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  №  1–3 (517–519)

Слово директора
Наш 2017. Гришина І. І.

Слово редактора
Підсумки конкурсу «Нова українська школа»

Філософія освіти
Правильна освіта: що це? Калошин В. Ф., Го-

менюк Д. В. 
Актуальна проблема

Вивчення предметів духовно-морального 
спрямування в  закладах освіти. Богініч Л. В., 
Якухно І. І. 

Здоров’я педагогічного працівника як складо-
ва професійного зростання. Уткіна С. В. 

Технології 
Сторітеллінг в  освітньому процесі закладу 

загальної середньої освіти. Піманкіна О. В., Кап-
тан  Т. М., Гуркаленко І. В. 

Технологія змішаного навчання та  її викори-
стання в педагогічній діяльності. Степанець Л. В. 

Методична робота
Авторський семінар-практикум «Управління 

науково-методичною роботою в  навчальному за-
кладі»: навчально-методичні матеріали. Василен-
ко Н. В. 

Організація методичної роботи в  закладі за-
гальної середньої освіти. Жук О. С.

  №  4–6 (520–522)

Менеджмент
Актуальність розвитку методологічної куль-

тури педагога. Галітська О. В. 
Використання єдиного інформаційного про-

стору школи для оптимізації організаційно-
управлінської діяльності навчального закладу. 
Кур’янович І. С., Луценко О. Г., Біленець Н. А., 
Уваров С. О. 

Гуманістичні засади соціально-психологічної 
роботи в  системі інклюзивної освіти технічного 
ліцею. Полєшко Р. А., Щорс В. В.

Методична робота
Організація роботи з  обдарованими дітьми: 

Методичні рекомендації. Блащук Л. І. 
Управління розвитком професійної компе-

тентності педагогів закладу загальної середньої 
освіти. Бутівченко В. В. 

Психологія управління
Як підвищити ефективність мислення 

в  управлінській діяльності? Калошин В. Ф., Гоме-
нюк Д. В. 

Абетка керівника
Педагогічний словник. Жадан Л. В., Жадан В. П. 

  №  7–9 (523–525)

Порівняльна педагогіка
У чому причини успіху шкільної освіти Фін-

ляндії? Калошин В. Ф., Гоменюк Д. В. 
Філософія освіти

Права без обов’язків. Підласий І. П. 
Нова українська школа: методичний конси-

ліум. Василенко Н. В. 
Менеджмент

Особистий планер щасливого педагога. Грин-
чук Ю. 

Відкрита школа — новий виклик освітніх ме-
неджерів у межах розвитку громадсько-державно-
го управління закладом освіти. Родіна Т.  Л. 

Технології
Технологія упровадження мережевих проектів 

в  освітньому процесі закладу загальної середньої 
освіти. Тимощук О. П. 

Моніторинг
Моніторинг загальної середньої освіти як 

складова системи управління якістю знань. Скрип-
ник В. І., Скрипник О. О.

Досвід
Організація харчування учнів у  навчально-

виховному комплексі «Ерудит» м. Києва. Пере-
хейда О. М. 

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ,
 ОПУБЛІКОВАНИХ 2018 РОКУ
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Актуально
І повірити дуже складно… Пугач М. П. 

Абетка керівника
Педагогічний словник. Жадан Л. В., Жа-

дан  В.  П. 
Кольорова вкладка

Pisa Programme for International Student 
Assessment.

  №  10–12 (526–528)

Реформа
Розвиток компетентностей — вимога сього-

дення. Мальована О. І.
Міжшкільне методичне об’єднання учителів 

гуманітарного циклу за  умов об’єднаної терито-
ріальної громади. Кучеренко Н. Я.

Методична робота
Управління інноваційними процесами 

в  освітньому закладі через систему науково-ме-
тодичної роботи. Бережна Л. К.

Шляхи підвищення ефективності управлін-
ської діяльності за  умов здійснення дослідно-
експериментальної роботи в  освітньому закладі. 
Алєксєєнко С. Г.

Психологічний практикум
Як змінити мінус на  плюс? Калошин В. Ф., 

Гоменюк Д. В. 
Педагогічне есе

Європейські мотиви. Пугач М. П.
Абетка керівника

Педагогічний словник. Жадан Л. В., Жа-
дан  В.  П.

