
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗМІСТ 
 

1 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  
«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний 

керівник року» від 20 грудня 2011 року за №1459, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року за № 27/20340  
 

 

   Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» 
 

 

   АНКЕТА учасника Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» 
 

 

2 Науково-методичний супровід інноваційної діяльності класних 

керівників  
 

 

3 Додаток 1.   

«Інноваційні моделі системи виховної діяльності класів»  

(банк досвіду інноваційної діяльності класних керівників Одещини)   
 

 

4 Додаток 2.  

Схеми моделей виховної системи класу (з досвіду роботи членав обласної 

творчої групи класних керівників за проблемою «Сучасні моделі системи 

виховної діяльності класу» при ООІУВ)  

 

   МОДЕЛЬ виховної системи класу «Становлення особистісної зрілості та 

життєвої компетентності учнів школи першого ступеня» 
 

 

   МОДЕЛЬ виховної системи класу  «Розвиток життєвої компетентності 

учнів у співдіяльності та співтворчості дітей і дорослих» 
 

 

   МОДЕЛЬ виховної системи діяльності  КЛАСУ – БРАТСТВА  
 

 

 

Підготувала О. І. ЧЕШЕНКО,  
методист науково-методичної лабораторії проблем виховання, старший 
викладач кафедри педагогіки і психології Одеського обласного інституту 
удосконалення вчителів, голова правління обласного клубу «Творчість» 
творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи, керівник 
двох обласних творчих груп заступників директорів з виховної роботи та 
класних керівників при ООІУВ, регіональний координатор Національної 
мережі шкіл сприяння здоров’ю 

 



   МОДЕЛЬ виховної системи класу  «Розвиток творчої особистості учня» 
 

 

   МОДЕЛЬ виховної системи класу  «Становлення особистісної зрілості й 

життєвої компетентності на засадах співпраці та співтворчості»  
 

 

5 Додаток 3.    
Матеріали досвіду інноваційної діяльності класних керівників Одещини, 

розбудови ними інноваційних систем виховної діяльності класу, надруковано 

в науково-методичних виданнях України: 
 

 

   «Наша школа»  

   «Сучасна школа України»  

   «Школа / для заступників і не тільки»  

   «Класному керівнику усе для роботи»  

   «Початкова школа»  

6 Додаток 4.   

Деякі поради до опису діяльності класного керівника щодо створення 

моделі системи виховної діяльності класу (відповідно до головних складових 

елементів опису ППД)   
 

 

7 Додаток 5.   Інтернет-ресурси.  

Досвід кращих класних керівників ОДЕЩИНИ  

 

 

 

1. Результати пошуку  

Демченко Е. М. 

 

Автор - лауреат  

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004», 

учасниця обласного методичного фестивалю «Інноваційні системи, 

моделі виховної діяльності класу» (2005)  
 

2. Результати пошуку  

Шуляк Т. М. 

 

Автор - дипломант  

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004», 

учасниця обласного методичного фестивалю «Інноваційні системи, 

моделі виховної діяльності класу» (2005) 
 

3. Результати пошуку  

Сторощук І. А. 

 

Автор – переможець, дипломант ІІ ступеня  

обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008»,  

член обласної творчої групи класних керівників, 

учасниця обласного методичного фестивалю «Інноваційні системи, 

моделі виховної діяльності класу» (2009) 
 

4. Результати пошуку  

Шевченко Т. І. 

 

Автор – учасниця  

обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008», 

член обласної творчої групи класних керівників,  

 учасниця обласного методичного фестивалю «Інноваційні системи, 

моделі виховної діяльності класу» (2009),  

керівник обласного майстер-класу 
 

5. Результати пошуку  

Мелеша Л.В. 

 

Автор – учасниця  

обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008», 

член обласної творчої групи класних керівників, 

учасниця обласного методичного фестивалю «Інноваційні системи, 

моделі виховної діяльності класу» (2009)  
 



6. Результати пошуку  

Акімова О. В. 

 

Автор - дипломант  

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004», 

учасниця обласного методичного фестивалю «Інноваційні системи, 

моделі виховної діяльності класу» (2005) 
 

7. Результати пошуку  

Шумовецька І.М. 

 

 

Автор – учасниця  

обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008»,  

член обласної творчої групи класних керівників, 

учасниця обласного методичного фестивалю  

«Інноваційні системи, моделі виховної діяльності класу» (2009), 

керівник обласного майстер-класу 
 

8. Результати пошуку  

Химич С. В.  

 

Автор - дипломант  

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004», 

учасниця обласного методичного фестивалю «Інноваційні системи, 

моделі виховної діяльності класу» (2005) 
 

9. Результати пошуку  

Чешенко О. І.  

 

Методист науково-методичної лабораторії проблем виховання, 

старший викладач кафедри педагогіки і психології Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів,  

голова правління обласного клубу «Творчість» творчо працюючих 

заступників директорів з виховної роботи, керівник двох обласних 

творчих груп заступників директорів з виховної роботи та класних 

керівників при ООІУВ, регіональний координатор Національної 

мережі шкіл сприяння здоров’ю  
 

- Класному керівникові 5-го класу: Методичні рекомендації / О. Чешенко 
 

- Проектування виховної діяльності: досвід та тенденції розвитку / О. Чешенко 
 

- Сучасні підходи до організаційно-методичного супроводу інноваційної 

діяльності класного керівника / О. І. Чешенко, В. В. Ягоднікова. 
 

- Інноваційна спрямованість процесу виховання ..  / О. Чешенко 
 

- Школи сприяння здоров'ю: методичні поради.. / О. Чешенко 
 

- Школа культури здоров'я – в інтересах дітей та створення кращого світу для 

них. Чешенко О.І.  
 

- Розбудова об'єднання культури здоров'я / О. Чешенко 
 

- «Методичні поради щодо розбудови моделі сучасного навчального закладу - 

Школи сприяння здоров'ю» (до Всеукраїнського конкурсу .... Чешенко О.І. 
 

- Модель виховної системи сільського району: створення виховного простору/                  

Т. І. Лісовська, О. І. Чешенко // Виховна робота в школі   
 

- Чешенко О. Самоврядування: яким йому бути?  
 

- Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому просторі: 

організаційний аспект Чешенко, О.І. Ягоднікова В. В.  
 

- Індивідуальний стиль діяльності класного керівника у відродженні 

національної системи виховання  (ІІ засідання) .. Чешенко О.І.  
 

 



 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

20.12.2011                                                                                                № 1459 

 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

11 січня 2012 р. за №27/20340 
 

Про затвердження Положення про 

Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» 
 

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді                    

та спорту України, затвердженого Указом Президента України                               

від 8 квітня 2011 року № 410, та з метою підвищення ролі класного керівника у 

виконанні основних завдань, покладених Законом України «Про загальну 

середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник 

року», що додається. 

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 

Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій довести до відома керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний 

керівник року», затверджене цим наказом. 

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) 

забезпечити: 

- організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник 

року»; 

- подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України в установленому порядку. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра 

Жебровського Б.М. 

 

Міністр Д. В. Табачник 
  

 



 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  

і науки, молоді та спорту  

України  

20.12.2011 № 1459 

 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

11 січня 2012 р. за № 27/20340 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» 
 

І. Загальні положення 

Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» (далі - конкурс) 

проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Інститутом 

проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. 
 

ІІ. Мета та основні завдання конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться з метою сприяння зростанню престижності 

звання класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога ХХІ 

століття у виконанні завдань, покладених Законом України «Про загальну 

середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади. 

Основними завданнями конкурсу є: 

- удосконалення фахової майстерності вчителя; 

- виявлення досвіду кращих вчителів - класних керівників, які у практичній 

роботі ефективно використовують різноманітні форми і методи виховної 

роботи, інноваційні виховні технології; 

- популяризація педагогічних здобутків класних керівників-новаторів; 

- створення інформаційного освітнього простору з питань роботи класних 

керівників; 

- привернення уваги представників органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, громадськості до проблем освіти, виховання 

підростаючого покоління. 
 

ІІІ. Учасники конкурсу 

3.1. Участь у конкурсі на добровільних засадах беруть педагогічні 

працівники - класні керівники 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності та вихователі 

шкіл-інтернатів І-ІІІ ступенів, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів, 

санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів за основним місцем роботи 

незалежно від віку, які мають відповідну фахову освіту та стаж педагогічної 

роботи не менше трьох років (далі - учасники). 

3.2. Для участі в конкурсі учасники подають у районний (міський) відділ 

освіти: 

- анкету за формою згідно з додатком; 

- фотографію (9х13 см); 



- опис досвіду роботи у письмовій формі в одному примірнику державною 

мовою, в друкованому вигляді та на електронних носіях (опис досвіду, 

система виховної роботи, яка визначена учасником як ефективна, 

використання проектних технологій, розробки практичних справ з учнями та 

їх батьками) (далі - конкурсні роботи). 
 

ІV. Організація проведення конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться один раз на три роки з 1 вересня                            

по 31 грудня, починаючи з 2012 року. 

Умови проведення конкурсу оприлюднюються в Інформаційному збірнику 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в часописі 

«Позакласний час», на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. 

4.2. Конкурс проводиться у три тури: 

1-й тур - районний (міський) (з 1 вересня по 31 жовтня у рік проведення 

конкурсу), за результатами якого визначаються три переможці; 

2-й тур - республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, 

міський (міст Києва та Севастополя) (з 1 по 30 листопада у рік проведення 

конкурсу), за результатами якого визначаються три переможці; 

3-й тур - всеукраїнський (з 1 по 31 грудня у рік проведення конкурсу). 

4.3. Учасниками кожного наступного туру конкурсу стають переможці 

попереднього туру. 

4.4. Реєстрація учасників 3-го туру конкурсу здійснюється за наявності 

конкурсних робіт, визначених у пункті 3.2 розділу ІІІ цього Положення, та 

додатково листа-подання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, висновку відповідного 

інституту післядипломної педагогічної освіти щодо професійної діяльності 

учасників відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

4.5. Конкурсні роботи подаються в одному примірнику державною мовою, 

в друкованому вигляді та на електронних носіях (формат А-4 шрифт TNR; 

кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5). 

4.6. Конкурсні роботи на 3-й тур надсилаються не пізніше 10 грудня у рік 

проведення конкурсу з поміткою: «На Всеукраїнський конкурс «Класний 

керівник року» на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, каб. 212. 

4.7. 3-й тур конкурсу проводиться в два етапи. 

На першому етапі члени журі розглядають та оцінюють конкурсні роботи. 

На другому етапі учасники конкурсу презентують конкурсні роботи з 

власного досвіду в інтерактивній формі. 

4.8. Результати проведення всіх турів конкурсу оформляються 

протоколами засідання журі, які підписують голова, відповідальний секретар та 

всі члени журі. 

4.9. Організацію 3-го туру конкурсу здійснює Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти. 
 

V. Організаційний комітет конкурсу 

5.1. Для організації та проведення усіх турів конкурсу створюються 

організаційні комітети за місцем їх проведення з числа керівників навчальних 

закладів та управлінь освіти, працівників науково-методичних установ, 



представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо 

(за згодою). 

5.2. Склад організаційних комітетів конкурсу затверджується наказами 

районних (міських) відділів освіти, обласних, міських (міст Києва та 

Севастополя) управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту Автономної Республіки Крим, Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. 

5.3. Голову, заступника і секретаря конкурсу обирають члени 

організаційних комітетів на своїх засіданнях. 

Голова організаційного комітету розподіляє повноваження між його 

членами та керує роботою з організації проведення конкурсу. 

Члени організаційного комітету: 

- здійснюють організаційну роботу щодо проведення конкурсу; 

- забезпечують порядок проведення конкурсу; 

- сприяють висвітленню результатів конкурсу у фахових виданнях і засобах 

масової інформації. 
 

VI. Журі конкурсу 

6.1. Для визначення переможців конкурсу створюється журі, склад якого 

затверджується наказами районного (міського) відділу освіти, обласних, 

міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти. 

6.2. До складу журі конкурсу можуть входити вчителі, які мають значний 

досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням 

експертної оцінки нормативних і методичних матеріалів, фахівці відповідного 

профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, наукових 

установ та організацій, вищих навчальних закладів, представники Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти, Інституту проблем виховання Національної академії 

педагогічних наук. 

Кількість членів журі може бути від 7 до 15 осіб. 

6.3. Голову, заступника і відповідального секретаря журі 3-го туру 

конкурсу обирає організаційний комітет і затверджує своїм протоколом. 

6.4. Голова журі: 

- організовує порядок проведення конкурсу; 

- забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання конкурсних робіт 

учасників. 

6.5. Члени журі: 

- визначають критерії оцінювання конкурсних робіт та оприлюднюють їх; 

- оцінюють роботи, представлені на конкурс; 

- складають оціночні відомості. 

6.6. Відповідальний секретар: 

- оформляє документацію конкурсу; 

- стежить за дотриманням порядку подання конкурсних робіт, своєчасним 

заповненням оціночних відомостей; 



- систематизує матеріали конкурсних робіт. 
 

VIІ. Визначення переможців конкурсу 

7.1. На підставі оціночних відомостей журі 3-го туру визначаються 

переможці конкурсу. 

7.2. Переможцями конкурсу є учасники, які набрали за результатами 3-го 

туру найбільшу кількість балів. 

7.3. Переможці конкурсу нагороджуються відповідними дипломами 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, решта учасників - 

грамотами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. 

7.4. Результати конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України та оприлюднюються в Інформаційному 

збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в часописі 

«Позакласний час», на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. 
 

VІІІ. Фінансування конкурсу 

Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється за рахунок 

коштів місцевих бюджетів і за рахунок коштів, незаборонених законодавством 

України. 

ІХ. Розповсюдження та публікація конкурсних робіт 

Публікація та розповсюдження конкурсних робіт, що надійшли на конкурс, 

здійснюються Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти відповідно до 

чинного законодавства. 

 

Директор Департаменту 

загальної середньої та дошкільної освіти    О.В. Єресько 

 

 
 

 

 

Додаток  

до Положення про Всеукраїнський 

конкурс «Класний керівник року» 
 

АНКЕТА 

учасника Всеукраїнського конкурсу 

"Класний керівник року" 

 

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________ 

Дата і місце народження ______________________________________ 

Місце проживання____________________________________________ 

телефон, е-mail_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий, адреса місця реєстрації) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Які навчальні заклади Ви закінчили, в якому році, спеціальність за дипломом 

___________________________________________________ 

Місце роботи (повна назва, телефон) ____________________________ 

Стаж роботи: загальний _______________________________________ 



     у тому числі педагогічний _____________________________________ 

8. Кваліфікаційна категорія ______________________________________ 

9. Звання ______________________________________________________ 

10. Державні  нагороди, відзнаки (обов'язково вказати рік нагородження) 

_______________________________________________________________ 

11. Клас, в якому Ви є класним керівником _________________________ 

12.  Мова викладання __________________________________________ 

13. Проблема (тема), над якою працюєте____________________________ 

14. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

15. Ваше педагогічне кредо______________________________________ 

 

______________            _____________ 
                  (число, місяць рік)                                                           (підпис) 

 

 

 

 

 

 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 14.06.2012 № 698 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу – 

«Класний керівник року» у 2012 році» проводиться Всеукраїнський 
конкурс «Класний керівник року» з 1 вересня по 31 грудня 2012 року. 

Конкурс проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнський 

конкурс «Класний керівник року», затвердженого наказом Міністерства освіти    

і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1459 «Про затвердження 

Положення про Всеукраїнський конкурс – «Класний керівник року»», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2012 за № 27/20340.  

