2

ПАНОРАМА
ОСВІТЯНСЬКИХ ПОДІЙ

ВИСОКА
ДЕРЖАВНА НАГОРОДА –
У СУМСЬКИХ ОСВІТЯН

Державну премію в галузі освіти 2017 року отримали
ректор СумДУ, кандидат технічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України Анатолій Васильєв,
завідувач кафедри комп’ютерних наук СумДУ, доктор
технічних наук, професор Анатолій Довбиш, директор
організаційно-методичного центру технологій електронного
навчання СумДУ, кандидат технічних наук, доцент Юрій
Зубань та проректор з науково-педагогічної роботи СумДУ,
кандидат фізико-математичних наук, доцент Володимир
Любчак.
Отримали нагороду сумчани у номінації «Вища освіта»
за роботу «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної ІТ-підтримки
діяльності інноваційного університету».

ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА, ЛІКАРЯ, НАСТАВНИКА
Микола Григорович Кононенко – хірург-онколог,
визнаний фахівець у своїй галузі, доктор медичних наук,
професор кафедри хірургії та онкології Медичного
інституту СумДУ, почесний професор Сумського
державного університету, власник патентів на винаходи у
галузі медицини, зустрів свій 80-річний ювілей. Зустрів на
своєму робочому місці, серед колег-викладачів, допитливих
студентів і пацієнтів, які довіряють цьому лікарю.
Його лікарська і наукова біографія – це приклад
неймовірного працелюбства, відданості своїй професії,
коли людина, переймаючись болем інших, шукає, як можна
допомогти. Це – наукові розробки й унікальні операції,
десятиліття, віддане дитячій онкології, а потім робота по створенню медичного інституту
СумДУ, зокрема, кафедри хірургії.

АВТОР ДИТЯЧОЇ КНИГИ РОКУ – ПЕДАГОГ ІЗ СУМ
Днями авторитетне журі ВВС оприлюднило список книгпереможців 2017 року. Кращою у номінації «Дитяча книга
року» стала «Комп і компанія» сумчанки Анни Коршунової,
члена Національної спілки письменників, педагога,
викладача Сумської обласної гімназії для обдарованих
дітей.
«Комп і компанія» – це чудова історія про те, як встати
із-за комп’ютера і знайти дружбу і пригоди. Вона
перегукується з найулюбленішими класичними творами
української дитячої літератури. Тільки тоді, коли пірнеш з
головою у реальне життя, можна прожити справжнє
дитинство, завести справжніх друзів і разом побороти
несправедливість – і все це буде весело! Це важливий урок не лише для дітей, але й для їхніх
батьків, залежних від соціальних мереж» – розповідає Світлана Пиркало, радник ЄБРР з
питань культури і член журі Премії «Книга року ВВС-2017».
Ірина ПАНАСЕНКО
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КОНКУРС

ОХОРОНА ПРАЦІ ОЧИМА
ДІТЕЙ – КОНКУРС
ПРО ВАЖЛИВЕ

Традиційно наприкінці року в Управлінні Держпраці у Сумській області розпочато прийом
дитячих малюнків, присвячених тематиці безпеки виконання робіт, для участі у
Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».
VII Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» проводиться з
нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні, воно відзначається щорічно 28 квітня у
Всесвітній день охорони праці.
Нагадаємо, що першим етапом конкурсу є відбірковий регіональний тур, який проходитиме
у період до лютого 2018 року.
Конкурс проводитиметься у трьох вікових групах учасників:
- перша група – автори робіт віком від 6 до 10 років;
- друга група – автори робіт віком від 11 до 14 років;
- третя група – автори робіт віком від 15 до 18 років.
До участі у конкурсі прийматимуться лише роботи, тема та оформлення яких відповідатиме
умовам конкурсу. Особливу увагу учасникам слід звернути на контактні дані, які мають бути
зазначені на зворотній стороні малюнка.
Конкурсні роботи приймаються Управлінням Держпраці у Сумській області до
15 лютого 2018 року включно, за адресою: м. Суми, вул. Горького, 28-Б, оф. 15, телефон для
довідок (0542) 22 15 47.
Фінал VІІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей 2018»
та нагородження переможців відбудеться у березні-квітні 2018 року.
Детальну інформацію щодо умов конкурсу можна знайти на сайті редакції
журналу «Охорона праці»: http://ohoronapraci.kiev.ua/
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КОНФЕРЕНЦІЯ