Освітній округ
Школа як осередок розвитку громади. Мель-

ничук Л.  С. 
Активізація діяльності ради освітнього окру-

гу —  необхідна умова створення єдиного освіт-
нього простору в  межах округу. Стельмах А.  Г.

Шляхи модернізації управління в  освітніх 
округах району. Хоцька Л.  М. 

ДениШівський освітній округ — Школа лю-
динотворення. Вербило Л.  В. 

Міжшкільні комбінати: роль і  місце в  роз-
будові нової школи  — школи майбутнього. Муд-
рий  І.  Л. 

Кольорова вкладка
Впевнено крокуємо до тестування. Як підго-

туватися до ЗНО і ДПА.

  №  13–15 (529–531)

Форум
VIІ  Міжнародний форум освітніх технологій 

«Перспектива».
Менеджмент

Програма розвитку гімназії. Тарасова В. Г.
Мотиваційний менеджмент: моделі реалізації. 

Лютко О. М.
Громадсько-активна школа

Розбудова регіональної мережі громадсько-
активних шкіл за умов освітніх змін. Климко Л. В.

Громадсько-активна школа як засіб управлін-
ня якістю освіти. Хімін Н. В. 

Демократизація освітньої діяльності як під-
ґрунтя громадсько-активної школи. Антонюк Л. В. 

Упровадження партнерських відносин між 
школою та  громадою, організаціями, фондами, 
установами. Українець Т. Л. 

Технології
Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в  управлінській діяльності керівника 
закладу освіти. Байло В. В. 

Педагогіка
Педагогіка співробітництва: необхідність, сут-

ність, практика. Калошин В. Ф., Гоменюк Д. В.
Таксономія цілей навчання як запорука на-

лежної організації та  діяльності органів сту-
дентського самоврядування. Бєлік Т.  А., Пугачо-
ва  Н.  Г., Ільїнова І.  В. 

Методична робота
БезпеРервна освіта педагога за  індивідуаль-

ною освітньою траєкторією. Половенко О. В., Кі-
рішко Л. М. 

  №  16–18 (532–534)

Методична робота
Передовий педагогічний досвід як передумова 

підвищення фахового рівня вчителя. Курган О. В. 
Безперервна освіта педагога за  індивідуаль-

ною освітньою траєкторією. Половенко О. В., Кі-
рішко Л. М. 
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Професійний розвиток педагога за  умов су-
часного закладу освіти. Тригубець Г. Є. 

Менеджмент
Самоменеджмент директора школи — шлях 

до підвищення ресурсу закладу освіти. Марків-
ський  А. П. 

Механізми та  способи формування позитив-
ного іміджу школи. Липко С. П. 

Актуальна проблема
Особистісно зорієнтований підхід до  викла-

дання навчального предмета «Захист Вітчизни». 
Рєзнік А. С. 

Цивільний захист
Альтернативні погляди на  практичні заходи 

безпеки в  закладах освіти. Горпинченко В. М.
Досвід управління

Роль освітніх моніторингових досліджень 
в  управлінні освітнім процесом школи. Сі-
вак  Т.  І. 

Програма «Відродження з  любов’ю в  серці». 
Черниш О. В. 

  №  19–21 (535–537)

Реформа
Володіння іноземними мовами як ключова 

компетентність та  умова успішності В  XXI сто-
літті. Федорець М., Стеценко І. 

Участь громадськості в  управлінні закладами 
освіти  — вимога часу. Похилюк І. І. 

Психологічний практикум
Практикум із  вирішення критичних педаго-

гічних ситуацій. Калошин В. Ф., Гоменюк Д. В. 
Досвід управління

Програма «Відродження з  любов’ю в  серці». 
Черниш О. В. 

Методична робота
Віртуальна педагогічна виставка «Освітній 

простір Кіровоградщини: інноваційність, доступ-
ність, якість». Вареха А. Г.

Критичне мислення: ключові характеристи-
ки та  вправи для його розвитку (майстер-клас). 
Шевченко О. О. 

Проектування готовності вчителя до  іннова-
ційної діяльності. Скрипник В. І. 

  №  22–24 (538–540)

Реформа
Упровадження СТЕМ-проектів у  навчально-

виховний процес: шляхи подолання труднощів. 
Танцева О. О. 

Програми та  їхній зміст для профільного 
навчання для учнів 10–11-х класів закладів 
загальної середньої освіти на  2018–2019 н. р.: 
інформаційно-методичні рекомендації. Василен-
ко  Н. В. 