Мета конкурсу: сприяння зростанню престижності звання 
класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога            
ХХІ століття у виконанні завдань, покладених Законом України                    
«Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади. 

У конкурсі на добровільних засадах беруть участь педагогічні 
працівники – класні керівники 5-11-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм 
власності та вихователі шкіл-інтернатів І-ІІІ ступенів, спеціальних 
шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів, санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) 
І-ІІІ ступенів за основним місцем роботи незалежно від віку, які мають 
відповідну фахову освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох 
років. 

Конкурс проводиться у три тури:  
1-й тур – районний (міський) (з 1 вересня по 31 жовтня 2012 року), за 
результатами якого визначаються три переможці;  



2-й тур – обласний (з 1 по 30 листопада 2012 року), за результатами 
якого визначаються три переможці;  
3-й тур – Всеукраїнський (з 1 по 31 грудня 2012 року). 
 

Реєстрація учасників 2-го туру (обласного) конкурсу 
здійснюється за наявності: 
- конкурсних робіт  

та додатково: 
- листа-подання управління освіти та науки Одеської міської ради, відділів 
(управлінь) освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад 
міст обласного значення,  
- висновку відповідного районного (міського) методичного кабінету щодо 
професійної діяльності учасника.  

Конкурсні роботи подаються в одному примірнику державною 
мовою у друкованому вигляді та на електронних носіях (формат                    
А-4 шрифт TNR; кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5). Конкурсні роботи 
на обласний тур надсилаються не пізніше 5 листопада 2012 року                    
на адресу Одеського обласного інституту удосконалення вчителів:                      
м. Одеса, площа Михайлівська, 17, кабінет №214.  

Обласний тур проводиться в два етапи. 
На першому етапі члени журі розглядають та оцінюють конкурсні 
роботи. 
На другому етапі учасники конкурсу презентують конкурсні роботи із 
власного досвіду в інтерактивній формі.  

Організацію обласного туру конкурсу здійснює Одеський 
обласний інститут удосконалення вчителів.  

 

 
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД  

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ  

 

Прагнення до змін, зняття певних обмежень на інноваційну 
(лат. innovatio — оновлення, зміна) діяльність послужили 
зародженню широкого руху в інноваційній діяльності класних 
керівників. В Одеські області здійснюється постійний  пошук                          
і впровадженні нових максимально ефективних моделей системи 
виховної діяльності класу, технологій виховання, результатом яких  
є сприяння формуванню адаптованої до змінних умов, активної, 
діяльної, творчої особистості, яка вміє аналізувати, долати будь-які 
труднощі, бо вона ще в юному віці з допомогою вчителя пізнала, 
створила себе, навчилася володіти собою. А об’єктивною 
необхідністю впровадження інновацій стає педагог-новатор, 



педагог інноваційного спрямування, узагальнення найкращих 
педагогічних ідей й досвіду творчих класних керівників.  

З метою підвищення виховної функції класу, сприяння 
зростанню престижності звання класного керівника, стимулювання 
його до інноваційного стилю професійної педагогічної діяльності та 
розвитку творчого потенціалу Одеським обласним інститутом 

удосконалення вчителів здійснюється науково-методичний та 
психолого-педагогічний супровід інноваційних процесів, як один 
із шляхів впровадження інновацій у виховний процес навчальних 
закладів області. Такий супровід передбачає комплекс заходів щодо: 
підвищення професійної компетентності класних керівників                             
з проблем виховання; виявлення досвіду кращих класних керівників, 
які у практичній роботі ефективно використовують різноманітні 
форми і методи виховної роботи, інноваційні виховні технології; 
популяризацію педагогічних здобутків класних керівників-
новаторів; створення інформаційного освітнього простору                             
з питань роботи класних керівників. Так, в Одеській області: 
 визначаються та підтримуються творчо працюючі класні керівники, які 

активно працюють над вирішенням завдань виховання, розбудови 
моделі системи виховної діяльності класу, впровадження інновацій;  

 

 проводяться обласні науково-методичні та науково-практичні 
семінари, семінари – тренінги, презентації, дискусії, «Літня школа»                               
з проблем виховання; 

 

 проведено три конкурси класних керівників (Всеукраїнські та обласний):  
 

 2000 р. – «Класний керівник – крок у ХХІ століття» 
(Всеукраїнський);  

 

 2004 р. - «Класний керівник – 2004» (Всеукраїнський);  
 

 2008 р. - «Сучасний класний керівник – 2008» (обласний);  
 

 2012 р. – готується «Класний керівник року» (Всеукраїнський); 
 
 
 



 

 проводяться з 2005 року обласні методичні фестивалі за підсумками 
обласних та Всеукраїнських етапів конкурсів за проблемою 
«Інноваційні системи, моделі виховної діяльності класу»,                                
в програмах яких: презентації провідних ідей, систем, моделей 
виховної діяльності класів та демонстрації педагогічних технологій, 
методів, практичних ділових форм роботи з батьками, учнями; 

 

 працює три роки обласна творча група класних керівників за проблемою 
«Сучасні моделі системи виховної діяльності класу»; досвід її роботи 
пропагується на сайті ООІУВ  http://www.osvita.od.ua;   

 

 здійснюється протягом трьох років робота обласних педагогічних 
майстер–класів класних керівників (Демченко Е. М., Колцун Г. В., 
Руденя О. В., Шумовецька І. М., Літвіненко Г. П., Шевченко Т. І.);  

 

 здійснюється цілеспрямована діяльність обласних опорних шкіл 
передового педагогічного досвіду класних керівників; 

 

 систематично проводяться (1 раз в три роки) обласні Ярмарки 
педагогічних ідей та технологій;  

 

 надається науково-методична, консультативна допомога класним 
керівникам у підготовці методичних збірок, методичних рекомендації, 
статей з досвіду роботи;  

 

 систематично здійснюється цілеспрямована робота щодо 
поширення інноваційного досвіду класних керівників:  

 

 досвід надруковано у трьох виданнях:  
- у книзі «1000 + 1 ідея сучасної української школи» (Київ, 2011) 

презентовано досвід Шевченко Т. І., який увійшов до 
Всеукраїнського банку передового педагогічного досвіду; 

- у збірці «Каталог педагогічних ідей, реалізованих в закладах 
освіти Одеської області» (Одеса, 2010) презентовано досвід 
Шуляк Т.М., Сторощук І.А., Шевченко Т.І., Мелеші Л. В.;  

- у збірці «Інноваційність виховного процесу в сучасному 
освітньому просторі: теоретичні основи та досвід творчих 
освітян Одещини» презентовано досвід Демченко Е. М., 
Сторощук І. А., Шевченко Т. І., Мелеші Л. В, Шумовецької І. М.                    
[3, С. 92-148];  

 

 14 матеріалів надруковано в науково-методичних виданнях 
України: «Наша школа», «Сучасна школа України», «Школа / для 
заступників і не тільки», «Класному керівнику усе для роботи», 
«Початкова школа» (додаток 3);  
 

 статті увійшли до каталогу Інтернет-ресурсів, внесені до 
електронних каталогів науково-педагогічних бібліотек України, 
шкільних бібліотек, зведених електронних каталогів бібліотек, 
Бібліотек Росії, України, миру (лист ООІУВ від 21.03.2012 №237) 
(додаток 5);  

  
  

 



 створено банк досвіду «Інноваційні моделі системи виховної 
діяльності класів» (додаток 1); 

 

 систематично здійснюється цілеспрямована робота щодо 
формування позитивного іміджу класних керівників, які 
впроваджують інноваційні моделі, системи виховної діяльності класу, 
технології, методи, засоби, прийоми виховання;  

 

 здійснюється цілеспрямована робота з формування суспільної 
думки щодо інноваційності вихованого процесу в сучасному 
освітньому просторі, зростанню престижності звання класного 
керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога. 

 

Аналіз виховної діяльності навчальних закладів Одещини, класних 
керівників свідчить про результативність такого науково-методичного 
та психолого-педагогічного супроводу впровадження інновацій                         
у виховний процес, який забезпечує достатній рівень інноваційного 
потенціалу класних керівників. Так, сьогодні створені та впроваджені в 
навчальних закладах області інноваційні моделі системи виховної 
діяльності класу (додаток 1, 2), педагогічні інноваційні технології, 
авторські програми виховання. Їх автори є переможцями, лауреатами, 
дипломантами, учасниками Всеукраїнських та обласних конкурсів, 
рішенням експертної комісії обласних Ярмарків педагогічних ідей та 
технологій їх творчі роботи визнані авторськими, отримали 
«Посвідчення Автора», Дипломи.  

Про це свідчить досвід класних керівників – новаторів 
Одещини, інноваційним продуктом яких є новий зміст і технології 
виховання, авторські програми, проекти, форми і методи організації 
освітньо-виховного середовища, новаційні моделі системи виховної 
діяльності класу. Результатом інноваційної діяльності класних 
керівників є максимальна відповідність між основною ідеєю 
інноваційного процесу, що обґрунтовується метою та очікуваними 
результатами, а інноваційним продуктом - новаційні моделі системи 
виховної діяльності класу. 

 
 

Педагогічний досвід роботи класних керівників Одещини 
свідчить, що на рівні структурного підрозділу закладу освіти можна та 
необхідно моделювати і створювати системи виховної діяльності 
класів. Система виховної діяльності класу – це спосіб організації 
життєдіяльності та виховання членів класного співтовариства, що 
становить цілісну й упорядковану сукупність взаємодіючих 
компонентів і сприяє розвитку особистості та колективу. Вона 
складається з цілої низки взаємопов’язаних елементів, які охоплюють 
весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне 
життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування в класі та поза його 
межами, вплив соціального, природного, предметно-естетичного 
середовища.  



Розвитку інноваційного потенціалу класних керівників сприятиме 
впровадження у практику роботи:  
- проекту «Моніторинг діяльності класного керівника»;  
- навчально-методичного проекту «Формування інноваційної 

компетентності класних керівників» та програми роботи творчої 
групи класних керівників за проблемою «Сучасні моделі системи 
виховної діяльності класу» [9, С. 48-53];  

- участі у Всеукраїнському конкурсі «Класний керівник року» 
(додаток 4).  

 

Пріоритетними напрямами подальших досліджень ми вважаємо 
вивчення рівнів сформованості готовності класних керівників до 
інноваційної діяльності, удосконалення науково-методичного та 
психолого-педагогічного супроводу інноваційних процесів у вихованні.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOббллаассннаа  ттввооррччаа  ггррууппаа  ккллаасснниихх  ккееррііввннииккіівв  
за проблемою  

«Сучасні моделі системи виховної діяльності класу» 



 

Додаток 1.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Автори - лауреати  
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004» 

 

  Модель виховної системи класу «Становлення особистісної зрілості 
та життєвої компетентності учнів школи першого ступеня» 
(автор Демченко Е. М., заступник директора з науково-методичної 
роботи Одеської приватної Школи - Гімназії «Мрія»).  
 

  Виховна система класу «Творча діяльність як умова становлення 
вільної особистості молодшого школяра» (автор Колцун Г. В., 
заступник директора з виховної роботи Одеської приватної Школи - 
Гімназії «Мрія»).  

 

Автори - дипломанти  
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004» 

 

  Виховна система класу «Гармонійний розвиток особистості 
дитини – головна мета заснування класу – родини «Віра» (автор 
Шуляк Т. М., директор Новоселівської загальноосвітньої школи                        
І-ІІІ ступенів Котовського району). 
 

  Виховна система класу «Розвиток самодостатньої особистості, її 
соціалізація» (автор Акімова О. В., класний керівник Одеської 
загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов №50).  

  Система роботи класного керівника по забезпеченню процесу 
розвитку та саморозвитку особистості учня (автор Крецул Л. І., 
класний керівник Липецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Котовського району).   
 

  Виховна система класу «Мої вихованці – моє багатство» (автор 
Химич С. В., класний керівник Кам’янської загальноосвітньої школи             
І-ІІІ ступенів Савранського району). 

 

Автори – переможці, учасники  
обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008» 

 

  Модель виховної системи класу «Розвиток життєвої 
компетентності учнів у співдіяльності та співтворчості дітей                   
і дорослих» (автор Сторощук І. А., класний керівник Новодолинської 
загальноосвітньої школи Овідіопольського району). 
 

«ІННОВАЦІЙНІ  
МОДЕЛІ  СИСТЕМИ  ВИХОВНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  КЛАСІВ» 

          (банк досвіду інноваційної діяльності класних керівників Одещини)  

 



  Модель виховної системи класу «Серце в долонях» (автор                     
Шевченко Т. І., класний керівник Одеської загальноосвітньої                     
школи № 41 І-ІІІ ступенів). 
 

  Виховна система діяльності класу – братства (автор Мелеша Л. В., 
класний керівник Лисогіркого НВК «Загальноосвітня школа                                
І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кодимського району).  
 

  Модель виховної системи класу «Мрій! Твори! Живи!» (автор                      
Руденя О. В., класний керівник Одеської загальноосвітньої школи                       
І-ІІІ ступенів №31). 
 

  Модель виховної системи класу «Розвиток творчої особистості 
учня» (автор Літвіненко Г. П., класний керівник Великодальницького 
НВК «Школа - гімназія» Біляївського району). 
 

  Виховна система класу «Становлення особистісної зрілості та 
життєвої компетентності на засадах співробітництва та 
співтворчості» (автор Шумовецька І.М., класний керівник Одеської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №106). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Додаток 2. 
 



 

 

 

 

 
 

 

Провідна ідея: сприяння особистісній зрілості та життєвій компетентності 

                             особистості учня початкової школи 
 

Мета: створити виховну модель життєдіяльності класу, в якій буде цікаво і радісно жити 

дітям, і яка буде сприяти вирішенню найважливіших аспектів ефективної 

соціалізації, особистісній зрілості та життєвої компетентності в умовах підтримки 

та захисту дитини в школі першого ступеню. 
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Приоритетні напрямки виховної роботи 
 

Диференціація  та 

індивідуалізація  

виховного процесу 

на основі 

діагностичного  

вивчення 

особистості,  

класного 

колективу, 

батьківської 

спільноти 

Створення  умов 

для організації 

життєдіяльності 

учнівського 

колективу за 

творчою 

Програмою  

„Чотирьох 

Азбук” 

Створення 

комфортного 

виховуючого 

середовища  на 

основі 

гуманізації та 

демократизації  

шкільного 

життя 

Формування 

педагогічної культури 

батьків, консолідація 

зусиль вчителя та 

батьків для створення 

комфортних умов 

життя дитини в сім’ї, 

класі, соціумі. 

Інтеграція  

зусиль  

вчителя та 

виховного 

середовища 

школи 

 

Реалізація пріоритетних напрямків 
 

Тестування, 

спостереження, 

анкетування, 

опитування, 

ранжирування, 

аналіз продуктів 

творчості,  

бесіди 

Програма 

„Чотирьох Азбук” 

Система відносин.  

