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Неможливо
реалізувати ідею
розвитку дитини,
якщо педагог сам
не розвивається
О.К.Дусавицький

Щиро вітаю Вас з початком нового
навчального року!
Прийміть побажання міцного здоров’я,
невичерпної енергії, миру, щастя та добробуту.
Нехай професійний досвід, активна життєва
позиція й надалі будуть гарантією нових успіхів у
праці.
Нехай збудуться Ваші плани, мрії та надії!
З повагою,
Директор ХТЛ № 173

С.В.Станкевич
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Структура 2014/2015
навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про
загальну середню освіту» структуру навчального року
встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за
погодженням з місцевими органами управління
освітою.
І семестр - з 1 вересня до 26 (27 для шкіл, які
працюють за шестиденним робочим
тижнем) грудня,
ІІ семестр – з 12 січня до 29 (30) травня.
Канікули рекомендуємо провести в такі терміни:
осінні з 27 жовтня до 2 листопада,
зимові з 29 грудня до 11 січня,
весняні з 23 до 29 березня.
Як передбачено статтею 34 Закону України «Про
загальну середню освіту», навчальний рік закінчується
проведенням
державної
підсумкової
атестації
випускників:
початкової (12 – 21 травня),
основної (1 – 8 червня)
старшої (22 – 28 травня) школи.
У 2014/2015 навчальному році передбачається
проведення державної підсумкової атестації для учнів
початкової школи у вигляді підсумкових контрольних
робіт з трьох предметів: читання, української мови та
математики.
Державну підсумкову атестацію для учнів
основної та старшої школи передбачається провести у
письмовій формі з трьох предметів: української мови,
математики або історії та з предмета за вибором учнів
(11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями,
розробленими
загальноосвітніми
навчальними
закладами.
Вручення документів про освіту рекомендуємо
провести для випускників 9-х класів 10 – 11 червня,
11-х класів – 30 – 31 травня.
Рішення про доцільність проведення навчальної
практики та навчальних екскурсій загальноосвітні
навчальні заклади приймають самостійно.

Дитячий розум
будить емоції.
Звертайтеся не до
розуму, а до почуттів
– і лише через
почуття до розуму.
В.О.Сухомлинський

ВИПУСК 1

СТР. 3

Про проведення 01.09.2014 Єдиної виховної години
«Україна – єдина країна»
Відповідно до листа МОН України
№119-318 від 16.06.2014 Перший урок
нового навчального року має стати
поштовхом до подальшої роботи з
об’єднання учнів, педагогів, батьків
довкола спільної цінності – територіальної
цілісності
держави,
згуртованості
суспільства, розв’язання проблеми шляхом
діалогу, пошуку загальнонаціонального
консенсусу. Важливо донести до учнів, що
наявність у громадян різних поглядів з тих
чи інших питань є
природним станом
громадянського
суспільства. При
цьому непорушними
є державний
суверенітет,
незалежність,
територіальна
цілісність і
демократичні засади
державного устрою.
Під час уроку мають
бути реалізовані
такі завдання:
- ознайомити учнів з основними
історичними
подіями
становлення
державності України;
- формувати відчуття приналежності до
України, усвідомлення себе українцем,
почуття особистої відповідальності за
долю держави та українського народу;
- формувати
готовність
служити
Батьківщині своєю працею та
стати на захист державних
інтересів країни;
- виховувати повагу до державних символів, шанобливе
ставлення до традицій
українців та представників
інших національностей, що
населяють країну.

