міський
огляд-конкурс на кращий мікрометодкабінет вікової групи показав, що найкраще
це питання вирішується в ДНЗ № 2, 8, 4,
26, 3, 9, 25, НВК № 15, а науковопрактична
конференція-презентація
«Формування життєвої компетентності
дитини-дошкільника через призму Базової
програми» озброїла вихователів необхідними знаннями.
Формування ціннісного ставлення дітей до власного здоров’я – одне із
важливих завдань, поставлених Базовою
програмою перед дошкільною освітою.
Практичні поради, які отримали педагогидошкільники міста в ДНЗ № 29 на міжрегіональному науково-практичному семінарі «Фізкультурно-оздоровче спрямування роботи дошкільного навчального закладу – вимога часу та Базової програми
розвитку дитини дошкільного віку «Я у
Світі» були вчасними і вкрай важливими.
Знаковою подією звітного року
була участь представників дошкільної
освіти міста у Міжнародній науковопрактичній конференції «Інноваційні технології у гармонійному розвитку дитини
дошкільного віку» за участю педагогівдошкільників із Голландії та Росії, яка
відбулася
17-19 травня 2010 року в
місті Києві.
У 2009-2010 навчальному році
екзамен на «золото» (державну атестацію)
гідно склали творчі колективи дошкільних навчальних закладів № 4, 29.
Мірилом копіткої роботи педагогів є діти – веселі, життєрадісні, відкриті у спілкуванні, які мають бажання вчитися, пізнавати нове, прагнуть жити в
гармонії з собою і оточуючим світом.
Працівники дошкілля не зупиняються на
досягнутому. Попереду новий день, нові
пошуки, сумніви і досягнення на освітянській ниві.
Кожного дня про дошкільнят і
школярів турбується ціла армія педагогічних працівників, яка складається із 967-ми
осіб. Учительська праця варта уваги й
високої оцінки з позиції реформування
національної освіти. Свідченням визнання
успіхів прилуцьких педагогів є те, що
серед них: 2 – Заслужені вчителі України, 2 – Заслужені працівники освіти України, 102 вчителів-методистів, 146 старших учителів, 2 – нагороджені знаком
«Василь Сухомлинський», 2 – знаком
«Софія Русова», 120 – знаком «Відмінник

освіти України».
Кожного року ми відкриваємо
позитивне, що є в освіті, для суспільства, своїм досвідом підтверджуємо, що є
школа в Україні, є педагоги, які здатні
не тільки виживати, але й творити, успішно працювати на майбутнє.
2009-2010 навчальний рік – це
вже наш досвід, це ще один наш крок до
оволодіння особистою формулою успіху справжнього українського вчителя.
У минулому навчальному році
управління освіти Прилуцької міської
ради, науково-методичний центр, навчальні заклади працювали над реалізацією ІV етапу науково-методичної теми
«Формування сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості на основі сучасних інноваційних
технологій», яка пов’язана із запровадженням у закладах освіти екологічного
виховання.
4-й рік поспіль активно реалізовувався проект «Від екології середовища до екології душі», в ході якого
було проведено такі загальноміські акції: «Історичному куточку Прилук –
увагу і турботу учнівської молоді!”,
«Учні шкіл – за чисте місто!» та
«Дошкілля за чисте місто!»
За результатами акцій школярами
та дошкільнятами було зібрано 87 тонн
786 кг вторинної сировини.
У місті стало на три алеї більше.
Дошкільнята та школярі разом із своїми
наставниками садили ялинки, дубки та
європейські модрини в рамках акцій
«Алея дитинства», «Алея випускників»,
«Алея Слави».
Реалізовуючи
науковометодичну тему управління освіти тісно
співпрацює з проектом ТАСІС «Сталий
територіальний розвиток в Україні». В
рамках даного проекту 16-17 грудня
2009 року в місті Прилуки проводився
навчальний
семінар
на
тему
«Екологічне виховання в рамках сталого розвитку» для педагогів, методистів
та працівників органів місцевого самоврядування.
Підсумовуючи роботу по формуванню екологічної свідомості школярів працівники НМЦ з 10 по 12 березня
2010 року провели трьохденний регіональний еколого-педагогічний марафон
“Екологічне виховання. Яким йому
бути?
/ Закінчення на стор.3 /