Система норм та 

правил поведінки 

Динамічна система 

доручень. Традиції 

сім’ї, класу, школи, 

регіону 
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Особистість випускника 
школи першого ступеню 

соціально-адаптована, творча, 

яка має систему сенсожиттєвих координат  

Автор ідеї моделі   ДЕМЧЕНКО  Евеліна  Миколаївна, 
лауреат Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004»,  учасниця обласного 

методичного фестивалю «Інноваційні системи, моделі виховної діяльності класу» 

(2005), нагороджена «Авторським свідоцтвом» обласного Ярмарку педагогічних ідей             

і технологій - 2006 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

МОДЕЛЬ виховної системи класу  
«Становлення особистісної зрілості та життєвої 

компетентності учнів школи першого ступеня» 

Впроваджується з 2004 року 



Провідна ідея: прагнення зробити дитину щасливою у родинному, професійному, 

громадському та державному житті, розвивати гармонійну, творчу та успішну 
особистість, її життєву компетентність у взаємодії школи, кожної сім’ї, 
батьківської громади, позашкільних установ, гуртків, громадськості 

Компоненти розбудови виховної системи класу 
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o виховувати громадянина - патріота, здатного творити себе і своє життя; 
o розвиток гармонійно розвиненої, творчої, компетентної особистості, здатної 

жити у злагоді з довкіллям і собою, проектувати життєві перспективи; 
o формування свободної і відповідальної особистості, здатної відстоювати свої 

права, бути відповідальною за себе, оточуючих, Батьківщину; 
o сприяти максимальному саморозвитку, самовдосконаленню, самореалізації 

кожного учня, розвитку спроможності досягнення успіху кожною дитиною в 
різних видах діяльності; 
o учити бути толерантною людиною, відверто висловлювати свої думки, 

обстоювати погляди, переконання; поважати гідність людини через повагу до 
матері та батька, до свого роду; 
o об’єднати зусилля всього педагогічного колективу, батьків та громади для 

розвитку гармонійної, життєво компетентності особистості; 
o виховувати повагу до культурно-національної духовності, історичних цінностей 

та символів нашої держави. 
 

 

 

 

 

діагностика аналіз прогнозування організація контроль 

корекція  та  регулювання  виховного  процесу 

 
 

Шляхи реалізації 

Моніторингові 
дослідження 
вихованості 

учнів 

Система 
відносин. 

Динамічна 
система 

доручень 

Традиції 
сім’ї, класу, 

школи 

Спортивно-
туристичні 

походи 

Шкільний 
«Українськи

й театр» 

Співдіяльність 
та співтворчість 

з сім’єю  
та громадою 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОСОБИСТІСТЬ, 

 гармонійна, творча, успішна, соціально 

активна, соціально мобільна 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

 

Автор ідеї моделі   СТОРОЩУК  Ірина  Анатоліївна, 
переможець, дипломант ІІ ступеня обласного конкурсу «Сучасний класний 

керівник - 2008», учасниця обласного методичного фестивалю «Інноваційні 

системи, моделі виховної діяльності класу» (2009) 

МОДЕЛЬ виховної системи класу  
 «Розвиток життєвої компетентності учнів  

у співдіяльності та співтворчості дітей і дорослих» 

Впроваджується з 2006 року 



Виховна система ґрунтується на правилах козацького побратимства 
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Програма класу - братства 

«Джерела рідного краю» 

Джерело духовного світу Джерело доброти і милосердя 

Джерело пам’яті народної 

Джерело загартовування Джерело зеленого світу 

Джерело струн душі народної 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провідна ідея діяльності класу – братства становить формування 
національної свідомості та найкращих його моральних якостей, високої 
моралі, сили волі, сили духу, любові до рідної землі, свого народу, здатного 
забезпечити поступ нації, розвиток державності, готовності її захистити, 
спрямування духовного розвитку на засадах козацької педагогіки.  

 Козак — лицар шанує батька свого і матір свою, шанує віру своїх батьків 
їх обряди, звичаї, традиції.  

 Козак - лицар шанує і захищає честь і гідність дівчини, жінки, матері, 
честь і гідність усіх людей. 

 Козак - лицар чистий душею і тілом, зміцнює свій дух і тіло 
самовихованням, самоосвітою.  

 Козак - лицар мужній і умілий воїн, справжній господар, мудрий 
державний діяч. 

 Козак - лицар миротворець, етично й естетично вихована людина.  

ОСОБИСТІСТЬ Шкільне об’єднання 
Лисогірської паланки 

імені І. Гонти 

Самоврядування 

Батьки – активні 
учасники 

виховного процесу 

Громадськість 

 згуртованість учнів (за принципом козацького побратимства існує 
рівність у відносинах); 

 активність (козаки та козачки активно включаються у 
життєдіяльність НВК);  

 виховання самостійності та відповідальності, формування вмінь 
та навичок організації своєї роботи, свят, побуту, діють органи 
самоврядування;  

 усвідомлення себе і свого коріння через дослідження традицій, 
історії рідного краю,  

 виховання естетичних смаків та етичних норм (культура, 
спілкування, поезія, спів, поведінка, постава).  

Автор ідеї моделі   МЕЛЕША  Людмила  Василівна,  
учасниця обласного конкурсу «Сучасний класний керівник - 2008», 

обласного методичного фестивалю «Інноваційні системи, моделі виховної 

діяльності класу» (2009) 

МОДЕЛЬ 
виховної системи діяльності  КЛАСУ – БРАТСТВА  

Впроваджується з 2006 року 



Складові виховної системи класу 
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Сім стежин за програмою «Я  –  творча особистість» 

1 стежина 
«Творимо 

Всесвіт  
у собі 

(розвиток 

ціннісного 

ставлення  

до себе) 

2 стежина 
«Шукаємо 
гармонію  
зі світом» 
(розвиток 

ціннісного 

ставлення  

до людей) 

3 стежина 

«Здорова 
людина - 
здорова 
нація» 

(розвиток 

ціннісного 

ставлення  

до свого 

здоров'я) 

4 стежина 
«Удоскона- 
люємо себе 

щодня» 
(розвиток 

ціннісного 

ставлення  

до праці) 

5 стежина 
«Виховуємо 

себе як 
частину 

суспільства» 
(розвиток 

ціннісного 

ставлення до 

суспільства і 

держави) 

6 стежина 
«Гармонія 
душі і тіла» 

(розвиток 

ціннісного 

ставлення 

 до 

мистецтва) 

 

7 стежина  
«Я – частинка 

природи» 
(розвиток 

ціннісного 

ставлення  

до природи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор ідеї моделі   ЛІТВІНЕНКО  Ганна  Петрівна, 

учасниця обласного конкурсу «Сучасний класний керівник - 2008»,                           

обласного методичного фестивалю «Інноваційні системи, моделі виховної 

діяльності класу» (2009),  керівник обласного майстер-класу 

 

Провідна ідея виховної системи класу - формування морально-духовної, вільної, 
творчої, відповідальної особистості, що сповідує гуманістичні, демократичні цінності, 
здатної до саморозвитку, успішної самореалізації у сучасному житті та здатної 
змінювати на краще себе і навколишній світ, життєво компетентної. 

 Організація життєдіяльності класу за програмою «Я – творча особистість». 
 Освітньо-виховна робота, тренінги для учнів класу щодо формування духовно-моральних 

якостей, громадянської активності та профілактики шкідливих звичок, формування навичок 
здорового способу життя, підготовки до діяльності учнів-волонтерів. 
 Система учнівського самоврядування класу.  
 Участь учнів класу в суспільно-політичному житті школи, села, району; проведення спільно з 

паралельними класами суспільно-політичних акцій, ток-шоу, зустрічей з владою, цікавими людьми  
села , району. 
 Діяльність учнів класу в роботі шкільних гуртків (предметних, спортивних, художньо-

естетичних), шкільного клубу «Сапфір», науково-дослідницькій діяльності шкільної філії МАН 
при філії районної Малої Академії Наук України. 
 Взаємодія з батьками. 
 Інтеграція виховних зусиль класного керівника та вчителів-предметників, громади. 

  Забезпечує комфортний психологічний клімат в класі, гуманний стиль 
відносин, соціальну захищеність дитини, внутрішній комфорт, емоційну 
насиченість життя колективу класу. 
 Сприяє цілісному розвитку особистості, забезпечує формування гуманізму, 

людяності, милосердя, відповідальності, стимулює розвиток творчих здібностей і 
нахилів дитини. 
 Соціально орієнтує особистість на головні цінності (загальнолюдські, 

загальнокультурні, національні). 
 Забезпечує чіткий ритм і чітку організацію життя класної спільноти, 

упорядковує його діяльність. 
 Координує всі виховні впливи цілісного розвитку особистості, створює умови 

для спільної виховної діяльності вчителів, батьків і учнів при наявності спільної 
мети. 

 

МОДЕЛЬ виховної системи класу  
 «Розвиток творчої особистості учня» 

Впроваджується з 2006 року 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛЬ виховної системи класу  
 «Становлення особистісної зрілості й життєвої 

компетентності на засадах співпраці та співтворчості»  

Провідна ідея виховної системи - формування  
креативної особистості, з творчим потенціалом, високоморальними цінностями, 
гуманістичними та демократичними поглядами, багатою духовністю, яка володіє 
навичками самовдосконалення, самокритичності, відкритого спілкування, здатна 
вести інтелектуально-духовний діалог, має активну життєву позицію, самодостатня й 
самобутня, готова до самореалізації в сучасному житті.  

Впроваджується з 2006 року 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор ідеї моделі   ШУМОВЕЦЬКА  Інна  Миколаївна, 
учасниця обласного конкурсу «Сучасний класний керівник - 2008», обласного 

методичного фестивалю «Інноваційні системи, моделі виховної діяльності класу» 

(2009),  керівник обласного майстер-класу  

Напрями  діяльності,  співпраці  й  співтворчості  

клубу  вихідного  дня  «РОДИННЕ  КОЛО»  
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МАТЕРІАЛИ  
досвіду інноваційної діяльності класних керівників Одещини,  

розбудови ними інноваційних систем виховної діяльності класу, 
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Додаток 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

При описі діяльності класний керівник керується 
такими основними вимогами до передового педагогічного досвіду, який 
повинен:  
- відповідати сучасним вимогам до виховання підростаючого покоління 

за змістом; 
- дбати про всебічний розвиток особистості; 
- відповідати вимогам та досягненням сучасної педагогічної науки; 
- відрізнятися від масової практики творчим рішенням педагогічних 

завдань; 
- передбачати раціональні шляхи, якими педагог домагається високих 

результатів; 
- бути високоефективними. 
 

Опис діяльності класного керівника  

може мати таку схему: 
 

- Тема досвіду, котра конкретизує проблему педагогічного пошуку. 
- Актуальність, яка обумовлена потребами сьогодення. 
- Провідна ідея, мета та завдання, на вирішення яких спрямована системи 

виховної діяльності класу. 
- Новизна, що дає змогу визначити рівень новизни досвіду. 
- Наукова обґрунтованість. 
- Засоби реалізації поставленої мети та можливості їх впливу на 

гарантований результат. 
- Послідовність педагогічних дій на усіх етапах виховного процесу, який 

розкриває особливості вирішення виховних завдань за конкретних 
умов. 

- Використання та впровадження інноваційних технологій, 
нетрадиційних форм, методів виховання. Практична реалізація 
програм, проектів виховання. Умови креативного розвитку особистості. 
Організація превентивного виховання, здорового способу життя та 
змістовного дозвілля вихованців. 

- Забезпечення умов діяльності органів учнівського самоврядування 
класу. 

- Гармонізація сімейно-шкільного виховання. Інтеграція виховних зусиль 
класного керівника, педагогів, що працюють у класі, родини, 
соціокультурних систем.  

 

ДЕЯКІ  ПОРАДИ 
ДО  ОПИСУ  ДІЯЛЬНОСТІ  КЛАСНОГО  КЕРІВНИКА 

щодо створення моделі системи виховної діяльності класу 
(відповідно до головних складових елементів опису ППД)  

 



- Моніторингові дослідження щодо рівня вихованості учнів, 
результативності та дієвості системи вихованої діяльності класу. 

- Ефективність технології управління (в межах класного колективу), яке 
забезпечує інтеграцію компонентів в цілісну систему і розвиток цієї 
системи виховної діяльності класу (діагностика, аналіз, організація та 
діяльність, контроль, регулювання, корекція виховного процесу), 
нестандартність у вирішенні завдань виховання. 

- Дієвість системи виховної діяльності класу, її результативність та 
ефективність, що означає певну стійкість позитивних результатів у 
діяльності класного керівника (модель ідеального учня, модель 
випускника, модель вчителя).   

- Умови ефективного функціонування досвіду (особливості учнів, 
характеристика індивідуального стилю діяльності класного керівника, 
його професійно-педагогічна підготовка, навчально-матеріальна база, 
оснащеність виховного процесу).  

- Адресну спрямованість досвіду, можливість творчого застосування в 
масовому досвіді, що передбачає придатність апробованого досвіду для 
масового впровадження у загальноосвітніх закладах. 

 

  До опису діяльності класного керівника можуть бути представлені 
інші матеріали, які розкривають сутність виховної системи класу, 
творчі здобутки та досягнення класного керівника. 

 
Орієнтовний перелік ДОДАТКІВ  

до опису виховної системи класу: 
 

- Концептуальна модель системи виховної діяльності класу. 
- Схема моделі системи виховної діяльності класу. 
- Інші схеми, структури, графіки, які характеризують особливості, 

інноваційну спрямованість організації виховної діяльності класу. 
- Цільові програми, проектно-модульні програми, проекти з різних 

напрямів виховної діяльності класу.  
- Система розвитку учнівського самоврядування класу.  
- Організація превентивного виховання. Система профілактики 

правопорушень.  
- Моніторинг стану виховної діяльності класу. Аналіз її результативності.  
- Система робота з батьками, педагогізація батьківської громадськості. 

Діяльність клубів для батьків, для матусь, клубів вихідного дня. 
- Система інтеграції зусиль всіх інститутів виховання, громади, влади з 

проблем створення здоров'язбережного виховного середовища життя 
учасників навчально-виховного процесу. 

- Розробки практичних справ із учнями та їх батьками.  
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Сторощук, І. А. Розвиток життєвої компетентності учнів у співдіяльності та 
співтворчості дітей і дорослих : (з досвіду розбудови виховної системи класу) / І. 
А. Сторощук. - С.38-44. - Бібліогр.: 17 назв. ... Культа, С. В. Демонстраційна модель 
електрорушійної сили / С. В. Культа. - С.84-85. Новохижняя, Л. В 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA%20%D1%82.%20%D0%BC.%2C%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%20%E2%80%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%E2%80%93%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%E2%80%9E%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B0%E2%80%9D%20&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.osvitaua.com%2Fattach%2F1690%2FSUj11051s.pdf&ei=CgNlT6y3GtOQ4gTe9_GDCA&usg=AFQjCNFO4MaHvOm4L7GXInzM3VOAwPqYWA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zdAUwJ1vYW4J:www.osvitaua.com/attach/1690/SUj11051s.pdf+%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%A2.+%D0%9C.,%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83+%E2%80%9E%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%E2%80%93+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83+%E2%80%93+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%E2%80%9E%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%E2%80%9D&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESjO24WsSlYCNdPF8vA_GozO98ZQRkpznAykOnSdZKX0Pto7MRputAx3D7YY4ZKYvitYMtq5c0H_LHHqCSn-7cxPKazdMsdqlR1TUotkC1Ud8l44Nmoz6F0HPEuchIRmoeLZ9M-I&sig=AHIEtbQC8ef-YqJSK-vOrGmT1C_FN75bHg
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&Z21ID=&Image_file_name=text/nasha_shkola_2010_1_2.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.library.edu-ua.net/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0refsdb--00-1-0--0prompt-10---4------0-0l--1-ru-50---20-about---00011-001-1-0utfZz-8-10&cl=CL1.30.2.2&d=CL1.15.4.4&x=1
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2.%20%D0%9D.


 
 

 

Результати пошуку Шевченко Т. І. 
Автор – учасниця 

обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008», 
член обласної творчої групи класних керівників, 

учасниця обласного методичного фестивалю  
«Інноваційні системи, моделі виховної діяльності класу» (2009), 

керівник обласного майстер-класу 
 

1. Модель виховної системи класу «Серце в долонях» 
journal.osnova.com.ua/magazines/31/.../122... - Перевести эту страницу 
Модель виховної системи класу «Серце в долонях». Т. І. Шевченко, ЗОШ № 41, 
м. Одеса ! Доступ відкрито тільки для передплатників цого журналу на ... 
 