Формування культурологічної компетентності 
учнів під час вивчення іноземних мов за європей-
ським виміром. Скрипник В. І., Скрипник  О.  О. 

Система роботи опорного навчального за-
кладу з  профільного навчання та  професійної 
орієнтації. Базелюк В. О. 

Модель школи
Здоров’я дитини як пріоритет освітньої ді-

яльності. Цуд С. М. 
Психологічний практикум

Навіщо вчитися? Калошин В. Ф., Гоме-
нюк  Д.  В. 

Історія педагогіки
«Корнинському методу» — 100 років. Стель-

мах А. Г. 
Точка зору

Особливості національної освіти. Шпак В. А.
Обдарована дитина

Природні задатки таланту — орієнтир ком-
петентнісного підходу до  змісту шкільної освіти. 
Гузик Н. В. 

Нова книга
Що день прийдешній нам готує? Підла-

сий  І.  П.

  №  25–27 (541–543)

Ювілей
Сторінками творів мудрого вчителя. Упоряд-

ник: Жадан Л. В. 
Педагогічний турнір «Серце, віддане дітям». 

Дишко О. П. 
Нова українська школа

Школа партнерства як модель ефектив-
ної взаємодії всіх учасників освітнього про-
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цесу. Савельєва Н. В., Бендерська О. В., Федо-
рець  М.  О. 

Упровадження та перспективи концепції нової 
української школи в  освітньому процесі Одеської 
загальноосвітньої школи № 55. Бадюк  І.  М., Яшко-
ва А. М., Толстікова Н. Є.

Менеджмент
Створення системи державно-громадського 

управління закладом загальної середньої освіти. 
Григораш В. В. 

Розвиток професійної компетентності керів-
ника закладу освіти. Костіна Ю. Р. 

Управління інноваційною діяльністю в закла-
ді освіти. Лазарєва О. В. 

  №  28–30 (544–546)

Реформа
Вони думають, що це компетентності. Під-

ласий І. П. 
Розвиток професійної компетентності керів-

ників закладів загальної середньої освіти за умов 
реформування. Перлик В. В. 

Якою має бути шкільна освіта: погляд зсере-
дини та  зовні. Завойко Н. О., Гоцуленко І. Г. 

Розвиток соціокультурної компетентності 
учнів за  умов інтегративного освітнього середо-
вища як підґрунтя впровадження реформ Нової 
української школи. Потапова І. Ю. 

Менеджмент
Застосування методу проектів у  системі пла-

нування роботи закладу освіти. Лаврент’єва К. А. 
Критерії оцінювання якості загальної серед-

ньої освіти. Лисенко А. О. 

Інновації
Упровадження інноваційних технологій у  ді-

яльність закладів освіти сільсЬкого регіону. Єр-
мак  Н. В. 

Психологічний практикум
Позитивні настрої Георгія Ситіна. Кало-

шин  В.  Ф., Гоменюк Д. В. 

Громадське обговорення
Порядок проведення інституційного аудиту 

закладів загальної середньої освіти (проект).

  №  31–33 (547–549)

Крокуємо від традиційної школи до  НУШ 
(тезаурус). Стасенко В. Г., Фоменко О. А., Вол-
канова В. В. 

Інноваційні технології формування профе-
сійної компетентності педагога Нової української 
школи. Сидорова О. В. 

Від традиційної школи — до  освітнього се-
редовища Нової української автономної школи. 
Себова Л. Г. 

Методика «Філософія для дітей» як інстру-
мент розвитку наскрізних умінь молодших шко-
лярів. Лютко О., Зиль В. 

Менеджмент
Оцінювання якості освітньої діяльності. Ла-

бус Н. А. 
Співпраця — запорука доброго іміджу за-

кладу освіти на  світовому просторі. Ігнат  І.  А.
Філософія освіти

Уроки, які дає сучасна школа. Калошин В. Ф., 
Гоменюк Д. В. 

Значення педагогічної творчості О. М. Бан-
дурки в роботі закладів освіти. Пугач М. П., Бат-
рун І. В.

Технології
Коуч-технологія для директора школи. Воро-

нова С. В. 

  №  34–36 (550–552)

Технології
Коуч-технологія для директора школи. Воро-

нова С. В. 
Супервізія як умова особистісно зорієнтова-

ного підходу у роботі з педагогічними кадрами. 
Криворучко М. В.