Форми і методи проведення Першого
уроку можуть бути різноманітними і мають
стати творчим доробком кожного педагога, але
обирати їх слід з урахуванням вікових та
психологічних особливостей учнів.
Доцільними будуть наявність елементів
державної символіки в одязі вчителя та учнів,
як то жовто-блакитні стрічки, та використання
національного вбрання, що підкреслить єдність
народу України.
На уроці доцільно звернутись до подій
минулого та
сьогодення, що
засвідчили прагнення
українського народу
до вільного,
щасливого, заможного
життя
Вчитель
має
акцентувати увагу на
тому, що патріотизм –
це звичайний стан
повсякденного життя
людини,
який
виявляється не тільки
під час надзвичайних
ситуацій. Важливо,
щоб учні ідентифікували себе з українським
народом, прагнули жити в Україні, розуміли
необхідність дотримання конституційних та
правових норм, володіння державною мовою,
шанобливого ставлення до історії, культури та
традицій українського народу.
Під час проведення Першого уроку
вчитель
має
сприяти
усвідомленню учнями спільності
інтересів усіх громадян держави в
розбудові України, необхідності
творчого,
інтелектуального та
фізичного
розвитку
кожної
особистості
задля
розквіту
держави в цілому, формуванню
міжнаціональної толерантності.
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Особливості роботи з обдарованими дітьми
Працюючи
з
обдарованими
дітьми,
необхідно
використовувати активні й інтерактивні методи, методи
активізації творчого пошуку, до яких належать: метод
евристичної загадки, метод «мозкової атаки», метод
синектики, метод гірлянд запитань, метод ліквідації
безвихідних ситуацій тощо.
В обдарованої дитини існує багато проблем, які можна
розв’язати, якщо оточення поважатиме дитину як особисту
цінність, якщо дитина відчуватиме, що її не тільки
доброзичливо сприймають, але й люблять та намагаються
зрозуміти, підтримують у процесі пізнання, не обмежуючи
при цьому її внутрішню роботу. Саме тоді слово
«неможливо» можна замінити на – «чудово», «цікаво»,
«дивовижно», «захоплююче».
В обдарованих дітей чітко виявляється потреба в
дослідницькій і пошуковій активності – це одна з умов, що
дозволяє учневі зануритися в творчий процес навчання і
виховує в ньому жагу до знань, прагнення до відкриттів,
активної розумової праці та самопізнання. У навчальному
процесі розвиток обдарованої дитини слід розглядати як
розвиток її внутрішнього діяльнісного потенціалу, здатності
бути автором, активним творцем свого життя, уміти ставити
мету, шукати способи її досягнення, бути здатним вільно
обирати і відповідати за нього, максимально використовувати
свої здібності.
Учителеві для роботи з обдарованими дітьми необхідно
мати певні якості:
 учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно
вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи,
краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми;
 учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з
елементами змагання. Обдарована дитина частіше від
решти дітей ставатиме переможцем, що може викликати
неприязнь до неї інших учнів:
 учитель не повинен робити з обдарованої дитини
«вундеркінда».
Недоречне
акцентування
на
її
винятковості спричиняє роздратованість, ревнощі друзів,
однокласників. Інша крайність – зловмисне прилюдне
приниження
унікальних
здібностей
–
звісно,
неприпустима:
 учителеві необхідно пам’ятати, що здебільшого
обдаровані
діти
погано
сприймають
суворо
регламентовані заняття, що повторюються.

Генії не падають з неба,
Вони повинні мати
можливість отримати
освіту й мати умови для
розвитку.
А.Бебель
.
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Використання ІКТ в навчально-виховному процесі
Сьогодні важливо не стільки володіти певним обсягом
інформації, скільки вміти самостійно набувати нові знання,
використовуючи всю різноманітність інформаційних ресурсів,
зокрема друковане слово, аудіо- та відеоматеріали, електронні
мережі.
Мета впровадження комп’ютерних технологій у
навчально-виховний процес – «не зробити навчання
комп’ютерним», а «зробити навчання ефективнішим».
Інформаційні
технології
Демонстрація
процесів та
явищ

Демонстрація
матеріалів,
наочність

Інформаційно-комунікаційні технології
за короткий час стали невід’ємною складовою
сучасного суспільства. Впровадження в
освіту ІКТ сприяє підвищенню її якості, а
також удосконаленню організації освітнього
закладу та управління ним.