2. Шевченко, Т. - Зведений електронний каталог шкільних бібліотек 
naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Шевченко, Т. І. Модель виховної системи класу "Серце в долонях" / Т. І. 
Шевченко. - С.10-14. Гончарик, Н. М. Класне керівництво: проблема чи радість? 
 

3. Овчарова, А. 
naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Шевченко, Т. І. Модель виховної системи класу "Серце в долонях" / Т. І. 
Шевченко. - С.10-14. Гончарик, Н. М. Класне керівництво: проблема чи радість? 
 

4. заглавию - Зведений електронний каталог шкільних бібліотек 
naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Шевченко Т.І. Модель виховної системи класу "Серце в долонях"/ Т. І. 
Шевченко (стр.10-14.) Гончарик Н.М. Класне керівництво: проблема чи радість? 
 

5. Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?...%3ES%3DДуховне%20вихова... 
Автор(ы) : Шевченко Т.І. Заглавие : Модель виховної системи класу "Серце в 
долонях" Место публикации : Класному керівнику. Усе для роботи: ... 
 

6. ксенофобія 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Шевченко, Т. І. Модель виховної системи класу "Серце в долонях" / Т. І. 
Шевченко. - С.10-14. Гончарик, Н. М. Класне керівництво: проблема чи радість? 
 

7. Овчарова , А. В 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Шевченко, Т. І. Модель виховної системи класу "Серце в долонях" / Т. І. 
Шевченко. - С.10-14. Гончарик, Н. М. Класне керівництво: проблема чи радість? 
 

8. [PDF]   

УДК 37.036.001.76 (045) Г.Я.ФЕДУХ, старший викладач (м ... 
www.nbuv.gov.ua/portal/soc.../feduh.pdf - Перевести эту страницу 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр 
С.3-5. 7. Шевченко Т. І. Модель виховної системи класу „Серце в долонях” / Т. І. 
Шевченко // Класному керівнику усе для роботи. – 2009. – №10. – С.10-14. 
 

9. КСЕНОФОБІЯ 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%82.%20%D1%96.%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%20%E2%80%9E%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%85%E2%80%9D%20&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.osnova.com.ua%2Fmagazines%2F31%2F10%2F12250&ei=3gRlT_eVIZHb4QSNkrmLCA&usg=AFQjCNE3djRpMykSCSzVHsobkQ8_x3c_Aw
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://journal.osnova.com.ua/magazines/31/10/12250&ei=3gRlT_eVIZHb4QSNkrmLCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%25A2.%2B%25D0%2586.,%2B%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%2B%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2583%2B%25E2%2580%259E%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2585%25E2%2580%259D%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%86.
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB_PRINT&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%86$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=5&S21CNR=10
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3ES%3D%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB_PRINT&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB_PRINT&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2009_6/feduh.pdf
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2009_6/feduh.pdf&ei=3gRlT_eVIZHb4QSNkrmLCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CFoQ7gEwBw&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%25A2.%2B%25D0%2586.,%2B%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%2B%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2583%2B%25E2%2580%259E%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2585%25E2%2580%259D%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6N3PIgUxkzsJ:www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2009_6/feduh.pdf+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%A2.+%D0%86.,+%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83+%E2%80%9E%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%85%E2%80%9D&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESg9-eW-zB3tbfoAip-NTYeNRQAgysNvIzHUFeSvvR2fG3LnDlHDv3GEyg4ma95l5CZ9VXDYIDego14Xccrs3H33QoatO5S1i02TSFriyvALznpSowniaXC-vTk6Dunj4mctgoHv&sig=AHIEtbQ4B_3IxVvfithI68RbbZndbHnwBQ
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=K=&S21STR=%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F


Шевченко, Т.І. Модель виховної системи класу "Серце в долонях" / Т.І 
Шевченко. - С.10-14. - Бібліогр.: 26 назв. Гончарик, Н.М. Класне керівництво: ... 
 

10. [DOC]   

МІСЬКИЙ НАУКОВО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР Учительська ... 
gorono.voz.net.ua/wp.../ib_10_2009.doc - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 
37. Шк.світ. *. - Тренінгова програма «Виховання у підлітків почуття власної гідності» 
.... Модель виховної системи класу «Серце в долонях». - Класне ...... 
Використання творів Тараса Шевченка на уроках природознавства, 5-й клас . 

 
 

 
 

 

Результати пошуку Мелеша Л.В. 
Автор – учасниця 

обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008», 
член обласної творчої групи класних керівників, 

учасниця обласного методичного фестивалю  
«Інноваційні системи, моделі виховної діяльності класу» (2009) 

 

 
1. информационный - Зведений електронний каталог шкільних ... 

naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса ... самосвідомості школярів на 
засадах етнопедагогіки : з досвіду роботи ... Автор(ы) : Мелеша Л.В. Заглавие : 
Виховна система діяльності класу-братства П. Калнишевського ... 

 
2. автору - Зведений електронний каталог шкільних бібліотек 

naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса ... Мелеша, Л. В. Виховна система 
діяльності класу-братства П. Калнишевського [Текст] / Л. В. Мелеша / / Класному 
... школярів на засадах етнопедагогіки [Текст] : з досвіду роботи / г. 

 
3. Мелеша, Л.В. 

212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Упоминаний: > 20 – ... бібліотека України. імені В.О. Сухомлинського ... 
4  37:001.89:005.71(477-25)ІП М 47  Мелешко, Віра  УДК  
6  Мелешина, С. П  УДК  Рубрики: музика--діячі ... 
    
    

4. Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка (стр.2. ) .... 
Онуфріїв Р. Мала академія наук - шлях до творчості (з досвіду роботи 
Дніпродзержинської філії ДВ МАН України)/ Р. ..... Мелеша Л.В. Виховна система 
діяльності класу-братства П. Калнишевського/ Л. В. Мелеша (стр.2-6 .) ... 

http://gorono.voz.net.ua/wp-content/uploads/2010/06/ib_10_2009.doc
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://gorono.voz.net.ua/wp-content/uploads/2010/06/ib_10_2009.doc&ei=3gRlT_eVIZHb4QSNkrmLCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CGsQ7gEwCQ&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%25A2.%2B%25D0%2586.,%2B%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%2B%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2583%2B%25E2%2580%259E%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2585%25E2%2580%259D%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Wj_MQ7IQHSkJ:gorono.voz.net.ua/wp-content/uploads/2010/06/ib_10_2009.doc+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%A2.+%D0%86.,+%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83+%E2%80%9E%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%85%E2%80%9D&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESiklDBl8wUE-ylTCF0tNbZp6vD25JuKrhzXErjhDXFf4wa65DNNwSgPgYhzYVCGqlL0NxivPdU6L-PnOwaHxBIx9BU0rS-L-vpxq-YOgfcZM-mUHlmmlEEEYG3B8RvaI1_Gj62F&sig=AHIEtbTlwoGvcNrcs9_pE0K-YkFKOQQMpw
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3ES%3D%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20--%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3ES%3D%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20--%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
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Результати пошуку Акімова О. В. 
Автор - дипломант 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004», 
учасниця обласного методичного фестивалю  

«Інноваційні системи, моделі виховної діяльності класу» (2005) 

 
1. PDF]   

Розвиток життєвої компетентності учнів 
www.osvitaua.com/attach/.../SUj11051s.pdf - Перевести эту страницу 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр 
Провідну ідею виховної системи класу вбачаю: y у прагненні зробити ... класу 
розвиток гармонійної, творчої та успішної ... чого розвитку кожної особистості , її 
індивідуальних здібностей ..... станню здорової особистості, успішній соціалізації 
дитини та ... Акімова О. В. Розвиток самодостатньої особистості, її ... 

 

 
 

 

 
Результати пошуку Шумовецька І. М.  

Автор – учасниця 
обласного конкурсу «Сучасний класний керівник – 2008», 

член обласної творчої групи класних керівників, 
учасниця обласного методичного фестивалю 

«Інноваційні системи, моделі виховної діяльності класу» (2009), 
керівник обласного майстер-класу 

 

1.  [PDF]   

БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ 
www.kievskiy-ruo.edu.kh.ua/.../ШБІЦ.%20... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр 
1 сер. 2011 – Павлютенков, Є.М. Мистецтво управління школою / Є.М. ..... 
Становлення особистісної зрілості й життєвої компетентності учнів : ви- хов. 
система класу / Інна Шумовецька. // Школа. — 2011. ..... С. 38–40. — Бібліогр. : ... 
 
 
 

2. Web ИРБИС64 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Ясько Г.М. Аналіз виховної роботи класним керівником/Г. М. Ясько // Русский язык и 
... Шумовецька І. Становлення особистісної зрілості й життєвої компетентності 
учнів/І. Шумовецька ... С.35-38. 11. Туріщева Л.В. Уперше в новий клас/Л. В. 
Туріщева // Русский язык и литература в школах Украины, 2008,N N 9. 
 

3. СПІВТВОРЧІСТЬ 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Становлення особистісної зрілості й життєвої компетентності учнів : вихов. 
система класу / І. Шумовецька // Школа : інформ. ... Про навчальні плани 

http://www.osvitaua.com/attach/1690/SUj11051s.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zdAUwJ1vYW4J:www.osvitaua.com/attach/1690/SUj11051s.pdf+%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E.+%D0%92.,+%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83+%E2%80%9E%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96,+%D1%97%D1%97+%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%E2%80%9D&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESjO24WsSlYCNdPF8vA_GozO98ZQRkpznAykOnSdZKX0Pto7MRputAx3D7YY4ZKYvitYMtq5c0H_LHHqCSn-7cxPKazdMsdqlR1TUotkC1Ud8l44Nmoz6F0HPEuchIRmoeLZ9M-I&sig=AHIEtbRB_rjlZT5h8y819E-fZG8-oSmYlA
http://www.kievskiy-ruo.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%A8%D0%91%D0%86%D0%A6.%209.11.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nDOfHkymZvEJ:www.kievskiy-ruo.edu.kh.ua/Files/downloads/%25D0%25A8%25D0%2591%25D0%2586%25D0%25A6.%25209.11.pdf+38.+%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%86.+%D0%9C.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESieLO9WOGYSAyQWuYlSQ0pSFVTBIiyp2hup9Zy7bYbsIyW7Ze8H6DE24vLDJQDqrL0CBcnRuYD5PVpMHcu5xbOmEC4hwpklGl1VQ1e3BVgC5ENjDQGG0XdTPxAOhR4ti7FL3Cip&sig=AHIEtbS8Dy4Trm8b69lOduX8HLEmEAyGfg
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3ES%3D%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86$%3C.%3E%2B%3C.%3ES%3D%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=K=&S21STR=%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/12 навчальний рік : лист М-ва освіти і 
науки, ... Лисечко, В. Про що розповідає хобі підлітка / В. Лисечко. - С. 37-38 ... 
 

4. автору 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Шумовецька І. Становлення особистісної зрілості й життєвої компетентності 
учнів/І. Шумовецька // Школа. -Київ : Бояркіна О. А.:Шкільний світ, 2011,N № 7. ... 
НАПН України:М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 2011,N № 5.-С .6- ... 
парадигми/Л. І. Ткаченко // Управління школою, 2008,N N 19/21.-С.34-38 ... 
 

 

 

 

 

 

 

Результати пошуку Химич С. В.  
Автор - дипломант 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2004», 
учасниця обласного методичного фестивалю 

«Інноваційні системи, моделі виховної діяльності класу» (2005) 

 
1. PDF]   

Розвиток життєвої компетентності учнів 
www.osvitaua.com/attach/.../SUj11051s.pdf - Перевести эту страницу 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр 
Актуальність такої виховної системи кла- су визначається в ... Провідну ідею 
виховної системи класу вбачаю: .... включити до репертуару твори сучасних 
авторів. Участь у .... Химич С. В. «Мої вихованці — моє багатство» // На- ... 

 
2. [PDF]   

«НАША ШКОЛА» 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat 
29 груд. 2009 – літератури рідного краю (7-й клас). ..... двох-трьох родин про власний 
виховний досвід, форми, методи ³ засоби, ...... системи толерантності, автор 
вважає, що етно- ...... Химич С. В. Мої вихованці — моє багатство // ... 
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http://www.osvitaua.com/attach/1690/SUj11051s.pdf
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.osvitaua.com/attach/1690/SUj11051s.pdf&ei=zAhlT5TnLOWA4gSYgK2fCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D%25EF%2582%25A7%2509%25D0%2592%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2583%2B%25E2%2580%259E%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D1%2596%2B%25E2%2580%2593%2B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2594%2B%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25E2%2580%259D%2B(%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%2B%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%2B%25D0%25A1.%2B%25D0%2592.,%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zdAUwJ1vYW4J:www.osvitaua.com/attach/1690/SUj11051s.pdf+%EF%82%A7+%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83+%E2%80%9E%D0%9C%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96+%E2%80%93+%D0%BC%D0%BE%D1%94+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%E2%80%9D+(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87+%D0%A1.+%D0%92.,&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESjO24WsSlYCNdPF8vA_GozO98ZQRkpznAykOnSdZKX0Pto7MRputAx3D7YY4ZKYvitYMtq5c0H_LHHqCSn-7cxPKazdMsdqlR1TUotkC1Ud8l44Nmoz6F0HPEuchIRmoeLZ9M-I&sig=AHIEtbTHpc14KtcrRF-3IARbUr50YRAgzg
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&Z21ID=&Image_file_name=text/nasha_shkola_2010_1_2.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


 

 
 

Результати пошуку ЧЕШЕНКО О. І.  
 

О. І. ЧЕШЕНКО,  
методист науково-методичної лабораторії проблем виховання, старший 
викладач кафедри педагогіки і психології Одеського обласного інституту 
удосконалення вчителів, голова правління обласного клубу «Творчість» 
творчо  працюючих заступників директорів з виховної роботи, керівник 
двох обласних творчих груп заступників директорів  
з виховної роботи та класних керівників при ООІУВ, регіональний 
координатор Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю 

 

 Класному керівникові 5-го класу: Методичні рекомендації /                  

О.  Чешенко 

 Проектування виховної діяльності: досвід та тенденції розвитку  / 

О. Чешенко 

 Сучасні підходи до організаційно-методичного супроводу 

інноваційної діяльності класного керівника  /  О. І. Чешенко,                

В. В. Ягоднікова. 

 Інноваційна спрямованість процесу виховання ..  /  О. Чешенко 

 Школи сприяння здоров'ю: методичні поради.. /  О. Чешенко 

 Школа культури здоров'я – в інтересах дітей та створення кращого 

світу для них.  Чешенко  О. І.  

 Розбудова об'єднання культури здоров'я  /  О.  Чешенко 

 «Методичні поради щодо розбудови моделі сучасного навчального 

закладу - Школи сприяння здоров'ю» (до  Всеукраїнського 

конкурсу .... Чешенко  О. І. 

 Модель виховної системи сільського району: створення виховного 

простору/   Т. І. Лісовська, О. І. Чешенко // Виховна робота в школі   

 Чешенко  О.  Самоврядування: яким йому бути?   

 Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому 

просторі: організаційний аспект Чешенко  О.І.,  Ягоднікова  В. В.  

 Індивідуальний стиль діяльності класного керівника                                 

у відродженні національної системи виховання   (ІІ засідання) .. 

Чешенко  О. І. 
 

