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Юлія Малієнко
Інформаційний паспорт..............................................................................

Новітня історія України. 10 клас. Тема: Україна на початку XX ст.

Жанна Гаврилюк
Інформаційний паспорт..............................................................................

Історія У к р а їн и . 11 клас. Тема: Радянсько-німецькі договори 1939 року 
і західноукраїнські землі. Радянізація західноукраїнських земель

Тетяна Ремех
Інформаційний паспорт..............................................................................

Правознавство. 10 клас. Тема: Особливості організації державної влади 
і місцевого самоврядування в Україні

Земфіра Бібік
Інформаційний паспорт..............................................................................

Хімія. 11 клас. Тема: Основні поняття хімії

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ

Валентина Кириченко, Галина Ковганич
Самоврядування у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.

Самоврядування —  один з атрибутів демократичного устрою суспільства. Загаль
ний зміст його зрозумілий, термін сталий і не викликає необхідності його тлумачен
ня з різних позицій. А ось механізм втілення принципу самоврядування у практичній 
діяльності державних і суспільних управлінських с и с т е м  я к  з а  формами, методами, 
змістом, так і за рівнем і ступенем їх реалізації оцінюється в суспільстві, як прави
ло, неоднозначно.

ЕКОНОМІ КА ШКОЛИ

Олена Морева
Бюджет 2011 року: чого очікувати ..............................................................

Наприкінці грудня було прийнято головний фінансовий документ країни —  
Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Більшість його норм 
діятимуть протягом року. Зупинимось на основних з них.

Олена Морева
Визначення обсягів видатків шляхом складання кошторису ..................

Аби розрахувати кількість коштів для забезпечення функціонування навчального за
кладу протягом фінансового року, необхідно скласти його індивідуальний кошторис.

ШКІЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ

Олена Морева
Установлення розмірів посадових окладів керівному складу 
спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів ........................................

Які критерії враховуються при визначенні розмірів посадових окладів керівника та 
заступників керівника спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів?
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Ольга Глушко
Підвищення ефективності комунікативних навичок учителів..................... 71

Одним з напрямів роботи практичного психолога у загальноосвітньому навчальному 
закладі є психологічна та соціальна просвіта педагогів щодо попередження конфлік
тів, покращення психологічного клімату в навчальному закладі, профілактика емо
ційного вигоряння вчителів.

К П Н О Л І.'І \ЦІЯ Ф\\1ВЦЯ
Антоніна Клименко
Робота за сумісництвом...................................................................................  75

У  статті йтиметься про роботу, яку може виконувати працівник навчального за
кладу за сумісництвом.

Олена Морева
Надбавка за вислугу років: які періоди зараховуються
до стажу педагогічної роботи .........................................................................  78

Педагогічні та науково-педагогічні працівники згідно з діючим законодавством ма
ють право на щомісячне отримання надбавки за вислугу років відповідно до стажу 
педагогічної роботи. Яквизначити стаж педагогічної роботи та розмір надбавки до 
заробітної плати за вислугу років розповідається у статті.

.Ш ПРОТНІМ .ЧІШ.ЧОК

Антоніна Клименко, Олена Морева, Олег Смирнов
Відповідаємо на ваші запитання.....................................................................  83

Чи встановлюється надбавка за особливі умови роботи завідувачу кабінету бібліо
течних фондів районного відділу освіти?
На рівні якого тарифного розряду встановлюється ставка заробітної плати керівни
ку гуртка навчального закладу, який закінчив педагогічне училище, а зараз навчаєть
ся на педагогічному факультеті у вищому навчальному закладі IVрівня акредитації?
Чи зараховується до педагогічного стажу робота на посадах інженерно-технічних 
працівників?
Чи вплине підвищення посадового окладу за педагогічне звання «Старший учитель» 
на визначення доплати за проведення позакласної роботи з фізичного виховання?
Чи має право лаборант на одержання підвищення до посадового окладу як за роботу 
в гімназії і на які виплати стимулюючого характеру має право цей працівник?
Як розраховується допомога з тимчасової непрацездатності педагогічним праців
никам?
Чи можна після виходу на пенсію за вислугу років працювати на посаді шкільного 
бібліотекаря?
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Людмила Липова, Поліна Замаскіна, Віктор Малишев
Впровадження моделі допрофільної підготовки учнів .................................. 90

У  статті представлено модель допрофільної підготовки учнів, яку успішно впрова
джено в роботу гімназії № 290 м. Києва.

ЬІІІЛЮТІГ.кЛ 1’» ІІІКП Л І
Валентина Мозгова
Основи інформаційної культури (спецкурс) ..................................................  96

Розроблена програма спецкурсу є проявом Концепціїпро інформаційний центрУкраїн- 
ського гуманітарного ліцею, згідно з якою фонд документів інформаційного центру 
є основою навчально-виховної, наукової, творчої, гедоністичної, рекреативної діяль
ності користувачів, скарбницею людських знань зафіксованих у формі документів.
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Нове для навчального процесу: бібліографічні списки
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