ТРАДИЦІЯ,
ЩО ЗМІЦНЮЄТЬСЯ
Робота пленарного засідання розпочалася
з наукової доповіді С.М. Грицая, який
зосередив увагу на організаційно-педагогічних
умовах
розвитку
особистісно-професійної
компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, схарактеризував
актуальні
проблеми,
пов’язані
із
реформуванням
освіти.
На
пленарному
засіданні також було виголошено низку
важливих доповідей. Кандидат наук з
державного
управління,
доцент,
доцент
кафедри професійної освіти та менеджменту
КЗ СОІППО С.М. Луценко зосередила увагу на
питаннях реалізації засад компетентнісноорієнтованої освіти керівників освітніх закладів
в умовах підвищення кваліфікації. На окремих
аспектах компетентнісно-орієнтованої освіти й
розвитку особистості керівника навчального
закладу в умовах інновацій наголосила
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки, психології та менеджменту освіти
Комунального вищого навчального закладу
Київської
обласної
ради
«Академія
неперервної освіти» І.І. Сотніченко. Про
необхідність розвитку риторичної культури у
науково-педагогічній діяльності викладачів
вищої школи повідомив кандидат педагогічних
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
Сумського
державного
педагогічного
університету
імені
А.С. Макаренка
Д.В. Будянський. Кандидат педагогічних наук,
заступник директора з навчально-виховної

У КЗ
Сумський обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти вчетверте
проведено Міжнародну науково-практичну
конференцію «Освітні інновації: філософія,
психологія, педагогіка».
Партнерами Сумського ОІППО в організації
конференції стали: Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України (Київ,
Україна), Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка (Суми,
Україна), Класичний приватний університет
(Запоріжжя, Україна), Казахський національний університет імені аль-Фарабі (Алмати,
Казахстан),
Узбецький
науково-дослідний
інститут
педагогічних
наук
імені
Т.Н. Кари
Ніязі
(Ташкент,
Узбекистан),
Гданська Вища Гуманітарна Школа (Гданськ,
Польща).
Цього року глобальні питання сучасної
освіти об’єднали 176 представників з різних
міст України (Вінниця, Глухів, Київ, Конотоп,
Миколаїв, Мукачево, Харків, Хмельницький,
Чернівці) і закордонних учасників з Німеччини,
Польщі,
Білорусі,
Росії,
Казахстану,
Азербайджану, Таджикистану, Узбекистану,
Грузії, Гани.
Вітальною промовою роботу конференції
відкрили проректор з наукової роботи
КЗ СОІППО, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри професійної освіти та
менеджменту С.М. Грицай, а також кординатор конференції – завідувач кафедри
професійної
освіти
та
менеджменту
КЗ СОІППО, кандидат педагогічних наук,
доцент О.В. Зосименко.
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повідомила про психологічні особливості
навчального і виховного процесу у школах
Німеччини, висвітлила загальний план задач
дітей від ясел до випускного класу. Проблеми
фізичного виховання і пропагування здорового
способу життя в Гані порушив у своєму
повідомленні
старший
викладач
університетського
коледжу
всіх
народів
Джекоб Овусу Сарфо.
На секційних засіданнях обговорювалися
різноаспектні проблеми сучасної освіти:
український і світовий досвід використання
сучасних технології у навчанні та вихованні
дітей і підлітків; стратегії та технології
впровадження інновації у вищій освіті;
теоретичні й практичні основи розвитку
інноваційних процесів у професійній освіті;
організаційно-педагогічне
забезпечення
інноваційного розвитку післядипломної освіти
в Україні та в світі; інформаційно-комунікаційні
технології в освіті; розвиток соціальнопсихологічного потенціалу особистості в
умовах
інноваційних
змін
в
освіті;
ретроспективний погляд на інновації в
навчально-виховному процесі та управлінні;
культурологічні, етнологічні та філософські

роботи Конотопської спеціалізованої школи ІІІІ ступенів О.М. Юрченко розкрила теоретичні
і практичні аспекти процесу інтеграції в
початковій школі. Проблему використання
інноваційного та методологічно-світоглядного
потенціалу вчення про рівневу організацію
рухових
дій
М.О.
Бернштейна
для
вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури висвітлив
кандидат медичних наук, докторант Інституту
вищої освіти НАПН України, старший викладач
Вінницької
академії
неперервної
освіти
В.М.
Федорець.
На
особливу
увагу
заслуговують доповіді закордонних учасників,
виголошені у форматі телеконференції, що
викликали непідробний інтерес в аудиторії.
Доктор педагогічних наук, професор кафедри
педагогіки
та
освітнього
менеджменту
Казахського національного університету імені
аль-Фарабі
А.К. Минбаєва
розкрила
важливість
методичної
компетенції
у
професійній діяльності і розвитку педагога.
Член
європейської
професійної
психотерапевтичної ліги, директор компанії
«DMA Medhilfe», керівник психологічного
центру
«Ключ
до
себе»
В.В. Дарвіш