 
1. РЕКОМЕНДАЦІЇ - Зведений електронний каталог 

e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 
Методичні рекомендації до вивчення математики в 5 класі [Текст] : на ...... Чешенко, 
О. І. Класному керівникові 5-го класу: Методичні рекомендації [ Текст] / О.І. ...... 
Бобрицька, Валентина Іванівна. Особливості професійної підготовки ... Олена 
Анатоліївна. Соціалізація та моральне самовизначення молоді / О. 

 

Библиотеки  России,  Украины,  мира   (каталоги,  полные  тексты)  
 

http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=202020&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87
http://www.e-catalog.name/x/x/x.exe?C21COM=S&I21DBN=NEGIN&P21DBN=NEGIN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=20&S21CNR=20


2. Библиотеки России, Украины, мира (каталоги, полные тексты) 
www.e-catalog.name/.../x.exe?... - Россия - Перевести эту страницу 
Чешенко, О. І. Методичні поради класному керівникові 5-го класу / О. І. 
Чешенко. - С.19-22 ... Дем"янчук, С. М. Клуб дозвілля: За матеріалами методичного 
посібника "Програми ..... Сергій Аркадійович; Павлик, Олена Анатоліївна; Полєвікова, 
Ольга Борисівна; Голобородько, Є. П. \ред. ... Маслова, Ніна Іванівна ... 
 

3. Електронний каталог бібліотеки НДУ ім. Миколи Гоголя 
lib.ndu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Міністерство освіти і науки України; Науково-методичний центр вищої освіти ..... 
(професор-офтальмолог) \о ней\; Казимирчак-Полонська, Олена Іванівна ...... 
Чешенко, О. І. Методичні поради класному керівникові 5-го класу / О. І. 
 

1. информационный - Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Автор(ы) : Чешенко О. Заглавие : Проектування виховної діяльності : досвід та 
тенденції розвитку. Место публикации : Директор школи (Шкільний світ). 

2. полный - Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Проектування виховної діяльності [Текст] : досвід та тенденції розвитку / О. 
Чешенко // Директор школи (Шкільний світ). - 2010. - N 48. - С. 21-25. 
 

1. Web ИРБИС - Наукова бібліотека НПУ імені М.П. Драгоманова 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Проектування виховної діяльності [Текст] : досвід та тенденції розвитку / О. 
Чешенко // Директор школи. Шкільний світ : Газета для керівників шкіл. - 2010 ... 
 

2. Наукова бібліотека Націолнального педагогічного університету ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Проектування діяльності/І. Бірюкова, О. Велика // Директор школи. ... Чешенко О. 
Проектування виховної діяльності/О. Чешенко // Директор школи. 
 

3. Сторінка вчителя - Харківський технічний ліцей № 173 ... 
lyceum173.edu.kh.ua/.../storinka_vchitelya/ - Перевести эту страницу 
Ананьєва І.І. Використання різних видів проектної діяльності на уроках – розвиток 
творчої і талановитої .... Чешенко Проектування виховної діяльності . 
 

4. [PDF]   

Розвиток життєвої компетентності учнів 
www.osvitaua.com/attach/.../SUj11051s.pdf - Перевести эту страницу 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр 
Отже, поставивши за мету виховної діяльності ... y проектні дослідження (« Хліб — 
святість рідної ..... Чешенко О. І. Класному керівнику 5-го класу // Ви- ... 
 

5. Виховна система -- проектування - Зведений електронний ... 
naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?...%20проект... - Перевести эту страницу 
Проектування виховної діяльності [Текст] : досвід та тенденції розвитку / О. 
Чешенко // Директор школи (Шкільний світ). - 2010. - N 48. - С. 21-25. 
 

1. Электронный каталог Научной библиотеки - Научная ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Кл.слова: ВИХОВАННЯ,ПРОЕКТУВАННЯ,УПРАВЛІННЯ Клокар Н. .... Чешенко О. 
Проектування виховної діяльності/ О. Чешенко (стр.21-25) Неліпа С 
 

1. Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба ... 

http://www.e-catalog.name/x/x/x.exe?C21COM=S&I21DBN=NEGIN&P21DBN=NEGIN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=20&S21CNR=20
http://lib.ndu.edu.ua/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%94%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%9B%D0%AF
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE.%D1%96.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fe-catalog.mk.ua%2Fcgi%2Fbase_moba%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DNPB%26P21DBN%3DNPB%26S21FMT%3Dinfow_wh%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2C%2520%25D0%259E.%24%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3DDOWN%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D&ei=aadlT924ArL24QSS-MGrCA&usg=AFQjCNEz7zYCOsSOJr_tdwECOjcfy8PjZA
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DNPB%26P21DBN%3DNPB%26S21FMT%3Dinfow_wh%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE,%2520%25D0%259E.%24%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3DDOWN%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D&ei=aadlT924ArL24QSS-MGrCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DNPB%26P21DBN%3DNPB%26S21FMT%3D%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE,%2520%25D0%259E.%24%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3DDOWN%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21CNR%3D20&ei=aadlT924ArL24QSS-MGrCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&sqi=2&ved=0CCsQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe%3FZ21ID%3D%26I21DBN%3DKST_PRINT%26P21DBN%3DKST%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D1%26S21P03%3DA%3D%26S21STR%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE,%2520%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0&ei=aadlT924ArL24QSS-MGrCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&sqi=2&ved=0CEEQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DKST%26P21DBN%3DKST%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259D%25D0%25AF%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&ei=aadlT924ArL24QSS-MGrCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEoQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://lyceum173.edu.kh.ua/beebleeoteka/storinka_vchitelya/
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://lyceum173.edu.kh.ua/beebleeoteka/storinka_vchitelya/&ei=aadlT924ArL24QSS-MGrCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&sqi=2&ved=0CFIQ7gEwBg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://www.osvitaua.com/attach/1690/SUj11051s.pdf
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.osvitaua.com/attach/1690/SUj11051s.pdf&ei=aadlT924ArL24QSS-MGrCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&sqi=2&ved=0CFkQ7gEwBw&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zdAUwJ1vYW4J:www.osvitaua.com/attach/1690/SUj11051s.pdf+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESjO24WsSlYCNdPF8vA_GozO98ZQRkpznAykOnSdZKX0Pto7MRputAx3D7YY4ZKYvitYMtq5c0H_LHHqCSn-7cxPKazdMsdqlR1TUotkC1Ud8l44Nmoz6F0HPEuchIRmoeLZ9M-I&sig=AHIEtbRARUiWWv-x9c1C0H1VftcdPX0Tng
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20--%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_72ru/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_72ru/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DKST%26P21DBN%3DKST%26S21FMT%3Dinfow_wh%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259D%25D0%25AF%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&ei=DKhlT8LCBfHP4QTbnYWSCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gEwADgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/index.php?page=3395&type_val=&type=quest&razdel=all&lang=ukr&lang=ukr


chl.kiev.ua/.../index.php?... - Перевести эту страницу 
18) Чешенко О. Інноваційна спрямованість процесу виховання / О. Чешенко, ... 
Києва : [проектні технології навчання та виховання] // Шк. світ. – 2008. ... 21) 
Пастухова Ю. В. Проекти в системі виховної роботи школи / Ю. В. Пастухова ... 

2. 6121-6140 - Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ... 
ounb.sumy.ua/.../cgiirbis_32.exe?... - Перевести эту страницу 
Чешенко, О. Проектування виховної діяльності []. - // Директор школи. Шкільний 
світ. - 2010. - № 48 (груд.). - С. 21-25. ББК 74.200. Рубрики: Процес ... 

3. [DOC]   

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА 
library.mk.ua/points/zdorov.doc - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 
Здоров'язберігаючі технології в навчально-виховному процесі ... рекомендації для 
заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, психологів, ..... 
Семенова, Н.О. Технологія проектування школи сприяння здоров'ю / Н.О. ... 
Чешенко, О. Школи сприяння здоров'ю: методичні поради / О. Чешенко ... 
 

4. [DOC]   

Управління освіти міської ради 
nmc.at.ua/graffiti/inform-bjuleten-7.doc - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 

психологічний супровід навчально – виховного процесу.  виховання ... Про 
внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання платних послуг” . - 
Постанова Кабінету ... Самаріна В. Проектування індивідуальної освітньої траєкторії 
школяра .... Чешенко О. Розбудова об'єднання культури здоров'я ... 
 

5. Анонс газети «Директор школи» та журналу «Директор школи ... 
www.osvitaua.com/.../anons-dyrektor-shkol... - Перевести эту страницу 
11 лис. 2010 – Олена Чешенко. Проектування виховної діяльності: досвід та 
тенденції розвитку. Автор пропонує шляхи вирішення проблеми ... 
 

6. Виховна робота -- проектування - Зведений електронний каталог ... 
naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?...%20проект... - Перевести эту страницу 
Проектування виховної діяльності [Текст] : досвід та тенденції розвитку / О. 
Чешенко // Директор школи (Шкільний світ). - 2010. - N 48. - С. 21-25. 
 

7. Методологія формування рефлексу здоров'я у шкільної молоді 
otherreferats.allbest.ru/.../00097400_2.html - Перевести эту страницу 
14 груд. 2010 – Структура та напрямки діяльності ВООЗ. ..... Семенова Н., Левчук М. 
Технологія проектування школи сприяння здоров'ю // Виховна робота в школі. ... 
Чешенко О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. 
 

1. DOC]   

У К Р А Ї Н А УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ... 
www.kiliyaosvita.org.ua/Norma/.../school.d... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 
сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю» ...... 
Чешенко О.І. Методичні поради щодо розбудови моделі сучасного навчального  
 

1. заглавию - Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 

http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/index.php%3Fpage%3D3395%26type_val%3D%26type%3Dquest%26razdel%3Dall%26lang%3Dukr%26lang%3Dukr&ei=DKhlT8LCBfHP4QTbnYWSCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDIQ7gEwAjgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://ounb.sumy.ua/cgi-glob/irbis32r/cgiirbis_32.exe?C21COM=S&P21DBN=PRDK&I21DBN=PRDK&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EU%3D74$%3C.%3E&S21CNR=20&Z21ID=&S21REF=10&S21STN=6121&S21SRD=&S21SRW=&S21SCAN=
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://ounb.sumy.ua/cgi-glob/irbis32r/cgiirbis_32.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DPRDK%26I21DBN%3DPRDK%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D%253C.%253EU%253D74%24%253C.%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D6121%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&ei=DKhlT8LCBfHP4QTbnYWSCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDoQ7gEwAzgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://library.mk.ua/points/zdorov.doc
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://library.mk.ua/points/zdorov.doc&ei=DKhlT8LCBfHP4QTbnYWSCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEIQ7gEwBDgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:LmJU19NS9mYJ:library.mk.ua/points/zdorov.doc+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESgjEw8GBKOf0Xhy7eCggGbkV1H6qKCNquigxjI6gs1QKAQSHxzDI6liiFV5v3Q2IehG-enbvZBCisepiYd2hNmoNO-0gv7Y9_Z6_uw9G5skjvv4oMez_ZDHnNDpdm9J13IdEjkr&sig=AHIEtbRlmB-lRP3gD3JRzCh5kPjdNI_ygQ
http://nmc.at.ua/graffiti/inform-bjuleten-7.doc
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://nmc.at.ua/graffiti/inform-bjuleten-7.doc&ei=DKhlT8LCBfHP4QTbnYWSCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CEoQ7gEwBTgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:KFndY54okm8J:nmc.at.ua/graffiti/inform-bjuleten-7.doc+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEEShCDbb03xkc3PIYXNVwTPozKVPQ0vN8dwCTG3QAP_lnt0mUx_rNtAaqY0q4XqQSwQ6bHn3SFwTUEnXU4GDF4Mp7CCutFtmE1bJRzMRzDckyrLkiNyye7MirGQT1chwOSTOP7Ayt&sig=AHIEtbSbMSR4p37bMhqL-eek0UPjI9WswA
http://www.osvitaua.com/dy/news/373/anons-dyrektor-shkoly-gruden-2010.html
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.osvitaua.com/dy/news/373/anons-dyrektor-shkoly-gruden-2010.html&ei=DKhlT8LCBfHP4QTbnYWSCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&ved=0CFMQ7gEwBjgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20--%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://otherreferats.allbest.ru/medicine/00097400_2.html
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://otherreferats.allbest.ru/medicine/00097400_2.html&ei=DKhlT8LCBfHP4QTbnYWSCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CGMQ7gEwCDgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://www.kiliyaosvita.org.ua/Norma/03022012/school.doc
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:uFCJQOzr-SoJ:www.kiliyaosvita.org.ua/Norma/03022012/school.doc+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.+%D0%86.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96+%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83+-+%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8E&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESiXmA0xIOKHHNAx_pi8PuiobboZYJf9rps6ZfUpC5hf9QIjBdK8UwXEoPhO9yek1vx63YRICqx2l-TaJP-wywCS2nQ7yKRgSzIxlwyydDzGnNEhyTeokh3QFwhKAaRSeazxjuld&sig=AHIEtbS0IzthlGYI-21ybJ93VvHarDnhFg
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3ES%3D%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2'%D1%8E%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20


Автор(ы) : Чешенко О. Заглавие : Школи сприяння здоров'ю : методичні поради 
.... Заглавие : Школа сприяння здоров'ю : сучасна модель навчального закладу 
... науково-дослідної експериментальної роботи щодо створення умов ... в рамках 
розбудови Школи культури здоров'я - Школи розвитку сучасної ... 
 

2. Чешенко, О. 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Упоминаний: > 10 – Общее количество найденных документов : 12 ... 
2  74.204.23. Ч-57  Чешенко, О.І  ББК 74.204.23. Рубрики: педагогічний ...  
3  Шифр: Д473/2010/2  Журнал  Директор школи, ліцею, гімназії : всеукр ... 
    

1. Участь у міжнародних програмах - План роботи Одеського ... 
uadocs.exdat.com/docs/index-413130.html?... - Перевести эту страницу 
4 бер. 2012 – «Методичні поради щодо розбудови моделі сучасного 
навчального закладу - Школи сприяння здоров'ю» (до Всеукраїнського конкурсу 
.... Чешенко О.І. « Розвиток обласної мережі Шкіл сприяння здоров'ю 
 

1. [DOC]   

Автономна Республіка Крим 
osvita.ua/doc/files/news/60/6053/1102.doc - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 
У навчальних закладах удосконалюються виховні моделі; створюються авторські 
програми ... Серед традиційних форм роботи з батьками є: цикл лекцій з метою ... 
закладу – це проектування оновленої моделі «Школа культури здоров'я ...... 
Чешенко Олена Іванівна, методист науково- методичної лабораторії ... 
 

2. проектування - Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?...проектування 
Проектування інтегративної діяльності методиста і педагога у ...... Чешенко, О. 
Проектування виховної діяльності : досвід та тенденції розвитку / О. 
 

3. Лісовська, Т. 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Створення виховного простору / Т.І. Лісовська, О.І. Чешенко // Виховна робота в 
школі. - 2010. - № 7. ... Рубрики: Виховання--організація виховної роботи ... 
 

4. Статті рубрики Освітні проекти 
www.osvitaua.com/dy/dyg/rubric/.../111 - Перевести эту страницу 
грудень, №46; Оксана Онопрієнко. Проектна діяльність в освіті. - грудень, № 47; 
Олена Чешенко. Проектування виховної діяльності. Досвід та тенденції ... 
 

5. Версія для друку - Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана ... 
www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/.../index.php?id... - Перевести эту страницу 
20 жов. 2009 – 18) Чешенко О. Інноваційна спрямованість процесу виховання / 
О. Чешенко, ... Києва : [проектні технології навчання та виховання] // Шк. світ. ... 21) 
Пастухова Ю. В. Проекти в системі виховної роботи школи / Ю. В. 
 