Нехай заслужено пишаються своїми великими відкриттями вчені. Нехай гордяться своїми
патентами винахідники, нехай не без підстав вважають свою місію особливою медики, священики,
державні діячі, але коли до класу заходить педагог і розпочинається священне дійство, ім'я якому урок,
кермо планети і доля людства, його майбутнє – саме в руках учителя.
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Досвід. Проблеми. Пошук». У
марафоні взяли участь учні та вчителі
ЗНЗ міста, Прилуцького району, студенти
та викладачі Прилуцького гуманітарного
коледжу імені І. Я. Франка, які займаються питаннями екологічної освіти, та представники Південного сектору з охорони
навколишнього середовища.
З 07 по 18 червня 2010 року
були проведені міські огляди-конкурси
на краще озеленення подвір'їв навчальних закладів міста «А у садочку, як у
віночку» та «Парад квітів біля школи»,
присвячені 925-річчю м. Прилуки. Найкраще зуміли озеленити свої подвір’я
відповідно до сучасних вимог квітководекоративного та ландшафтного оформлення в дошкільних навчальних закладах
№ 2, 3, 9, 19, 27, 29, 4, 28 , НВК № 15.
Справжній «парад квітів» створено в
гімназії № 5, школах № 9, 6, 14, 2, 13.
Переможцями міського, обласного та республіканського етапів щорічної Всеукраїнської історико-географічної
експедиції учнівської та студентської
молоді «Історія міст і сіл України» в номінації «Туристсько-краєзнавчий маршрут» вже 4-й рік поспіль стає міський
клуб
інтелектуального
спілкування
«Юний краєзнавець» гімназії № 1 та
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 (керівники Світлана Чернякова, Тетяна Бабенко, Валентина Склярова). Даний клуб у 2010 році
нагороджений відзнакою Національної
спілки краєзнавців України як чотирьохразовий
переможець
ІІІ
(Всеукраїнського) туру експедиції.
Учениця ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9
Скорина Юлія зайняла ІІІ місце в секції
«Рослини навколо нас» на заключному
(Всеукраїнському) етапі даного конкурсу
(керівник Тетяна Скорина ).
Переможцем
Всеукраїнського
конкурсу колективів екологічної просвіти
в м. Донецьку стала агітбригада ЗОШ ІІІІ ступенів № 9, посівши ІІ почесне місце
(керівник Галина Степаненко).
Школярі не просто діти, що зібрались в одне місце, вони складають собою
дитяче суспільство, що живе по своїх
гармонійних законах, що розвиває людину й у той же час, що прикрашає суспільство дорослих, складає його гордість. Без
перебільшення можна сказати, що гордістю прилуцької учнівської молоді є Діюн
Тетяна – дворазова переможниця ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового
навчання, учениця спеціалізованої школи
№ 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, та учениця гімназії
№ 1 Чернякова Марина – переможниця
заключного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації
«Історія України і державотворення».
Широка ерудиція, сміливий політ
творчої думки, вміле поєднання традиційних і сучасних технологій та вміння і
бажання трудитися – все це характеризує
педагогічну громаду Прилук.