засади освітніх інновацій; управління освітою в
сучасному світі та інноваційний розвиток
суспільства.
У контексті конференції було проведено
п’ять майстер-класів. Логічним завершенням
конференції
стало
підбиття
підсумків,
прийняття резолюції, обмін контактами та
слова щирої вдячності
Більше
інформації
за
посиланням:
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2496mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-osvitni
-innovatsiji-filosofiya-psikhologiya-pedagogikatraditsiya-shcho-zmitsnyuetsya
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ПРОЕКТ

«ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ!» –
ПЕДАГОГИ СУМЩИНИ АКТИВНО
ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО ВАЖЛИВОГО
СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
сертифіковано 154 особи) та м. Ромни –
126 осіб). Активними є вчителі Ямпільщини
(75
осіб
отримали
сертифікати
для
впровадження
проекту
«Вчимося
жити
разом»). За ними – райони: Буринський район
(64 особи), Путивльський (50 осіб), Сумський
(41 особа), Великописарівський (35 осіб).
Поки що жодного підготовленого педагога
немає в Конотопському районі та місті
Конотопі.
Другий компонент підготовки освітян за
проектом
«Вчимося
жити
разом»
–
практичний. Впроваджуватиметься він на
експрес-курсах з основ здоров’я в Сумському
обласному
інституті
післядипломної
педагогічної освіти та в методичній роботі на
місцях.
Ресурс для реєстрації і навчання за
проектами «Вчимося жити разом» та «Основи
здоров’язбережної компетентності» знаходиться за адресою: http://autta.org.ua/,
потрібно перейти за посиланням на «он-лайн
курси».

Педагоги
Сумської
області
активно
долучились до проходження он-лайн навчання
за проектом «Вчимося жити разом». Перші
сертифікати були отримані вже 12 жовтня
2017 року. Щодня щонайменше 10 осіб
закінчують навчання та отримують відповідний
бажаний
документ
про
підготовку
та
можливість впроваджувати проект. Найбільше
сертифікатів користувачі он-лайн курсів від
області отримали 26 листопада – 29!
За проектом навчаються всі цільові
категорії педагогів: учителі основ здоров’я
початкової школи, основної школи, класні
керівники. Є серед сертифікованих педагогів
також
методисти
відділів
освіти,
адміністратори навчальних закладів, практичні
психологи,
соціальні
педагоги.
Сумська
область має гідні показники підготовлених
педагогів: станом на 7 грудня 2017 року
пройшли навчання 823 педагогів та ще
400 осіб проходять його на даний час.
Найактивнішими
учасниками
он-лайн
навчання за проектом «Вчимося жити разом»
є педагоги міста Шостки (на даний час

Питання зміцнення та збереження здоров’я розглядалися у Комунальному закладі
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти і в кінці листопада, під
час І обласної науково-педагогічної конференції «Розвиток особистісно-професійної
компетентності педагогів для реалізації проблеми «Навчальний заклад – територія
здоров’я». Докладніше про захід за посиланням, що містить резолюцію та
презентативний матеріал: http://soippo.edu.ua/index.php/home/2487-navchalnij-zakladteritoriya-zdorov-ya
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МЕТОДИКА