1. Бібліотека імені В.О. Сухомлинського :: Галузева реферативна ... 
www.library.edu-ua.net/.../library?... - Перевести эту страницу 
Проектування виховної діяльності: досвід та тенденції розвитку. Автор(и): 
Чешенко О.І. Сторінки: 32-38. Бібліографія: 16 назв. Мова: укр. УДК: 37.03( 477) ... 
 

2. информационный - Електронний каталог бібліотеки НДУ ім ... 
lib.ndu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 

http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%86.
http://uadocs.exdat.com/docs/index-413130.html?page=2
http://osvita.ua/doc/files/news/60/6053/1102.doc
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://osvita.ua/doc/files/news/60/6053/1102.doc&ei=dKhlT_TrAeeo4gTY_-XwBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CEoQ7gEwBTgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:VAzi0qUlHXsJ:osvita.ua/doc/files/news/60/6053/1102.doc+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESgRXJYQp-Mm4wJ7viKuQqRzSuhWVjCk-OUV2PmCGWW2gTk_5qMjCGlLKMALsc3627MGJCT3HS1Rkh0uCCNKKTkyZbHJkulsenUvQ5gaVU51FhxBKYzS9d0yMk7HbB3g3nUfK9Ye&sig=AHIEtbTC8LnnEq_BBYaq3hmZtHisPbkdow
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=202020&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2.%D0%86.
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe%3FZ21ID%3D%26I21DBN%3DLIPER%26P21DBN%3DLIPER%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21FMT%3Dfullw%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D20%26S21P01%3D3%26S21P02%3D0%26S21P03%3DA%3D%26S21COLORTERMS%3D0%26S21STR%3D%25D0%259B%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25A2.%25D0%2586.&ei=dKhlT_TrAeeo4gTY_-XwBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CFgQ7gEwBzgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://www.osvitaua.com/dy/dyg/rubric/2010/111
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.osvitaua.com/dy/dyg/rubric/2010/111&ei=dKhlT_TrAeeo4gTY_-XwBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CGAQ7gEwCDgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/print/index.php?id=18159
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/print/index.php%3Fid%3D18159&ei=dKhlT_TrAeeo4gTY_-XwBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CGgQ7gEwCTgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://www.library.edu-ua.net/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0refsdb--00-1-0--0prompt-10---4------0-0l--1-ru-50---20-about---00011-001-1-0utfZz-8-10&cl=CL1.30.2.2&d=CL1.15.1.4&x=1
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.library.edu-ua.net/gsdl/cgi-bin/library%3Fe%3Dd-000-00---0refsdb--00-1-0--0prompt-10---4------0-0l--1-ru-50---20-about---00011-001-1-0utfZz-8-10%26cl%3DCL1.30.2.2%26d%3DCL1.15.1.4%26x%3D1&ei=yqhlT4vcBIKh4gSh9dzXBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCEQ7gEwADge&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D30%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://lib.ndu.edu.ua/CGI/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9E.$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=


Чорна К. І. Особистісно орієнтована система громадянського виховання учнів ... 
Курганська Л. О. Конфлікти у педагогічній діяльності/ Л. О. Курганська (стр. 14-15) ... 
поради класному керівникові 5-го класу/ О. І. Чешенко (стр.19-22) ... Голодюк Л. 
С. Проектування інформаційно-комунікаційного супроводу уроку/ ... 
 

3. ПРОЕКТУВАННЯ - Научная библиотека Национального ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Кривоніс, С. Моральне виховання старшокласників в умовах сільської школи ..... 
Чешенко, Олена. Проектування виховної діяльності : досвід та тенденції ... 
 

4. [DOC]   

Вступ 
www.bht.edukit.kherson.ua/.../Організація... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - В виде HTML 
Сутнісними ознаками цих змін є виховання особистості з максимально можливою ... 
Метою курсової роботи є дослідження учнівського самоврядування в 
загальноосвітніх закладах. ..... конструювання свого власного образу, проектування 
життєвої траєкторії. ..... Чешенко О. Самоврядування: яким йому бути? 
 

5. 86 - Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова ... 
www.chl.kiev.ua/.../ssearch.php?...вихован... - Перевести эту страницу 
18) Чешенко О. Інноваційна спрямованість процесу виховання / О. Чешенко, ... 
Києва : [проектні технології навчання та виховання] // Шк. світ. – 2008. ... 26) 
Позднякова О. Л. Організація виховної роботи за технологією проектичного ... 
 

1. информационный 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Предметные рубрики: Виховання-- організація виховної роботи ... Лісовська Т . І. 
Модель виховної системи сільського району/ Т. І. Лісовська, О. І. Чешенко .... 
Ковальчук Л. О. Педагогічне проектування в контексті формування ... 
 

1. 461-480 - Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ... 
www.ounb.sumy.ua/.../cgiirbis_32.exe?... - Перевести эту страницу 
Кирнос, В. Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу через ... 
Магаль, С. Окремі аспекти роботи з батьками []. ... Родченко, О. В. Вдосконалення 
проектування жорстких аеродромних ... Чешенко, О. Інноваційність виховного 
процесу в сучасному освітньому просторі: організаційний аспект []. 
 

2. 401-420 - Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ... 
ounb.sumy.ua/.../cgiirbis_32.exe?... - Перевести эту страницу 
Чешенко, О. Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому 
просторі: ... Шевцова, С. Інноваційний потенціал проектної діяльності як основа  
 

1. Виртуальная библиографическая справка. Объединенная ... 
chl.kiev.ua/cgi-bin/.../ssearch.php?... - Перевести эту страницу 
18) Чешенко О. Інноваційна спрямованість процесу виховання / О. Чешенко, ... 
Києва : [проектні технології навчання та виховання] // Шк. світ. – 2008. ... 26) 
Позднякова О. Л. Організація виховної роботи за технологією проектичного ... 
 

1. Директор школи - META 
pda.meta.ua/getpage_content.php?q... - Перевести эту страницу 
11 лис. 2010 – Олена Чешенко. Проектування виховної діяльності: досвід та 
тенденції розвитку. Автор пропонує шляхи вирішення проблеми ... 
 

1. Зведений електронний каталог 

http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_72ru/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_72ru/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DKST%26P21DBN%3DKST%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259D%25D0%25AF%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&ei=yqhlT4vcBIKh4gSh9dzXBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDEQ7gEwAjge&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D30%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://www.bht.edukit.kherson.ua/Files/downloads/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.bht.edukit.kherson.ua/Files/downloads/%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&ei=yqhlT4vcBIKh4gSh9dzXBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDUQ7gEwAzge&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D30%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xQ0XAl2zi5YJ:www.bht.edukit.kherson.ua/Files/downloads/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%2520%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&cd=34&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php?page=86&type_val=%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php%3Fpage%3D86%26type_val%3D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F&ei=yqhlT4vcBIKh4gSh9dzXBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CD4Q7gEwBDge&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D30%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%9B%D0%86%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DLIPER%26P21DBN%3DLIPER%26S21FMT%3Dinfow_wh%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259B%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%24%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3D%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D&ei=yqhlT4vcBIKh4gSh9dzXBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CFYQ7gEwBzge&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D30%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://www.ounb.sumy.ua/cgi-glob/irbis32r/cgiirbis_32.exe?C21COM=S&P21DBN=PRDK&I21DBN=PRDK&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%93%D0%86%D0%9C%D0%9D$%3C.%3E)&S21CNR=20&Z21ID=&S21REF=10&S21STN=461&S21SRD=&S21SRW=&S21SCAN=
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.ounb.sumy.ua/cgi-glob/irbis32r/cgiirbis_32.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DPRDK%26I21DBN%3DPRDK%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%2593%25D0%2586%25D0%259C%25D0%259D%24%253C.%253E)%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D461%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&ei=P6llT-zbMpPP4QTx2vnWBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDcQ7gEwAzgo&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D40%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://ounb.sumy.ua/cgi-glob/irbis32r/cgiirbis_32.exe?C21COM=S&P21DBN=PRDK&I21DBN=PRDK&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%93%D0%86%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%86%D0%87$%3C.%3E)&S21CNR=20&S21REF=10&Z21ID=&S21STN=401&S21SRD=&S21SRW=AVHEAD&S21SCAN=
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://ounb.sumy.ua/cgi-glob/irbis32r/cgiirbis_32.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DPRDK%26I21DBN%3DPRDK%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%2593%25D0%2586%25D0%259C%25D0%259D%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2586%25D0%2587%24%253C.%253E)%26S21CNR%3D20%26S21REF%3D10%26Z21ID%3D%26S21STN%3D401%26S21SRD%3D%26S21SRW%3DAVHEAD%26S21SCAN%3D&ei=P6llT-zbMpPP4QTx2vnWBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEAQ7gEwBDgo&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D40%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php?page=208&type_val=%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0&lang=rus
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php%3Fpage%3D208%26type_val%3D%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%26lang%3Drus&ei=P6llT-zbMpPP4QTx2vnWBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CGMQ7gEwCTgo&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D40%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://pda.meta.ua/getpage_content.php?q=%F1%E0%E9%F2+%E7%ED%E0%EA%EE%EC%F1%F2%E2&docid=850027516
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://pda.meta.ua/getpage_content.php%3Fq%3D%25F1%25E0%25E9%25F2%2B%25E7%25ED%25E0%25EA%25EE%25EC%25F1%25F2%25E2%26docid%3D850027516&ei=96plT7e3BrPP4QSU_smxCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CGcQ7gEwCTgy&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%26start%3D50%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%A1%D0%86%D0%9B%D0%AC$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=3020&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=


e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 
Тимошенко, Олена Іванівна. Освіта України в контексті розвитку світових освітніх ...... 
Чешенко, Олена. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та ... 
 

1. стратегія - Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Психологічні тренінги в школі : методичний матеріал / упоряд. ...... Квітка, Д. 
Психологічне здоров'я вчителя / Д. Квітка. - С.90 ..... Чешенко, Олена. 
Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому ...... Мітіна, 
Валентина Іванівна. Теологічний функціоналізм Павла Верісага / В. І. Мітіна. - С .245-
251 ... 
 

2. Зведений електронний каталог 
www.e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 
Школа как территория чтения [Текст] : сборник статей / сост. ...... класу: Методичні 
рекомендації [Текст] / О.І. Чешенко // Виховна робота в школі. ...... Бобрицька, 
Валентина Іванівна. Особливості професійної підготовки ... Кузнецова, Олена 
Анатоліївна. Соціалізація та моральне самовизначення молоді / О. А. 
 

1. типу документа - National M. Drahomanov Pedagogical University ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Маложон, Олена Іванівна. Україна у складі Литви та Польщі : (XIV - перша половина 
..... Чешенко, Олена. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та ... 
 

2. Научная библиотека Национального педагогического ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 
Предметные рубрики: педагогіка-- вища школа-- підготовка вчителя ... Тимченко, 
Ольга Іванівна, Сердюк, Андрій Михайлович, Турос, Олена Ігорівна ...... Чешенко О. 
Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та створення кращого ... 
 

1. [DOC]   

У К Р А Ї Н А УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ... 
www.kiliyaosvita.org.ua/Norma/.../school.d... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 
Лефтерова Марія Іванівна, заступник директора. з навчально-виховної роботи 
... Калараш Олена Петрівна, заступник директора. з виховної роботи ..... Чешенко 
О.І. Розбудова об'єднання культури здоров'я. // Директор школи. 
 

1. полный - National M. Drahomanov Pedagogical University Scientific ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Чешенко, Олена. Розбудова об'єднання культури здоров'я / О. Чешенко. - С.1 
,20-27. Козубенко, Зінаїда. "Педагогічний" червень : Підбиття підсумків ... 
 

1. заглавию - Зведений електронний каталог шкільних бібліотек 
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http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://lib.ndu.edu.ua/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DIBIS%26P21DBN%3DIBIS%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B7%25D1%2596%25D1%2597%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&ei=VqNlT8WDBYmF4gTSm5T7Bw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gEwADgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
http://www.osvitaodessa.org/administrator/images/image/var2.pdf
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.osvitaodessa.org/administrator/images/image/var2.pdf&ei=VqNlT8WDBYmF4gTSm5T7Bw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDAQ7gEwAjgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Pe52_flWcvsJ:www.osvitaodessa.org/administrator/images/image/var2.pdf+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.+%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEEShTvcWZ7pI1gL4f5sKqKNbdpSlQLVX63UMgSxKJyOMmgyFvlBSAi66XhCAIKUg58PNAQnywk0KNQcJ_XlNtnjLz5ozt_6cpFlZ85aLC1rKdnNt6-lHt39bPO6325La--uQlycB_&sig=AHIEtbTntdr6tJa2C7MW8L8s5ZLYqq4vkQ
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21FMT=fullw&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%A7%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9A$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DLIPER%26P21DBN%3DLIPER%26S21FMT%3Dfullw%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%24%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&ei=VqNlT8WDBYmF4gTSm5T7Bw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDkQ7gEwAzgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php?page=208&type_val=%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0&lang=ukr
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php%3Fpage%3D208%26type_val%3D%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%26lang%3Dukr&ei=VqNlT8WDBYmF4gTSm5T7Bw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEEQ7gEwBDgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://nmc.at.ua/graffiti/inform-bjuleten-7.doc
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://nmc.at.ua/graffiti/inform-bjuleten-7.doc&ei=VqNlT8WDBYmF4gTSm5T7Bw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CEgQ7gEwBTgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:KFndY54okm8J:nmc.at.ua/graffiti/inform-bjuleten-7.doc+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.+%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEEShCDbb03xkc3PIYXNVwTPozKVPQ0vN8dwCTG3QAP_lnt0mUx_rNtAaqY0q4XqQSwQ6bHn3SFwTUEnXU4GDF4Mp7CCutFtmE1bJRzMRzDckyrLkiNyye7MirGQT1chwOSTOP7Ayt&sig=AHIEtbTarj1fkadGwu7XAjAmuodLbxesmQ


7. реформування освіти 
naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва : 54001, м. ... Соціалізаційна функція 
навчально-виховного закладу : порівняльний аналіз її ... Забезпечення якості освіти : 
регіональний аспект / Ю. Соловйов // Директор ... аспект / О. Чешенко, В. 
Ягоднікова // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукр. наук. 
 

8. новатори - Наукова бібліотека Національного педагогічного ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Кравченко Г. Науково-методичне забезпечення моніторингу освіти/ Г. Кравченко ... 
Чешенко О. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та створення ... 
Заглавие : Патріотичне виховання школярів на традиціях українського ... 
 

1. типу документа - Електронний каталог бібліотеки НДУ ім ... 
lib.ndu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Науково-методичний супровід організації ГАШ в Україні/ г. ... Заглавие : Світ 
виховання : Часопис для вчителів, батьків, дітей. ... Чешенко О. І. Методичні 
поради класному керівникові 5-го класу/ О. І. Чешенко (стр.19-22) ... Нові 
державні стандарти професійно-технічної освіти - забезпечення якісної підготовки ... 
 

2. [DOC]   

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ 
www.osvitaodessa.org/administrator/images/.../inst_plan_2011.doc 
Формат файлов: Microsoft Word 
Про роботу науково-методичної лабораторії викладання математики з ... Про стан та 
заходи щодо навчально-методичного забезпечення профі льного навчання 
старшокласників. ..... Кірьязова Т.Х., Чешенко О.І. ..... забезпечення системності у 
роботі з військово-патріотичного виховання учнівської молоді; ... 
 

3. Чешенко, Олена 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Упоминаний: > 20 – Державна науково-педагогічна бібліотека України ... 
1  Шифр: В720138/2008/1  Журнал  Воспитание школьников : теорет. и ...  

4  74.204.23. Ч-57  Чешенко, О.І  
ББК 74.204.23. Рубрики ... 
 