Активно пропагують свій педагогічний досвід вчителі гімназій №№ 1, 5,
шкіл № 2, 3, 7, 14, беручи участь в республіканських та міжнародних конференціях,
проектах, семінарах: директор ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 7 Тетяна Бабенко та вчитель
зарубіжної літератури Олена Миколенко
були
координаторами
суспільнокультурного проекту «Відродимо спадщину Павла Білецького-Носенка» і стали
переможцями Всеукраїнської суспільної
акції школярів «Громадянин – 2010»; учителі інформатики гімназії № 1 та школи
№ 3 Володимир Ліпін та Станіслав Клименко брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції вчителів
інформатики України в Ялті; молодий
педагог Станіслав Клименко став переможцем Міжнародного проекту для вчителів
«Українська
Майстерня європейської
інтеграції», який проводився за підтримки
програми «Польська допомога МЗС Республіки Польща»; завідуюча науковометодичного центру Світлана Чернякова
та заступник директора гімназії № 1 Олена
Рогальова стали призерами Всеукраїнського відкритого конкурсу на кращу модель
наукового товариства учнів Малої академії
наук України.
Робота директора ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 Людмили Ященко відзначена
присвоєнням звання «Заслужений учитель
України».
Центром особистості дитини є її
талант, який розкривається, коли педагог і
вихованець постійно трудяться, перебуваючи у творчому пошуку. Прилуцьке позашкілля завжди було і є осередком творчості, радості, натхнення.
У 2009-2010 навчальному році
вихованці Дитячо-юнацької спортивної
школи Паляниця Богдан, Григор’єв Євген
(тренер Анатолій Ракетський), Білик Мирослава (тренер Олена Тригубенко) стали
переможцями Міжнародних змагань з легкої атлетики серед школярів на призи
Олімпійського чемпіона Юрія Білонога.
Переможницею
Міжнародних
змагань з шахів серед дівчат 1996 року
народження стала вихованка відділення
шахів Ляшенко Марія (тренер Олександр
Руденко). Призерами Міжнародних змагань стали волейболісти 1992-1993 року
народження (тренер Валерій Федоренко).
Для розвитку технічних здібностей створені всі необхідні умови в Центрі
науково-технічної творчості молоді. Гурток радіоелектроніки став переможцем
Всеукраїнської виставки науково-технічної
творчості учнівської молоді «Наш пошук і
творчість тобі, Україно!» та обласного
огляду-конкурсу технічної творчості школярів. У цьому ж конкурсі вихованці даного закладу Нагорний Владислав та Северіков Василь зайняли ІІ та ІІІ місця. Степаненко Альона стала призером в конкурсі
науково-технічних
проектів
«INTELТЕХНО Україна-2010».

С.3
Справжнє “Містечко дитячих
мрій” створено в Центрі творчості дітей
та юнацтва. До послуг дітей – 102 гуртки, в яких творчі педагоги плекають
дитячий талант.
У 2009-2010 навчальному році
вихованці Центру творчості брали
участь у 18-ти обласних, Всеукраїнських
та Міжнародних конкурсах, змаганнях та
фестивалях.
Танцювальні
колективи
«Пролісок» та «Канон» (керівники Олександра Самойленко та Оксана Пуць)
стали дипломантами ІХ Міжнародного
фестивалю «Мистецькі барви». Вихованці Центру творчості стали дипломантами
Міжнародного фольклорного фестивалю
«Витоки культури», що проходив у експоцентрі України, у номінації декоративно-прикладне мистецтво. Фольклорний
колектив «Витинанки», яким керує Вікторія Лемещенко, завоював І місце у VI
республіканському фестивалі фольклорного мистецтва «Берегиня» республіки
Білорусь.
У гуртках пішохідного туризму
підготовлено троє спортсменів першого
розряду, 8 – другого, четверо юних туристів підтвердили розряд кандидата у
майстри спорту України. Групи під керівництвом Сергія Ігнатенка є переможцями Чемпіонату Чернігівської області з
пішохідного туризму.
Невід’ємною складовою успішної реалізації освітніх завдань є робота
по зміцненню матеріально-технічної
бази навчальних закладів. Завдяки роботі
педагогічних колективів, обслуговуючого персоналу, при допомозі міської влади та батьківської громадськості ми можемо впевнено заявити, що всі навчальні
заклади готові до нового навчального
року. Юних прилучан чекають ошатні
приміщення, сучасні групові кімнати та
класи, затишні та квітучі подвір’я.
Розвиток конкурентних переваг
вітчизняної освіти та науки є одним із
головних пріоритетів розвитку України.
На державному рівні 2011 рік буде роком освіти та інформаційного суспільства.
Освіта Прилук має необхідну
матеріальну базу та педагогічні кадри із
значним досвідом роботи, щоб успішно
формувати громадянина, патріота, компетентнісного випускника.
Освіта Прилук завжди дивиться
у майбутнє, відкрита для спілкування та
обміну досвідом.
Нових здобутків, успіхів, вагомих перемог у щоденній праці 2010-2011
навчального року!