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
УРОКУ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
В УМОВАХ ОСОБИСТІСНОЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Одним
із
стратегічних
завдань
реформування освіти в Україні, згідно з
державною національною програмою «Освіта.
Україна ХХІ століття», є формування освіченої,
творчої особистості, громадянина України,
забезпечення пріоритетного розвитку людини.
Особистісно-зорієнтоване навчання − це
таке навчання, центром якого є особистість
дитини, її самобутність, самоцінність: суб'єктний досвід кожного спочатку розкривається, а
потім узгоджується зі змістом освіти.
Особистісно-зорієнтоване
викладання
зарубіжної літератури − важливий фактор
виховання самостійності учнів, активізації
пізнавальної діяльності, формування активної
життєвої позиції.
Сучасний учитель не може працювати
творчо
без
особистісно-зорієнтованого
навчання, адже воно розглядає вчителя як
посередника між учнем і об’єктами пізнання та
допомагає наставнику вирішити ряд питань:
спонукати учнів формувати наявність в них ідеї
та
уявлення;
стимулювати
висунення
альтернативних припущень і здогадів; надавати
можливість досліджувати свої припущення в
процесі дискусійного обговорення; створювати
умови для застосування нових уявлень;
збагачувати знання учнів про кращі світові
зразки літератури і мистецтва; розвивати
творчу уяву; розвивати зв’язне мовлення.
Вимоги до уроків зарубіжної літератури
в умовах особистісно-зорієнтованого
навчання:
1. Увесь навчальний матеріал повинен бути
персоналізований.
2. Правильний підбір методів, прийомів, форм
організації уроку.
3. Рівноправні стосунки на уроці.
4. Дружелюбна обстановка і взаємоповага,
взаємозацікавлення сторін.
Основні принципи особистісно-зорієнтованого підходу, якими повинен керуватись
учитель-словесник на уроці літератури:
- знання, які одержує учень з літератури,
мають підпорядковане значення: вони
повинні
допомагати
йому
брати
безпосередню участь у формуванні себе,
як творчої особистості, збагаченні власної
духовності;
- особистість учня – центр навчального
процесу, він – співтворець уроку;

учитель
–
передумова
формування
виховання, він – спільник учня в
пізнавальній меті;
- учень має право на особистісний шлях
розвитку,
учитель
лише
повинен
допомагати
йому
саморозвиватися
і
самореалізуватися;
- постать педагога є головною в умовах
особистісно-зорієнтованого навчання.
Радимо
учителю
проводити
урок
зарубіжної літератури в умовах особистіснозорієнтованого навчання за такими етапами:
орієнтація,
визначення мети, проектування,
організація
виконання
плану
діяльності,
контрольно-оцінювальний.
На кожному етапі уроку учителю
доречно визначити такі завдання:
етап орієнтації:
- мотивувати
подальшу
діяльність,
налаштувати учнів на позитивну роботу на
уроці літератури;
- використовувати особистий досвід учнів із
даного питання.
етап визначення мети:
- визначити разом з учнями мету наступної
діяльності на уроці;
- визначити
показники
досягнення
поставленої мети (які знання, уявлення,
способи діяльності свідчитимуть про це).
етап проектування:
- залучити учнів до планування подальшої
діяльності
через
попередню
роботу
(випереджувальні завдання, повідомлення,
реферати, підготовку наочності, самостійні
завдання);
- скласти план очікуваної роботи;
- обговорити складений план.
етап організації виконання плану діяльності:
надати учням можливість вибрати способи
навчальної діяльності (письмово чи усно,
індивідуально чи в групі, виклад опорних
положень чи розгорнена відповідь);
дозволити учням обирати спосіб фіксації
пояснення нового матеріалу (конспект,
схема, таблиця, опора, план, тези,
висновки та ін.);
надати можливість учням обрати завдання
та способи їх виконання під час
закріплення знань, формування умінь та
відпрацювання навичок;
-
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що дозволяють кожному учневі, незалежно
від його готовності до уроку, проявляти
ініціативу, самостійність, вибірковість до
способів роботи;
обговорити з учнями наприкінці уроку те,
що сподобалось (не сподобалось) і чому;
аналізувати під час опитування на уроці
(при виставленні оцінок) не тільки
правильність (неправильність) відповідей, а
й
їх
самостійність,
оригінальність,
прагнення учня шукати та знаходити
різноманітні способи виконання завдань;
надавати докладні рекомендації щодо
виконання домашнього завдання.
Отже, особистісно-зорієнтований підхід є
запорукою успіху кожного вчителя, бо його
суть полягає у «створенні оптимальних умов
для розвитку особистісних структур учня,
формування його життєвих компетентностей та
вироблення власної освітньої продукції».

контрольно-оцінювальний етап:
залучити дітей до контролю за розвитком
навчальної діяльності (парні й групові
форми взаємоконтролю, самоконтроль);
залучати учнів до виправлення певних
недоліків у своїй діяльності та осмислення
їх причин (взаємо- і самоаналіз);
надати школярам можливість самостійно
або за допомогою вчителя, інших учнів
порівнювати отриманий ними результат із
критеріями стандарту, закладеного у
навчальній програмі.
Проводячи урок зарубіжної літератури,
учителю доцільно дотримуватись таких
рекомендацій:
використовувати різноманітні форми і
методи роботи;
створити атмосферу зацікавленості для
кожного учня;
стимулювати
учнів
до
використання
різноманітних способів виконання завдань
на уроці без остраху помилитися, отримати
неправильну відповідь;
застосувати завдання, що дозволяють
учневі самому вибирати тип, вид і форму
матеріалу (словесну, графічну, умовносимволічну);
створити педагогічні ситуації спілкування,