4. Одеський обласний iнститут удосконалення вчителiв - Календар ... 
osvit.infomodus.com/?mod=calendar... - Перевести эту страницу 
4 квіт. 2011 – ... ДЮСШ "Підвищення рівня забезпечення навчально-виховного ... 
Семінар для вчителів економіки (за попереднім запрошенням) "Методичні аспекти 
викладання ... 13.04.2011 | Міжрегіональна науково-практична конференція для .... 
Відповідальні: Чешенко О.І., Єгорова Г.К., Соловйова А.Г., ... 
 

5. Черкаський освітянський портал - Наказ МОН України №740 від ... 
oipopp.ed-sp.net/content/view/330/46/ - Перевести эту страницу 
2 лис. 2006 – Забезпечити практику надання науково-методичної допомоги 
навчальним .... Увага, якою оточені всі учасники навчально-виховного процесу, 
турбота про ... Чешенко Олена Іванівна, методист науково-методичної ... 
 

6. 361-380 - Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ... 
ounb.sumy.ua/.../cgiirbis_32.exe?... - Перевести эту страницу 
Чешенко, О. Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому 
просторі: ... Кл.слова (ненормированные): науково-методична робота в гімназії .... 
підхід до розвитку особистості як основа забезпечення успішності школяра []. 
 

7. Виртуальная библиографическая справка. Объединенная ... 

http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB_PRINT&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=5&S21CNR=10
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DKST%26P21DBN%3DKST%26S21FMT%3Dinfow_wh%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D5%26S21CNR%3D10&ei=VqNlT8WDBYmF4gTSm5T7Bw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CGEQ7gEwCDgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://lib.ndu.edu.ua/CGI/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://lib.ndu.edu.ua/CGI/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DIBIS%26P21DBN%3DIBIS%26S21FMT%3Dinfow_wh%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B7%25D1%2596%25D1%2597%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&ei=CqRlT86MCYjR4QTmu53zBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCoQ7gEwATge&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D30%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
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Упоминаний: > 10 – Введіть у поле запиту пошукові терміни відповідно до ... 
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http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/print/index.php%3Fid%3D18159&ei=QbNlT-OuIozS4QTNx8npBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&sqi=2&ved=0CFIQ7gEwBg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%2B%25D0%2586.,%2B%25D0%25AF%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2B%25D0%2592.%2B%25D0%2592.%2B%25D0%2586%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3ES%3D%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20--%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=5&S21CNR=10
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_en/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=5&S21CNR=10
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E$%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=5&S21CNR=10
http://www.osvitaua.com/za/zag/issue/2009/6
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.osvitaua.com/za/zag/issue/2009/6&ei=0bNlT7C6IoWm4gSd6fDaBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gEwADgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%2B%25D0%2586.,%2B%25D0%25AF%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2B%25D0%2592.%2B%25D0%2592.%2B%25D0%2586%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://kpml.osvitakp.com.ua/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=179&task=finish&cid=15&catid=7&m=0
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://kpml.osvitakp.com.ua/index.php%3Foption%3Dcom_jdownloads%26Itemid%3D179%26task%3Dfinish%26cid%3D15%26catid%3D7%26m%3D0&ei=0bNlT7C6IoWm4gSd6fDaBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCkQ7gEwATgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%2B%25D0%2586.,%2B%25D0%25AF%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2B%25D0%2592.%2B%25D0%2592.%2B%25D0%2586%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:GuBHPR4afaIJ:kpml.osvitakp.com.ua/index.php%3Foption%3Dcom_jdownloads%26Itemid%3D179%26task%3Dfinish%26cid%3D15%26catid%3D7%26m%3D0+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.+%D0%86.,+%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%92.+%D0%92.+%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEEShByHyjLN882QuNVmdzcL7RzVPc1fKw5hYu5mlbiW68zp0YJ4FiqpxIhTzlaD9FMfqMpw299Kr-isfwa167FtLLukf4dRukfDe7Yek4GhV2_1YUiuHAxZvBAVRfc6FfXclPhqbA&sig=AHIEtbQFWs176sVv_QpTT5irvuD11MHMHA
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%94%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=


5. Бібліотека імені В.О. Сухомлинського :: Галузева реферативна ... 
www.gs.edu-ua.net/.../library?... - Перевести эту страницу 
Інноваційна спрямованість процесу виховання на сучасному етапі розвитку 
освіти. Автор(и): Чешенко О.І., Ягоднікова В.В. Сторінки: 45–52. Бібліографія: ... 
 

6. автору 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Заглавие журнала :Дошкільне виховання -2001г.,N 08 (Серп.) .... Гевал П.А. НВК №2 
на шляху інформатизації навчально-виховного процесу/ П. А. Гевал (стр.15-18) ... 
діяльності класного керівника/ О. І. Чешенко, В. В. Ягоднікова ( стр.46-51) .... 
Гусевик С. Професійна спрямованість занять - основа підвищення ... 
 

7. Web ИРБИС 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Всеукраїнська педрада "Реалістичне виховання" (стр.13-19) Чешенко О. 
Інноваційна спрямованість процесу виховання/ О. Чешенко, В. Ягоднікова ... 
 

8. Web ИРБИС 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Всеукраїнська педрада "Реалістичне виховання". - С.13-19. Чешенко, О. 
Інноваційна спрямованість процесу виховання / О. Чешенко, В. Ягоднікова 
 

2. типу документа - Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Кауліна, Н. Методичне забезпечення дошкільної освіти / Н. Кауліна. .... Дошкільне 
виховання [Текст] : Науково-педагогічний журнал для педагогів і батьків. .... 
створення виховного простору / Т. І. Лісовська, О. І. Чешенко. - С.13 -23. 
 

1. [PDF]   

Інноваційний досвід у професійно- технічній освіті 
https://proftekhosvita.org.ua/static/files/journal_PTO_04.pdf 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat 
Щомісячний науково-методичний веб-журнал. Початок розміщення ..... результати 
навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної 
...... Чешенко О.І. Лідер ХХІ століття /Наша школа. Наук.-метод. 
 

2. Сумська обласна універсальна наукова бібліотека. Електронний ... 
ounb.sumy.ua/.../cgiirbis_32.exe?... - Перевести эту страницу 
Кл.слова (ненормированные): навчально-методична робота в школі -- методичне 
об'єднання вчителів ... Рубрики: Громадянське виховання ... Маркевич, Т. В. 
Забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Т. В. 
Маркевич. ... Чешенко, О. Розбудова об'єднання культури здоров'я []. 
 

1. типу документа - Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Фонд Науково-методичного центру ... Заглавие : Проектні технології - 
перспективний шлях виховання молоді у позашкільному закладі : з досвіду ... 
Автор(ы) : Чешенко, Олена, Ягоднікова, Вікторія .... Корнякова Т. Організаційно-
методичне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання ... 
 

1. заглавию - Зведений електронний каталог шкільних бібліотек 
naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Науково-методичного центру Управління освіти ..... забезпечення процесу 
фізичного виховання середніх шкіл південного регіону України у ...... Чешенко , 
Олена. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та створення кращого  

http://www.gs.edu-ua.net/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0refsdb--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-uk-50---20-about---00031-001-1-0windowsZz-1251-00&cl=CL1.28.3.3&d=CL1.15.2.4&x=1
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A$%3C.%3E%2B%3C.%3EA%3D%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%99$%3C.%3E%2B%3C.%3EA%3D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_en/cgiirbis_64.exe?P21DBN=KST&I21DBN=KST_PRINT&S21FMT=infow_wh_print&C21COM=F&Z21MFN=261898
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_en/cgiirbis_64.exe%3FP21DBN%3DKST%26I21DBN%3DKST_PRINT%26S21FMT%3Dinfow_wh_print%26C21COM%3DF%26Z21MFN%3D261898&ei=0bNlT7C6IoWm4gSd6fDaBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CFcQ7gEwBzgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%2B%25D0%2586.,%2B%25D0%25AF%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2B%25D0%2592.%2B%25D0%2592.%2B%25D0%2586%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_72ru/cgiirbis_64.exe?P21DBN=KST&I21DBN=KST_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=261898
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_72ru/cgiirbis_64.exe%3FP21DBN%3DKST%26I21DBN%3DKST_PRINT%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DF%26Z21MFN%3D261898&ei=0bNlT7C6IoWm4gSd6fDaBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CF8Q7gEwCDgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%2B%25D0%2586.,%2B%25D0%25AF%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2B%25D0%2592.%2B%25D0%2592.%2B%25D0%2586%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EDS%3D%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%87%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26C21COM%3DS%26I21DBN%3DNPB%26P21DBN%3DNPB%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EDS%253D%25D0%2595%25D0%259C%25D0%259E%25D0%25A6%25D0%2586%25D0%2587%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&ei=tKRlT4rAFomm4gSEyNHfBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&ved=0CFIQ7gEwBjgo&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E.%25D0%2586.%2B%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D40%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvns
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naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Загуменна, В. В. Інноваційні форми інформаційно-бібліографічного обслуговування 
.... Дергач, В. Правове виховання в роботі соціального педагога / В. Дергач. - С.18-

http://osvita.ua/doc/files/news/60/6053/1102.doc
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://osvita.ua/doc/files/news/60/6053/1102.doc&ei=hZ1lT_ubKJT24QTJ44XXBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEwQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:VAzi0qUlHXsJ:osvita.ua/doc/files/news/60/6053/1102.doc+%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESgRXJYQp-Mm4wJ7viKuQqRzSuhWVjCk-OUV2PmCGWW2gTk_5qMjCGlLKMALsc3627MGJCT3HS1Rkh0uCCNKKTkyZbHJkulsenUvQ5gaVU51FhxBKYzS9d0yMk7HbB3g3nUfK9Ye&sig=AHIEtbSRl0H5iK3zmT_SabFdrdSPgvrKmg
http://himlaceen.ru/zahody/dialog.doc
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://himlaceen.ru/zahody/dialog.doc&ei=hZ1lT_ubKJT24QTJ44XXBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&sqi=2&ved=0CF0Q7gEwBw&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ZA-uLX20pAkJ:himlaceen.ru/zahody/dialog.doc+%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESjNbzZujjQWrsX-d08E9Qr5EH7nQfq72xaADXSYslvBInO25vQMic6tbk6bDJ2HfgcLvLSDr_5Od6UY1NWYoltI2Fnp0h-bAG4GV1reuzfj4uyd2KYL3YDNc92u-1g3VDDQO2_V&sig=AHIEtbTrTktT2UEJ-F49nH7Skjox2hMkpw
http://kiliya.info/blog/2008-05-23-1283
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://kiliya.info/blog/2008-05-23-1283&ei=hZ1lT_ubKJT24QTJ44XXBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&sqi=2&ved=0CGYQ7gEwCA&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php?page=1240&type_val=%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%8E&lang=rus
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php%3Fpage%3D1240%26type_val%3D%25D0%25B4%25D1%258F%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%258E%26lang%3Drus&ei=hZ1lT_ubKJT24QTJ44XXBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&sqi=2&ved=0CG4Q7gEwCQ&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A$%3C.%3E%2B%3C.%3EA%3D%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%99$%3C.%3E%2B%3C.%3EA%3D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_en/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=UP&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_en/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=UP&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9C%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%90$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DNPB%26P21DBN%3DNPB%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%259C%25D0%2586%25D0%2596%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2594%25D0%259D%25D0%2590%24%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21CNR%3D20&ei=L55lT-L_NOTN4QTFmMn_Bw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&ved=0CFIQ7gEwBjgK&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso


22. .... Чешенко, Олена. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та 
створення ... Чинок, Олена Іванівна. [Гуманітарна гімназія "Гармонія" м. 
 

3. ІННОВАЦІЙНІСТЬ - Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Бойко, Анжела Іванівна. Проблеми розвитку української освіти в умовах .... 
Чешенко, Олена. Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому ... 
 

4. [DOC]   

14 квітня 2011 року проведено обласний науково-практичний ... 
osvitaodessa.org/.../1_3_3%20%20Звіт%20... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 
14 квіт. 2011 – «Інноваційні технології виховання. ... Чешенко О.І., методист 
науково- методичної лабораторії проблем виховання, старший ... Олена Іванівна 
чітко визначила основні джерела інноваційних ідей процесу виховання, ... 
 

1. Гриньова, Марина - Наукова бібліотека НПУ імені М.П ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Шукевич, Юрій. Виховання по-директорськи: власним прикладом і не тільки / Ю. 
Шукевич. - С.40-41 ... Погрібна, Нелля. Принципи інноваційної управлінської 
діяльності .... Чешенко, Олена. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та .... 
Меленець, Людмила Іванівна. Самоосвіта вихователів сільських ... 
 

2. Электронный каталог Научной библиотеки - Научная ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
A=ІВАНІВНА$<.> ..... Дічек, Н. Своєрідність концепції виховання громадянина за 
спадщиною В.О.Сухомлинського. / Н. Дічек. - С.14-16 ... Шапран, О. Сучасні підходи 
до проблеми інноваційної підготовки майбутнього вчителя. ..... Чешенко, Олена. 
Розбудова об'єднання культури здоров'я / О. Чешенко. - С.1 ,20-27 ... 
 

3. Гриньова, Марина - National M. Drahomanov Pedagogical ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Шукевич, Юрій. Виховання по-директорськи: власним прикладом і не тільки / Ю. 
Шукевич. - С.40-41 ... Погрібна, Нелля. Принципи інноваційної управлінської 
діяльності .... Чешенко, Олена. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та .... 
Меленець, Людмила Іванівна. Самоосвіта вихователів сільських ... 
 

4. Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/cgi/.../cgiirbis_64.exe?... 
Дошкільне виховання--ознайомлення з навколишнім світом ...... Прудченко, Інна 
Іванівна. Феноменологічний аналіз історико-педагогічного знання / Інна Прудченко. 
... Чешенко, Олена. Інноваційність виховного процесу в сучасному ... 
 

5. полный - Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Чешенко, Олена. Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому ..... 
Барвінська, Поліна Іванівна. Денацифікація та формування концепції ... 
 

6. заглавию - Зведений електронний каталог шкільних бібліотек 
naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Корнілова, Л. Л. Інноваційні системи виховання майбутніх фахівців. ...... 
Опанасенко, Олена Іванівна. Діяльність Німецько-Українського та ...... Чешенко, 
Олена. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та створення кращого ... 
 

1. НОВИНИ РДА - 23 Мая 2008 - Публикации газеты "Дунайская ... 

http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://osvitaodessa.org/administrator/images/image/1_3_3%20%20%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%2014_04_2011%D0%9A%D0%9B%D0%A3%D0%91%20%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%9B_%D0%9A.doc
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Heow17untfUJ:osvitaodessa.org/administrator/images/image/1_3_3%2520%2520%25D0%2597%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%2520%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%252014_04_2011%25D0%259A%25D0%259B%25D0%25A3%25D0%2591%2520%2520%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9%2520%25D0%259B_%25D0%259A.doc+%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESgzHFtqkGV1ANK-dKhBZOladjPBG0SpHPjGgYTo4xZjsP2ynzbr9kYyvXHFEs31y0Qma4-Xhp_rFl3ORGaxm7tSNZTh2zdq3ussOZ4X_39owN2kYzYyV6T3ZbVdAFD2AxfKjU14&sig=AHIEtbTD7Y2pb1dMv1Zh56GsdxsRN7WJRw
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_en/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_72ru/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A6$%3C.%3E%2B%3C.%3EA%3D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D$%3C.%3E%2B%3C.%3EA%3D%D0%86%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_en/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?S21CNR=202020&S21STN=1&S21REF=5&C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21ALL=%3C.%3EDP=201011$%3C.%3E&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=2020&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DNPB%26P21DBN%3DNPB%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2581%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DGOD%26S21SRD%3DDOWN%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D2020%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D&ei=q55lT4SoBoSO4gS-qKm0CA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEEQ7gEwBDgU&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%A6%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DNPB%26P21DBN%3DNPB%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%25A6%25D0%2586%25D0%259D%25D0%259D%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25AC%24%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3Ddz%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21CNR%3D20&ei=q55lT4SoBoSO4gS-qKm0CA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CEkQ7gEwBTgU&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://kiliya.info/blog/2008-05-23-1283


kiliya.info/blog/2008-05-23-1283 - Перевести эту страницу 
... кафедри педагогіки і психології Чешенко Олена Іванівна. В перший день ... Гості 
заслухали творчий звіт ради лідерів шкільного самоврядування. 