Інформація надана
управлінням освіти
Прилуцької міської ради
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ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ

Відпочинок - 2010
У той час, коли по всіх ЗНЗ міста для школярів пролунав останній дзвоник, педагогічні колективи запропонували
їм цікаво і змістовно відпочити в пришкільних таборах з денним перебуванням, поєднавши відпочинок з навчальною практикою. За таких умов кількість відпочиваючих значно зросла,
в порівнянні з попередніми роками.
Вперше, в 2010 році, літнім відпочинком було охоплено 2 874 учні, тобто 52% від усіх учнів 1-10 класів. Такий
високий відсоток ми маємо завдяки належній організаторській
роботі педагогічних колективів НВК № 15, ЗОШ І-ІІІ ступенів
№№ 9, 14, 12, 3, 2, які зуміли охопити літнім відпочинком
більше 50% учнів.
На відпочинок учнів було використано 579 700 грн. з
місцевого бюджету і тільки 62 742 грн. батьківських коштів.
Харчування для відпочиваючих, як завжди, організувало
КП
“Комбінат
шкільного
харчування
“Шкільний” (директор Лідія Сердюк). Якість харчування була
високою: меню різноманітне, страви свіжі, апетитні та естетично оформлені.
Адміністрація, педагоги-вихователі, технічний персонал дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням створили такі умови, які дали можливість розвиватися дитячій
особистості, доклали максимум зусиль для того, щоб 14 робочих днів у таборі стали веселими, цікавими, змістовними і
незабутніми для всіх відпочиваючих дітей.

Для задоволення всіх бажаючих відпочити працювали в І зміну (червень) 14 таборів з денним перебуванням та 7
таборів праці та відпочинку. Крім цього, учні мали можливість
відпочити і в ІІ (липень) та ІІІ (серпень) зміни відповідно на
базі позашкільних навчальних закладів ЦТДЮ та ДЮСШ.
Особливістю ІІІ зміни було те, що в цей період учні –
вихованці спортивних секцій не тільки відпочивали, а й готувалися до обласних та Всеукраїнських змагань, які розпочнуться у вересні 2010 року.
Традиційно управлінням освіти проводиться оглядконкурс дитячих закладів відпочинку. За підсумками цьогорічного конкурсу визнано абсолютним переможцем табір з денним перебуванням “Містечко дитячих мрій” ЦТДЮ. Переможцями серед ЗНЗ стали: І місце - табір з денним перебуванням
“Сонечко” ЗОШ І-ІІІ ст. № 9; ІІ місце розділили два табори:
“Лелека” ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 та “Троянда” ЗОШ І-ІІІ ст. № 14;
ІІІ місце - табір з денним перебування “Веселка” ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 3 та “Світанок” НВК № 15.

Сергій Вовк,
заступник начальника управління освіти

«Артек» наповнює вітрила
Цього літа близько 20-ти прилуцьких школярів
отримали щасливу нагоду відпочити у Міжнародному Дитячому Центрі “Артек”. “Артек” - це територія дитинства, де
оживають найзаповітніші мрії. “Артек” - це можливість відчути себе талановитими, сильними і щасливими.
Три тижні у таборі пролітають, як три дні. В
“Артеці” ніколи нюдьгувати, адже програма кожної зміни
дуже насичена. Заходи організовуються таким чином, що
кожна дитина є учасником і має можливість проявити себе,
показати свої здібності і таланти.
Літні зміни в “Артеці” - найцікавіші. Відбувалося
святкування 85-річчя “Артека”, ХVІІІ Міжнародний дитячий
кінофестиваль “Артек”, ІХ Міжнародний дитячий фестиваль
“Змінимо світ на краще!”, фінали Дитячого пісенного конкурсу “Євробачення - 2010” та Дитячої “Нової хвилі –2010”. І ми,
прилуцькі школярі, все це побачили і відчули себе учасниками.
“Артек” приваблює до себе не тільки Чорним морем,
а і чудовою атмосферою, цікавими людьми. А які в “Артеці”
вожаті! А як вони уміють “заводити” дітей! Хочеться, щоб
таких педагогів було більше і в наших школах.
Артеківські друзі… Це тема особлива. І друзі особливі - артеківці. Як добре, що з ними можна спілкуватися “В
контакті”.

В наших серцях ще довго буде лунати улюблена
артеківська пісня:
Артек, Артек наповнює вітрила.
Артек, Артек! Міцної дружби сила.
Артек, Артек, дозволь нам клятву дати,
Що будем пам'ятати Артек!