Психологічний практикум
Роздуми про нову школу. Калошин В. Ф., Го-

менюк Д. В. 
Реформа

Програма розвитку закладу середньої освіти. 
Ілько А. В.

Бібліографія
Перелік статей, опублікованих 2018 року.
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Öüîãîð³÷ óêðà¿íñüêà îñâ³òà çàçíàëà áàãà-
òüîõ çì³í. Êðîê çà êðîêîì óïðîäîâæ ðîêó ìè 
ä³çíàâàëèñÿ ïðî îñîáëèâîñò³ ðåôîðì, âèâ÷àëè 
êëþ÷îâ³ àñïåêòè é óïåâíåíî éøëè íàçóñòð³÷ ñó-
÷àñí³é îñâ³ò³. Íà æîâòíåâèé ²íòåðíåò-ìàðàôîí 
ìè çàïðîñèëè ñï³êåð³â, ÿê³ ìîòèâóþòü ó÷í³â, 
øóêàþòü øëÿõè, ùîá ¿õ çàö³êàâèòè, óïðîâà-
äæóþòü â îñâ³òí³é ïðîöåñ íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿.

 
ПОДВІЙНА СИЛА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Àëå áóëà â ²íòåðíåò-ìàðàôîíà ùå îäíà ðî-
äçèíêà — âåá³íàðè â³ä íàøèõ êîëåã ç ²çðà¿ëþ! 
Ìè ïðîäîâæóºìî øóêàòè øëÿõè, ùîá îçíàéî-
ìèòè âàñ ³ç íàéêðàùèìè ñâ³òîâèìè ñèñòåìàìè 
îñâ³òè. Òîæ 30 æîâòíÿ â³äáóâñÿ âæå IV Ì³æíà-
ðîäíèé ³íòåðíåò-ìàðàôîí «Êðàù³ îñâ³òí³ ïðàê-
òèêè. Äîñâ³ä ²çðà¿ëþ», íà ÿêîìó ³çðà¿ëüñüê³ 
ôàõ³âö³ ðîçïîâ³äàëè ïðî îñîáëèâîñò³ âëàñíî¿ 
ñèñòåìè îñâ³òè òà ä³ëèëèñÿ åôåêòèâíèìè ìåòî-
äèêàìè. 31 æîâòíÿ — 2 ëèñòîïàäà ïðîõîäèëè 
âåá³íàðè 12-ãî Âñåóêðà¿íñüêîãî ²íòåðíåò-ìàðà-
ôîíó «Çì³íþºìî øêîëó ðàçîì: íîâèé îñâ³òí³é 
ïðîñò³ð òà ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿». 

Çà ÷îòèðè äí³ ó÷àñíèêè îòðèìàëè â³äïîâ³ä³ 
íà áåçë³÷ çàïèòàíü: íàâ³ùî çì³íþâàòè îñâ³òó; 
³ç ÷îãî ïî÷èíàòè çì³íè; ÿê êðàùå ìîòèâóâàòè 
ó÷í³â äî íàâ÷àííÿ òà âèêîðèñòîâóâàòè ñó÷àñí³ 
òåõíîëîã³¿.

У ЧОМУ ОСОБЛИВІСТЬ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
ІЗРАЇЛЮ?

Ñèñòåìà îñâ³òè ²çðà¿ëþ ïîáóäîâàíà ç óðàõó-
âàííÿì ñó÷àñíèõ ìåòîäèê ³ íàïðÿìê³â. Íåäàð-
ìà ²çðà¿ëü ùå íàçèâàþòü êðà¿íîþ ñòàðòàï³â. 

Що ж забезпечує такі успіхи?

1. З першого класу учнів навчають ставити за-
питання стосовно будь-чого. Не суттєво, до кого 
саме ставлять ці запитання: до однокласника, 
вчителя чи директора. Субординації немає.

2. Головний принцип дітей — «Я все можу». Якщо 
не вдається впоратись із завданням одним шля-
хом, вони неодмінно знайдуть ще вісім. У школах 
активно розвивають креативне мислення — ді-
тям не встановлюють межі в мисленні.

3. Учнів навчають бути оптимістами. Адже саме 
впевнені в успіху люди можуть досягти його. 
Тому в ізраїльській системі освіти не існують 
«правильні» чи «неправильні» рішення: діти ма-
ють право не погоджуватись із учителем і відсто-
ювати власну точку зору.

