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Уже вдруге виходить друком педагогічний щорічник «Мистецтво викладання: золоті 
зерна досвіду». Видання покликане стати дороговказом у вирі організації освітнього проце
су молодому фахівцю, помічником для досвідченого вчителя, путівником для адміністра
ції закладів загальної середньої та позашкільної освіти, працівників методичної  служби. 

Процеси навчання та виховання юних здобувачів знань постійно вдосконалюються, 
модернізуються. Запропонований посібник презентує авторські плани-конспекти занять 
різних типів та форм. Його автори – досвідчені вчителі зі значним стажем педагогічної 
діяльності, науковці. Редакційною радою було отримано 32 плани-конспекти з 7 областей 
України. Після розгляду надісланих робіт було виокремлено 8 найкращих, які було вирі
шено рекомендувати до публікації. 

У планах наступних випусків – висвітлення історій закладів освіти, портретів таланови
тих педагогів, нових цікавих конспектів уроків та гурткових занять, публікація рецензій та 
оглядів на новинки науково-методичної літератури. Плекаємо надію, що у майбутньому 
навколо щорічника згуртується більше число авторів. Крім того, ми відкриті до Ваших 
побажань, пропозицій та порад, адже наша головна мета – створювати посібники, що ма
тимуть користь для кожного, хто візьме їх до рук.

Приємного та корисного прочитання, любі друзі!

Зі щирою повагою від імені Редакційної ради
Назар Мартинюк
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