Даша Чередніченко та Роман Огорілко,
артеківці 2010 року
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Дитячий садок перша сходинка в освіту
Сьогодні в суспільстві активно обговорюється запитання: «Чи потрібна дошкільна освіта? Яка доля 5-ти
(6-ти) річних дітей?» Як працівник освітньої галузі, а спершу, як мама, зауважу, що дошкільна освіта необхідна.
Насамперед першим позитивом є вихід у світ Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Пріоритетною ідеєю Програми є оптимальне використання
можливостей кожного віку для повного розвитку дитини.
Символічним є те, що назва Програми вперше починається
займенником “Я”. Це підкреслює виняткову роль власної
активності дитини в особистісному становленні й водночас
важливість гармонії індивідуального та колективного “Я”.
Необхідно зрозуміти, що тут не ставиться мета
навчити дітей читати і писати у дитячому садочку. Якщо
дитина починає читати в 2-3 роки – це не означає, що вона
буде добре сприймати навчальний матеріал старшою. За
програмою, треба навчити дітей того, що відповідає стадії
їхнього розвитку. А педагоги та батьки повинні підготувати
дітей так, щоб вони з легкістю здобували навички читання і
письма в школі. При цьому дуже важлива мета – мотивувати вчитися. Є речі, які дитина повинна знати обов'язково.
Повинна бути база, з якої можна почати складати свої запитання і систему мислення. Дітей не навчають читати і писати, але прищеплюють їм необхідні для подальшого навчання
навички. За чинною нині Програмою розроблено тематичноблочне планування освітнього процесу за темами, але вихователь має право самостійно вносити корективи, підбирати
обсяг матеріалу згідно з віковими та розумових здібностей
дітей.
Ви зауважите, що в родині дитина відчуває себе
центром уваги та любові, що родина самостійно може навчити читати й писати, володіти комп'ютером. Та чи тільки
ці вміння є основними якостями, необхідними для повноцінного шкільного життя? Дитячий садок насамперед – відмінна школа соціалізації. Діти відриваються від батьків і вчаться спілкуватися один з одним. Коли в перший клас приходять діти, які не пройшли дошкільну установу, видно, який
це сильний стрес для їхньої психіки. Зі світу, де все оберталось навколо нього, він раптом потрапляє у світ, де, крім
нього, ще близько тридцяти таких карапузів. Дисципліна
сприяє організації дитини, вона дуже важлива для дошкільника. У садочку діти швидко привчаються до навичок самообслуговування. Ви можете довго битися над тим, щоб навчити дитину прибирати за собою, і все безрезультатно. Бо
рано чи пізно, давши слабинку, ви приберете за дитиною
самі. А вихователь знає, як прищепити дитині необхідні у
подальшому житті якості.
На 1 вересня в старших групах ДНЗ будуть виховуватися 551 дитина 5-ти (6-ти)річного віку. Нині цим дітям
доведеться першим відчути на собі освітянські реформи. А
педагоги шляхом просвітницької роботи будуть формувати
«батьківський попит».
Тому у нагоді стануть такі слова Василя Сухомлинського:
“Дитинство – не підготовка до майбутнього життя, а життя
теперішнє, яскраве, самобутнє. І від того, як минуло дитинство, великою мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк”.

Тетяна Зубко,
методист науково-методичного центру
управління освіти

Батькам спокійно,
а дошкільнятам затишно
Незважаючи на літню спеку, дошкільні навчальні
заклади міста вже готові до нового навчального року.
Приємно зайти на подвір'я кожного дитячого садка,
які різняться своїм озелененням, різнокольоровим ігровим
обладнанням, плескальними басейнами, доглянутими квітниками.
Протягом оздоровчого періоду працівниками дошкільних закладів проведені поточні ремонти групових та спальних кімнат, музичних та спортивних залів, харчоблоків та
овочесховищ. Пофарбовані фасади будівель в ДНЗ № 2, 8, 29
(завідуючі Валентина Мазепа, Олена Ляшенко, Тетяна Макотра); замінено електричну проводку в ДНЗ № 4 (завідуюча
Ірина Цибенко); встановлено два тіньові навіси на майданчиках в ДНЗ № 25 (завідуюча Валентина Купрій); придбано
холодильники в ДНЗ № 26, 27 (завідуючі Світлана Єфімова,
Надія Побатова); впорядковано подвір'я в ДНЗ № 9
(завідуюча Людмила Шинкаренко); готовий прийняти дітей
від 1,5 до 10 років НВК № 15 (директор Світлана Веремієнко); проводиться ремонт овочесховища в ДНЗ № 19
(завідуюча Ольга Дорофій); виділено кошти на роботи по
заміні склоблоків на маршових переходах в ДНЗ № 9; вирішується питання реконструкції плоского даху на шатровий в
ДНЗ № 11.
Такі комфортні умови забезпечують сімейний затишок дітям та спокій їхнім батькам.