4. Лідером може стати лише емпатична людина. 
Значну увагу вчитель приділяє тому, аби у класі 
панувала дружня та приємна атмосфера. Зранку 
завжди в учнів запитують про їхній настрій і са-
мопочуття. Такий етап навчального процесу за 
метою схожий на ранкові зустрічі НУШ.

учасників

насичені дні 
марафону

інформативних 
вебінарів4 29

8000
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5. Хто не намагається щось зробити — у того 
нічого не виходить. Дітей із першого класу на-
вчають не боятися пропонувати власні ідеї. 
У середній і старшій школі учні вже розробляють 
проекти, презентують їх та шукають шляхи для 
їхнього подальшого розвитку й упровадження.

Íàøèõ êîëåã ç ²çðà¿ëþ âðàçèëî òå, íàñê³ëü-
êè óêðà¿íñüê³ â÷èòåë³ ïðàãíóòü óïðîâàäæóâàòè 
ïîçèòèâí³ çì³íè â ñèñòåìó îñâ³òè! Âîíè ³ç çà-
äîâîëåííÿì ïîãîäèëèñü ³ íàäàë³ ñï³âïðàöþâàòè 
ç ïðîåêòîì ²íòåðíåò-ìàðàôîíó òà íàäàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü êîæíîìó ïåðåãëÿíóòè çàïèñè âåá³íàð³â.

Óñ³ âèñòóïè ñï³êåð³â º ó â³ëüíîìó äîñòó-
ï³ íà íàøîìó YouTube-êàíàë³ çà ïîñèëàííÿì: 
www.youtube.com/c/MARAFONOSNOVA.

РЕФОРМИ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ: КРОК 
ЗА КРОКОМ ДО УСПІХУ

Óêðà¿íñüêà ñèñòåìà îñâ³òè òåæ óïåâíåíî áó-
äóº øëÿõ äî òîãî, àáè ïîñ³ñòè ëàíêó ïîðÿä ³ç 
íàéêðàùèìè ñâ³òîâèìè ïðàêòèêàìè. Äîêàçîì 
öüîãî º æàãà íàøèõ ïåäàãîã³â ï³çíàâàòè íîâå, 
ïîë³ïøóâàòè ñâ³é ôàõîâèé ð³âåíü ³ âêëàäàòè 
ó ïðàöþ ÷àñòèíêó ñåðöÿ.

Íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òíèìè áóëè òåìè âè-
ñòóï³â óêðà¿íñüêèõ ñï³êåð³â. Àëå îêðåìî ìîæ-
íà âèñâ³òëèòè äåê³ëüêà êëþ÷îâèõ ë³í³é. 

Ïåðøèé äåíü áóâ ïîâí³ñòþ ïðèñâÿ÷åíèé 
Êîíöåïö³¿ ÍÓØ. Ìè çàïðîñèëè â÷èòåë³â ï³-
ëîòíèõ øê³ë ³ òðåíåð³â ÍÓØ ðîçïîâ³ñòè ïðî 
îñîáëèâîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó Íîâî¿ ñèñòåìè 
îñâ³òè. Ãîëîâíå çàâäàííÿ Êîíöåïö³¿ — ñòâîðè-
òè àáñîëþòíî íîâå îñâ³òíº ñåðåäîâèùå, ó ÿêîìó 
êîæíà äèòèíà ïî÷óâàºòüñÿ ùàñëèâîþ òà â³ëü-
íîþ ó ñâîºìó ðîçâèòêó. 

Íà âåá³íàðàõ ãîâîðèëè òàêîæ ïðî ìåòîäèêó 
«íàâ÷àííÿ ÷åðåç ãðó», ùî ïåðåäáà÷àº çàëó÷åí-
íÿ äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³ãðîâèõ êîíñòðóêòî-
ð³â LEGO. Íàøà êîëåãà ç Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü, 
²íãà Òèõîíîâåöüêà, ïîä³ëèëàñÿ ç³ ñëóõà÷àìè 
âåá³íàðó, ÿê âèêîðèñòîâóâàòè LEGO-êóáèêè ï³ä 
÷àñ óðîê³â ìàòåìàòèêè, ÷èòàííÿ, òðóäîâîãî íà-
â÷àííÿ òà ïðîåêòíèõ ðîá³ò. 