2. Виртуальная библиографическая справка. Объединенная ... 
www.chl.kiev.ua/cgi.../ssearch.php?... - Перевести эту страницу 
Чешенко О. Самоврядування: яким йому бути? ... Козаченко Віра Іванівна." Вплив 
самооцінки учнів на формування у них .... Яній Олена. Інтимна лірика І. Франка та 
повість-есе Р.Горака "Тричі мені являлася любов": (Урок у 10-му кл. ) ... 
 

3. Виртуальная библиографическая справка. Объединенная ... 
www.chl.kiev.ua/cgi.../ssearch.php?... - Перевести эту страницу 
Чешенко О. Самоврядування: яким йому бути? ... Козаченко Віра Іванівна." Вплив 
самооцінки учнів на формування у них гуманістичних ціннісних орієнтирів. .... 
Никанорова Олена. Лиха доля поета: До 125-ліття від дня народження ... 
 

4. Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба ... 
chl.kiev.ua/cgi.../index.php?... - Перевести эту страницу 
Чешенко О. Самоврядування: яким йому бути?: Учнівське ... Козаченко Віра 
Іванівна."Вплив самооцінки учнів на формування у них ... Грединарова Олена . 
Формування в шестилітніх дітей готовності до навчання // Початкова освіта. 

5. Виртуальная библиографическая справка. Объединенная ... 
snupe.ru/cgi-bin/sp/part/index.php?... - Перевести эту страницу 
Чешенко О. Самоврядування: яким йому бути?: Учнівське ... Козаченко Віра 
Іванівна."Вплив самооцінки учнів на формування у них ... Грединарова Олена . 
Формування в шестилітніх дітей готовності до навчання // Початкова освіта. 
 

6. [DOC]   

14 квітня 2011 року проведено обласний науково-практичний ... 
osvitaodessa.org/.../1_3_3%20%20Звіт%20... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 
14 квіт. 2011 – Чешенко О.І., методист науково-методичної лабораторії проблем ... 
Олена Іванівна чітко визначила основні джерела інноваційних ідей ... 
самоврядування різних напрямів, підсумками загаль-ношкільного проекту за ... 
 

7. Інноваційність 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Літостанська, С. Роль куратора в організації роботи учнівського самоврядування 
класу .... Бойко, Анжела Іванівна. Проблеми розвитку української освіти в умовах .... 
Чешенко, Олена. Інноваційність виховного процесу в сучасному ... 
 

1. [PDF]   

Семінар Здоровя 27-28.04.2011 м. Вилкове 
www.osvitaodessa.org/.../images/.../qwerty.... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр 
практичний семінар «Становлення та розвиток Школи здоров'я –. Школи ... 
Відкрила засідання семінару Чешенко О.І., методист науково-ме- тодичної ... 
сприяння здоров'ю Одещини. Олена Іванівна чітко визначила проблеми та ... 
 

2. [PDF]   

Обласний науково-практичний семінар «Інноваційні технології ... 
www.osvitaodessa.org/.../images/.../add1.pd... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр 
17 січ. 2012 – Голова правління клубу «Творчість»: Чешенко О. І., методист науково-

http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://kiliya.info/blog/2008-05-23-1283&ei=9Z5lT6CvEImI4gSUwLiMCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCwQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php?page=42&type_val=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96&lang=rus
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php%3Fpage%3D42%26type_val%3D%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%26lang%3Drus&ei=9Z5lT6CvEImI4gSUwLiMCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDwQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php?page=2&type_val=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97&lang=rus
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php%3Fpage%3D2%26type_val%3D%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2597%26lang%3Drus&ei=9Z5lT6CvEImI4gSUwLiMCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEQQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/part/index.php?razdel=23&page=429&lang=rus&lang=ukr&lang=ukr
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/part/index.php%3Frazdel%3D23%26page%3D429%26lang%3Drus%26lang%3Dukr%26lang%3Dukr&ei=9Z5lT6CvEImI4gSUwLiMCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CE0Q7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://snupe.ru/cgi-bin/sp/part/index.php?razdel=23&page=431&lang=rus
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://snupe.ru/cgi-bin/sp/part/index.php%3Frazdel%3D23%26page%3D431%26lang%3Drus&ei=9Z5lT6CvEImI4gSUwLiMCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&ved=0CFUQ7gEwBg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://osvitaodessa.org/administrator/images/image/1_3_3%20%20%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%2014_04_2011%D0%9A%D0%9B%D0%A3%D0%91%20%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%9B_%D0%9A.doc
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://osvitaodessa.org/administrator/images/image/1_3_3%2520%2520%25D0%2597%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%2520%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%252014_04_2011%25D0%259A%25D0%259B%25D0%25A3%25D0%2591%2520%2520%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9%2520%25D0%259B_%25D0%259A.doc&ei=9Z5lT6CvEImI4gSUwLiMCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CFwQ7gEwBw&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26hl%3Dru%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Heow17untfUJ:osvitaodessa.org/administrator/images/image/1_3_3%2520%2520%25D0%2597%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%2520%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%252014_04_2011%25D0%259A%25D0%259B%25D0%25A3%25D0%2591%2520%2520%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9%2520%25D0%259B_%25D0%259A.doc+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESgzHFtqkGV1ANK-dKhBZOladjPBG0SpHPjGgYTo4xZjsP2ynzbr9kYyvXHFEs31y0Qma4-Xhp_rFl3ORGaxm7tSNZTh2zdq3ussOZ4X_39owN2kYzYyV6T3ZbVdAFD2AxfKjU14&sig=AHIEtbSa6-sEqR7yOcYDZG40MSyoSGijNQ
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NPB_PRINT&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=DS=&S21STR=%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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мето- дичної лабораторії ... Розбудова сучасної моделі навчального закладу 
Школи здоров'я у відповідності до ... Олена Іванівна презентувала ... 
 

1. [DOC]   

Впровадження Комплексної програми щодо формування навичок ... 
himlaceen.ru/zahody/dialog.doc - Перевести эту страницу  
Заблокировать все результаты с himlaceen.ru 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 
„Про майбутнє здоров'я нації необхідно ... 1998 році в школах Києва та Харкова 
стали громадські організації „Валеосфера”, .... Чешенко Олена Іванівна, ... 
 

1. [DOC]   

У К Р А Ї Н А УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ... 
www.kiliyaosvita.org.ua/Norma/.../school.d... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 
... закладу – 2007»;. Лефтерова Марія Іванівна, заступник директора ... Калараш 
Олена Петрівна, заступник директора. з виховної ..... Чешенко О.І. Школа культури 
здоров'я – в інтересах дітей та створення кращого світу для них. 
 

1. PDF]   

Обласний науково-практичний семінар «Інноваційні технології ... 
www.osvitaodessa.org/.../images/.../Doc2.pd... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр 
23 лис. 2011 – Школи духовності, інтелекту, здоров'я й радості» ... Чешенко О. І., 
методист науково-методичної лабораторії проблем виховання, старший ... Олена 
Іванівна розкрила перспективи подальших розвідок у вивченні ... 
 

1. 6 - Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба 
www.chl.kiev.ua/cgi.../ssearch.php?...6... - Перевести эту страницу 
Формування духовності молодших школярів загальноосвітніх шкіл засобами музики. 
... Чешенко О. Самоврядування: яким йому бути? ... Козаченко Віра 
Іванівна."Вплив самооцінки учнів на формування у них гуманістичних .... Ващенко 
Олена. Організація і методика проведення фізкультурних хвилинок у 1-4-х ... 
 

1. [PDF]   

Обласний науково-практичний семінар «Інноваційні технології ... 
www.osvitaodessa.org/.../images/.../Doc2.pd... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр 
23 лис. 2011 – Школи духовності, інтелекту, здоров'я й радості» ... Чешенко О. І., 
методист науково-методичної лабораторії проблем виховання, старший ... Олена 
Іванівна розкрила перспективи подальших розвідок у вивченні ... 
 

1. Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба ... 
www.chl.kiev.ua/.../index.php?... - Перевести эту страницу 
Чешенко О. Самоврядування: яким йому бути? ... Козаченко Віра Іванівна." Вплив 
самооцінки учнів на формування у них гуманістичних ціннісних ... Лобчук, Олена 
Гнатівна. Перевір себе: Завдання з розвитку мовлення для 1-4 кл. 
 

2. Электронный каталог Научной библиотеки - Научная ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Чешенко, Олена. Проектування виховної діяльності : досвід та тенденції 
розвитку / О. ... Никитюк, Ірина. Учнівське самоврядування: досвід, проблеми, ... 
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http://www.google.com.ua/search?source=ig&hl=ru&rlz=&q=%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F&oq=%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=igoogle.12...8750l26031l0l29281l36l35l0l28l28l0l203l1017l0j6j1l7l0.##
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http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/index.php?page=14&type_val=&type=quest&razdel=23&lang=ukr
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/index.php%3Fpage%3D14%26type_val%3D%26type%3Dquest%26razdel%3D23%26lang%3Dukr&ei=0J9lT9_WF8HP4QSe4MzrBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gEwADgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_72ru/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KCK&P21DBN=KCK&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%84%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_72ru/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DKCK%26P21DBN%3DKCK%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%2584%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0,%2520%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%24%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DGOD%26S21SRD%3DDOWN%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21CNR%3D20&ei=0J9lT9_WF8HP4QSe4MzrBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CC8Q7gEwAjgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso


 
3. Электронный каталог Научной библиотеки - Научная ... 

hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Кл.слова: МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ Чернадчук ..... Чешенко, Олена. 
Розбудова об'єднання культури здоров'я / О. Чешенко. - С.1,20-27. Козубенко ... 

4. типу документа - Зведений електронний каталог шкільних ... 
naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Чешенко, Олена. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та створення 
кращого ... Чинок, Олена Іванівна. [Гуманітарна гімназія "Гармонія" м. .... Літвінова, 
О. Судовий захист прав органів місцевого самоврядування як одна з ... 
 

5. [DOC]   

У К Р А Ї Н А УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ... 
www.kiliyaosvita.org.ua/Norma/.../school.d... - Перевести эту страницу 
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр 
Підготувала О. І. ЧЕШЕНКО, методист науково-методичної лабораторії проблем ... 
залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі, органів 
місцевого самоврядування, громадських ..... Лефтерова Марія Іванівна, заступник 
директора ... Калараш Олена Петрівна, заступник директора ... 
 

6. типу документа 
212.111.193.210:8080/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Предметные рубрики: Виховання-- Колектив-- Учнівське самоврядування ... Тринус, 
Олена Володимирівна; Пальчук, Марина Іванівна; Кушнірик, Ольга Іванівна; ... 
Чешенко О. І. Організаційно-методичний супровід інноваційної ... 
 

7. ІННОВАЦІЙНІСТЬ - Зведений електронний каталог 
e-catalog.mk.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Літостанська, С. Роль куратора в організації роботи учнівського самоврядування 
класу .... Бойко, Анжела Іванівна. Проблеми розвитку української освіти в умовах .... 
Чешенко, Олена. Інноваційність виховного процесу в сучасному ... 
 

1. полный - National M. Drahomanov Pedagogical University Scientific ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Кл.слова: УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ..... Чешенко, 
Олена. Проектування виховної діяльності : досвід та тенденції .... Требик, 
Антоніна Іванівна. Тиждень шкільного підручника / А. І. Требик. - С.38-53 ... 
 

2. типу документа - National M. Drahomanov Pedagogical University ... 
hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Маложон, Олена Іванівна. Україна у складі Литви та Польщі : (XIV - перша ..... 
Чешенко, Олена. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та ... Титко, 
Галина. Учнівське самоврядування у професійному ліцеї / Г. Титко. - С.20-22. 
 

3. полный - Зведений електронний каталог шкільних бібліотек 
naslib.org/.../cgiirbis_64.exe?... - Перевести эту страницу 
Сорокіна, Алла Іванівна. Національний центр народної культури "Музей Івана 
Гончара" як ... Кл.слова: органи самоврядування, протипожежні потребі, вогнеборці 
..... Чешенко, Олена. Школа культури здоров'я - в інтересах дітей та ... 
 

4. Заднистрова Сич. 2. Днистровська Сич (Валерий Тимофеев ... 
www.proza.ru/2009/01/04/693 - Перевести эту страницу 
4 січ. 2009 – Найвищим органом самоврядування ДС є Козацька Рада, яка ...... 
Керували семінаром-конференцією методист ОІУУ Чешенко О.І. та директор гімназії 

http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_72ru/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A6$%3C.%3E%2B%3C.%3EA%3D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D$%3C.%3E%2B%3C.%3EA%3D%D0%86%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9C%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%90$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DNPB%26P21DBN%3DNPB%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%259C%25D0%2586%25D0%2596%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2594%25D0%259D%25D0%2590%24%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21CNR%3D20&ei=0J9lT9_WF8HP4QSe4MzrBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEAQ7gEwBDgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://www.kiliyaosvita.org.ua/Norma/03022012/school.doc
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.kiliyaosvita.org.ua/Norma/03022012/school.doc&ei=0J9lT9_WF8HP4QSe4MzrBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CFcQ7gEwBzgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:uFCJQOzr-SoJ:www.kiliyaosvita.org.ua/Norma/03022012/school.doc+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESiXmA0xIOKHHNAx_pi8PuiobboZYJf9rps6ZfUpC5hf9QIjBdK8UwXEoPhO9yek1vx63YRICqx2l-TaJP-wywCS2nQ7yKRgSzIxlwyydDzGnNEhyTeokh3QFwhKAaRSeazxjuld&sig=AHIEtbQGbDq0Cs-TBBLYpLypc8JbHYegJQ
http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9B%D0%86%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://212.111.193.210:8080/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DLIPER%26P21DBN%3DLIPER%26S21FMT%3Dinfow_wh%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2594%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2592%25D0%259E%24%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&ei=0J9lT9_WF8HP4QSe4MzrBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CGAQ7gEwCDgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe%3FZ21ID%3D%26I21DBN%3DNPB%26P21DBN%3DNPB%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullwebr%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D20%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21LOG%3D1%26S21P03%3DK%3D%26S21STR%3D%25D0%2586%25D0%259D%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A6%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259D%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25AC&ei=0J9lT9_WF8HP4QSe4MzrBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CGcQ7gEwCTgK&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D10%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_en/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86$%3C.%3E%2B%3C.%3EK%3D%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%93$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_en/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%98%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=&S21CNR=20
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_en/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DKST%26P21DBN%3DKST%26S21FMT%3Dfullwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EK%253D%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%2592%25D0%259A%25D0%2598%253C.%253E)%26Z21ID%3D%26S21SRW%3DTIPVID%26S21SRD%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21CNR%3D20&ei=XqBlT7qAEqb64QTdpeH3Bw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CC0Q7gEwAjgU&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2B%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%26start%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D863%26prmd%3Dimvnso
http://naslib.org/cgi/base_naslib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%A5%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%9A%D0%90$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
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