Вже сьогодні відкриті двері дитячих садків гостинно
запрошують всіх бажаючих.
Дякуємо міській владі, батькам, спонсорам, всім
причетним до благородної справи виховання найменших громадян нашого міста, за турботу про найменших жителів Прилук.

Наталія Лазебна,
спеціаліст І категорії управління освіти
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Думка батьків про якість ремонтів у школах
Літо - не тільки пора відпочинку, а й ремонтів. Управління освіти поцікавилося у батьків, чи задоволені вони тим, як проведено ремонтні роботи в рамках підготовки загальноосвітніх навчальних закладів міста до нового 20102011 навчального року.
Світлана Шевченко,
голова ради Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2:
Прилуцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (директор Василь Хомич) вже більше 100 років, але не дивлячись на такий
поважний вік, школа має привабливий вигляд навчальних
кабінетів та рекреацій. За останні роки школа повністю змінила свій дизайн всередині приміщення. Не стало винятком і
це літо. Так, при підготовці до нового 2010-2011 навчального
року в школі, як зазвичай, проведено якісний ремонт. Зокрема, педагогічним та технічним персоналом школи при підтримці батьків зроблено ремонт в усіх навчальних кабінетах:
побілені стелі, пофарбовані підлога, парти, вікна, двері, дошки, приведені в належний стан всі меблі. По-новому ожили
коридори школи, де були поклеєні нові шпалери.
Адміністрація школи постійно дбає про здоров'я учнів. Так, в
цьому році розпочато заміну системи освітлення в школі. У
кабінеті художньо-естетичних дисциплін встановлені сучасні
люмінесцентні освітлювальні лампи, покращено освітлення в
кабінеті інформатики. При підтримці приватних підприємців
Олександра Каїки та Олександра Криштопи замінені дерев'яні
частини парт в кабінеті математики. Підготовлена також до
прийому дітей і їдальня школи.
Підготовка до нового навчального року – це трудомістке і клопітке заняття, але справжній господарський підхід
до цієї справи забезпечив те, що школа стала ще більш світлою та затишною, де, я впевнена, нашим дітям буде навчатися
зручно та затишно. Тому від імені голів усіх класних батьківських комітетів школи хочу висловити подяку всім, хто готував навчальний заклад до нового 2010-2011 навчального року.

Тетяна Скопець,
голова батьківського
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3:

комітету

Прилуцької

Останнім часом школа № 3 зовні дуже змінилася,
набувши сучасного вигляду.
У цьому навчальному році за рахунок бюджетних (90
тис.грн), спонсорських та батьківських коштів (35 тис. грн)
було зроблено особливий ремонт у нашій рідній третій школі.
Зокрема, у їдальні, коридорі першого поверху та дев'яти класах встановлені підвісні стелі армстронг. Відповідно замінено
електроосвітлення, яке не відповідало санітарним нормам. У
чотирьох класах зроблені панелі, у семи класах переклеєні
шпалери. Оновлені 45 столів та 90 стільців. Для школи придбано новий телевізор, музичний центр, посуд для їдальні, меблі,
жалюзі у два кабінети та багато іншого.

Наші діти 1 вересня прийдуть у затишні та гарні класи. Як голова батьківського комітету ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3
дякую всім батькам, міській владі, спонсорам, які фінансово
допомогли у здійсненні такого якісного ремонту.
Л