Äðóãà âàæëèâà ë³í³ÿ âåá³íàð³â — ³íêëþçèâ-
íà îñâ³òà. Äëÿ íàøî¿ êðà¿íè öÿ òåìà íå ïðî-
ñòî íîâà, à ìåãàíîâà! Â ²çðà¿ë³ âæå ïðîòÿãîì 
10 ðîê³â óñï³øíî âïðîâàäæóþòü òàêó ñèñòåìó 
îñâ³òè, à ìè ëèøå âèâ÷àºìî ¿¿ îñîáëèâîñò³. Àëå 

Ñåðåä öèõ ó÷èòåë³â º Îëåêñàíäð Æóê, ïå-
ðåìîæåöü Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ Global Teacher 
Prize Ukraine – 2018 òà ñï³êåð íàøîãî ²íòåð-
íåò-ìàðàôîíó. Äåâ’ÿòü ðîê³â â³í ïðàöþº â÷è-
òåëåì ³íôîðìàòèêè â Çàïîð³çüê³é ñïåö³àëüí³é 
çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³-³íòåðíàò³ «Äæåðåëî». 
Çíà÷íó óâàãó ó ñâî¿é ïðàö³ Îëåêñàíäð ïðèä³-
ëÿº ïðîåêòí³é ä³ÿëüíîñò³. Éîãî ó÷í³ ïîñò³éíî 
áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîåêòàõ ³ ãðàíòîâèõ 
ïðîãðàìàõ, íåçâàæàþ÷è íà âàäè ñëóõó. «Óñ³ 
ä³òè ð³âí³», — íàãîëîøóº Îëåêñàíäð.

Ïåðåãëÿíóòè çàïèñè âñ³õ âåá³íàð³â ìîæíà 
íà íàøîìó êàíàë³ ó YouTube çà ïîñèëàííÿì: 
www.youtube.com/c/MARAFONOSNOVA.

А ми вже шукаємо нові корисні ідеї для наступ-
них Інтернет-марафонів! Стежте за новинами на сайті: 
www.osnova.com.ua – та у Фейсбуці: 

• www.facebook.com/OsnovaVG ;

• www.facebook.com/InternetMarafon.

² îáîâ’ÿçêîâî ïèø³òü íàì ñâî¿ â³äãóêè òà 
ïîáàæàííÿ — ìè íåîäì³ííî âðàõóºìî ¿õ ï³ä 
÷àñ ïëàíóâàííÿ íàñòóïíîãî ²íòåðíåò-ìàðàôîíó.

Çóñòð³íåìîñü íà íàñòóïíîìó ²íòåðíåò-ìàðà-
ôîí³!

çàâäÿêè â÷èòåëÿì, ÿê³ îõî÷å ä³ëÿòüñÿ âëàñíèì 
äîñâ³äîì, ìè ð³øó÷å íàëàãîäæóºìî ³íêëþç³þ òà 
â³äêðèâàºìî ñâ³ò ð³âíî¿ äëÿ êîæíîãî îñâ³òè.

Îëåêñàíäð Æóê,
ïåðåìîæåöü Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿

Global Teacher Prize Ukraine – 2018
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КНИГИ СЕРІЇ 
«УПРАВЛІННЯ

ШКОЛОЮ» (2017  рік)
Приходько В. М. Моніторинг якості 

освіти: тезаурус термінів і понять.
Вознюк Г. Ф., Мельнікова Н. Л. Орга-

нізаційно-методичні умови формуван-
ня інноваційної культури сучасного 
педагога.

Пугач М. П. та ін. Словник-довідник 
з конфліктології для керівників навчаль-
них закладів. У 2 частинах.

Гуменний О. Д. Тлумачний словник 
основних термінів інформаційної куль-
тури.

Підласий І. П. Живий урок.
Рибалко Л. С., Черновол-Ткаченко Р.  І. 

Куценко Т. В. Акмеологічні засади про-
фесійної самореалізації вчителів у сис-
темі методичної роботи загальноосвіт-
ніх навчальних закладів.

Воронова С. В. Самоосвіта керівника 
загальноосвітнього навчального закладу.

Василенко Н. В. Компетентнісний під-
хід в освіті: реалізація теорії та прак-
тики.

Калошин В. Ф. Роздуми про кращу 
освіту.

Житник Б. О. Професійне самовизна-
чення школярів. У 2 частинах.