У Національній доктрині розвитку
освіти України у ХХІ ст. наголошено, що
пріоритетним напрямом у розвитку освіти
є підготовка людей високої освіченості,
кваліфікованих спеціалістів, здатних до
творчої праці, професійного розвитку,
освоєння і впровадження наукоємних та
інформаційних
технологій.
Нові
інформаційні
технології
відкривають
учням доступ до нетрадиційних джерел
інформації, підвищують ефективність
самостійної роботи, дають цілком нові
можливості для творчості, навчання
всіляких
професійних
навичок.
Комп’ютерні технології виконують в
навчанні
техніко-педагогічні
та
дидактичні функції.
Упровадження в життя сучасної
людини ІКТ ставить педагога перед
дилемою: вчити дітей із використанням

Перевірка та
закріплення
знань

Самостійна
робота
учнів

сучасних
навчальних
технологій
або
залишити професію. Однак використання
обчислювальної техніки в навчальному
процесі повинно бути логічно і методично
обґрунтовано.
Загалом ІКТ в навчально-виховному
процесі дозволяє:
 розвивати важливі життєві навички та
функціональні життєві компетенції;
 здійснювати
взаємне
навчання
між
учителем та учнем;
 сприяти розвитку критичного мислення;
 руйнувати стереотипи;
 розвивати комунікативні навички;
 сприяти вивченню не лише української,
російської, а також декількох іноземних
мов;
 навчатися кожному на своєму рівні;
 розвивати навички співробітництва;
 здійснювати міжпредметні зв’язки;
 сприяти
розвитку
комп’ютерних
технологій у школі;
 формувати активну пізнавальну діяльність
учнів;
 дає змогу відчути себе важливим та
значущим, сприяє підвищенню самооцінки
вчителів та учнів.
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Учитель для школи – це те ж саме, що сонце для
всесвіту.
Він джерело тієї сили,яка надає руху всій машині.
Остання заіржавіє у мертвому заціпленні, якщо
він не зуміє вдихнути неї життя і рух…
А.Дістєрвег

Календар пам’ятних та ювілейних дат 2014/2015 н.р.

У 2014 році виповнюється:
9 вересня -245 років від дня
народження І. Котляревського
(1769-1838),
українського
письменника;
10 вересня – 120 років від
дня народження О.Довженка
(1894-1956),
геніального
українського
кінорежисера,
письменника і публіциста;
17 вересня – 150 років від
дня народження М.Коцюбинського (1864-1913), українського
письменника й громадського
діяча;
13 листопада – 125 років від
дня народження Остапа Вишні
(Павла Михайловича Губенка)
(1889-1956),
українського
письменника;

У 2015 році виповнюється:
15 січня – 220 років від дня
народження О.Грибоєдова (17951829), російського письменника,
драматурга;
25 січня – 390 років від дня
народження Марусі Чурай (Марії
Гордіївна Чурай) (1625-1653),
української народної поетеси,
авторки відомих пісень;
2 лютого – 170 років від дня
народження Івана Пулюя (18451918), українського вченогофізика, винахідника, громадського діяча, перекладача;
12 лютого – 165 років від дня
народження О.Кононовича (18501910), українського і російського
астронома;
22 лютого – 205 років від дня
народження Фрідеріка Шопена
(1810-1849),
польського
композитора, піаніста;

9 березня – річниця від дня
народження Т. Г. Шевченка,
видатного українського поета,
письменника, історика, філософа,
художника, етнографа;
19 березня – 120 років від дня
народження М.Рильського (18951964),
українського
поета,
перекладача, громадського діяча;
7 травня – 185 років від дня
народження Петра Чайковського
(1840-1893),
російського
композитора і диригента;
15 травня – 170 років від дня
народження Іллі Мечнікова (18451916), російського і українського
вченого-біолога,
одного
з
основоположників порівняльної
патології, імунології;