Світ дитини
Знання - це сила
Прилуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 має давні традиції. Одна з них - давати учням ґрунтовні знання, які допоможуть при
виборі професії у дорослому житті. Випускники 2010 року успішно склали ЗНО, вступили до найкращих вищих навчальних
закладів України. А дві випускниці школи - Шилович Марина та Онищенко Ганна своїми неперевершеними результатами з
математики (200 балів) прославили не тільки школу, а й систему освіти рідного міста, всієї Чернігівщини. Марина та Ганна
були звичайними ученицями школи. Єдине, чим відрізнялись від інших – любов до математики, наполеглива праця, прагнення
до перемоги. А до перемог вони звикли давно: обидві були учасницями 4-го туру Всеукраїнської олімпіади з математики, багаторазовими переможницями міжнародного математичного турніру ,,Кенгуру”, а Ганна стала переможцем факультетської олімпіади з математики механіко-математичного факультету Київського Національного Університету ім.. Т.Г.Шевченка.
Марина та Ганна завдячують своїми успіхами вчителям математики Ользі Василівні Зуб та Володимиру Володимировичу Зубу, які разом із знаннями передали їм частинку своєї душі. Недаремно дівчата пов`язали майбутню професію з математикою: Марина стала студенткою фізико-математичного факультету КПІ, Ганна – механіко-математичного факультету КНУ.
Учнівський колектив школи радіє за своїх успішних випускниць, бажає їм нових перемог та обіцяє продовжувати славні традиції ЗОШ І-ІІІ ступенів №7.

Вадим Мандзюк,
отаман ,,Козацької республіки” ЗОШ І-ІІІ ст. №7
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Прилуки - місто чорнобривців!
925-річчю Прилук
присвячується

Іду до школи – гуляє вітер,
І чорнобривці – осінні квіти,
Схиляють голови над листям.
І гарно стало так у місті!

Чорнобривці
палають барвисті...

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

Психологічний простір

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

Увага! Адаптація!
Початок навчання у школі, перехід із початкової школи до середньої, із середньої у старшу справедливо вважають кризовими періодами. Подібні перехідні періоди в
житті й діяльності дітей висувають специфічні проблеми, які вимагають особливої уваги
вчителів, батьків, шкільних психологів тощо.
В учнів 1-х, 5-х, 10-х класів міняється їхнє соціальне оточення, нові умови навчання й розвитку висувають вищі вимоги до інтелектуального й особистісного розвитку,
до рівня сформованості в дітей навчальних знань, умінь, навичок.
Адаптація (від лат. аdapto - пристосовую) - динамічний процес пристосування
людини до змінних умов довколишнього середовища.
Процес пристосування до шкільних вимог і порядків, до нового оточення, до нових умов життя називається адаптацією до школи.
Основними факторами, які впливають на адаптацію в 1-х, 5-х, 10-х класах, є:

нові умови навчання;

зміна соціального статусу в класному колективі;

збільшення навчального навантаження;

фізіологічні зміни;

психологічні новоутворення.
Школа повинна створити педагогічні й соціально-психологічні умови для успішного навчання й розвитку в новій системі шкільних відносин учнів 1-х, 5-х, 10-х класів. А
для цього треба в учнів формувати вміння орієнтуватися в новому інформаційному полі,
допомогти їм в засвоєнні нового навчального простору, організувати психологопедагогічний супровід учнів в період адаптації.
У випадках, коли утворюються неадекватні механізми пристосування дитини до
школи, мова йде про шкільну дезадаптацію.
Прояви шкільної дезадаптації:

труднощі у навчанні;

порушення у взаєминах з однокласниками;

відмова ходити до школи;

симптоми соматичних захворювань ( головний біль, біль у животі, порушення сну, апетиту, підвищена втомлюваність ).
Причин шкільної дезадаптації декілька: неправильні методи виховання у сім'ї
( завищені очікування батьків до навчальних успіхів дитини, часті конфлікти з приводу
успіхів дитини, розмови про недоліки школи замість акцентування уваги на приємних моментах ), порушення у системі взаємин у школі , індивідуальні причини ( невисокий інтелектуальний потенціал, затримка психічного розвитку, гіперактивність, труднощі у вольовій регуляції поведінки, несформованість мотивації до навчання, завищена самооцінка та
рівень амбіцій дитини чи батьків, підвищена чутливість нервової системи дитини, агресивність, замкненість, повільність, відсутність готовності до навчання у школі ).
Ефективність процесу шкільної адаптації значною мірою визначає успішність
навчальної діяльності, збереження фізичного і психічного здоров'я дитини.
Тож готуємося до АДАПТАЦІЇ!

Ірина Огорілко,
методист науково-методичного центру управління освіти
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