ДОСВІД

Ірина ЗАХАРЧЕНКО,
методист із зарубіжної літератури та
мов національних меншин навчальнометодичного відділу координації
освітньої діяльності та професійного
розвитку Сумського ОІППО

ГОТУЄМО ЛІДЕРІВ
Розвиток соціальної активності в умовах дитячого самоврядування
у сучасному навчально-виховному закладі

Соціальна активність – це діяльне
ставлення людини та здатність здійснювати
суттєві
перетворення
матеріального
та
духовного середовища на основі засвоєння
суспільно-історичного досвіду людства, що
виявляється у творчій діяльності, вольових
актах, спілкуванні.
Від уміння виявляти і реалізовувати
соціальні ініціативи, від особистого внеску
людини у загальну справу залежить як її
духовне,
моральне
збагачення,
так
і
матеріальний добробут.
Сучасні випускники мають бути готові до
включення у подальшу життєдіяльність, здатні
практично вирішувати життєві та професійні
проблеми, що постають перед ними. Головним
завданням освіти є підготовка випускника
такого рівня, щоб, коли виникає проблемна
ситуація, він міг знайти кілька способів її
вирішення, обрати раціональний спосіб,
обґрунтувавши своє рішення.

Навчання
лідерів
відбувається
за
програмою «Школа лідерів», що не лише
надає вихованцям теоретичні знання і
практичні вміння, а й формує психологічну
готовність
до
конструктивної
спільної
діяльності, базові компетентності, необхідні
для
конструктивного
спілкування,
раціонального
планування,
успішного
виконання планів, вирішення конфліктів і
проблемних ситуацій, успішного виконання
поставлених завдань.
Навчання за даною програмою являє
собою систему взаємопов’язаних творчих
завдань, ігор і тренінгових вправ, виховних
заходів. Передбачаються обговорення та
дискусії на хвилюючі і цікаві для підлітків
теми, в процесі яких відпрацьовуються навички
керівництва малим колективом або групою,
техніки ведення розмови, дискусій, вміння
відстоювати власну точку зору та поважати
думку інших, досягати згоди і знаходити
рішення, працюючи в групі.
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Зміст діяльності вихованців в рамках
даної програми передбачає обов’язкову
роботу в органах дитячого і молодіжного
самоврядування закладу, району. Якісним
показником є участь в роботі громадських
організацій, реалізація освітньо-соціальних
проектів, отримання грантів для їх організації.
Основними
результатами
діяльності
органів дитячого самоврядування є реалізація
освітньо-соціальних акцій та проектів, про що
складаються творчі звіти.
Будь-яке
навчання
стає
значно
ефективнішим, якщо вихованці розуміють, де і
як саме пропоноване знання може бути
корисно використане в повсякденному житті.
Основним змістом освіти мають стати не
готові знання з певних предметів, а
формування таких умінь: проблему перевести в
задачу; знаходити потрібну інформацію та
якісно опрацьовувати її; відшуковувати різні
варіанти
розв’язку
поставленої
задачі;
працювати в команді; постійно вчитись (в тому
числі
постійно
навчатись
новому)
і
самовдосконалюватись.
Наведу один із прикладів заняттятренінгу на тему «Ми – команда».
Мета заняття-тренінгу: сформувати
поняття команди, умови її ефективної
діяльності; дати уявлення про роль керівника в
управлінні командою; згуртувати учасників
групи для
досягнення
максимального
результату командної діяльності; продемонструвати ефективність командної роботи.
Завдання: визначити поняття «команда»;
показати умови ефективної
діяльності
команди; навчити ефективно взаємодіяти для
досягнення спільної мети; виробляти уміння
відшуковувати розв’язання поставленої задачі.
Кількість учасників: 10-15 чоловік
Вік учасників: 14-15 років
Тривалість тренінгу: 2 години
Обладнання: папір для нотаток, олівці,
фломастери, ручки, папір формату А3, газети,
кольоровий скотч.
План
1.Оголошення теми. Очікування групи (5 хв.)
2. Правила групи «Чарівна лампа» (10 хв.)
3.Вправа «Викид однакової кількості
пальців» (3-5 хв.)
4 . Вп ра ва
« Си не р г ія »
( 15 - 2 0
х в. )
(ВЗАЄМОДІЯ)
5. Вправа з олівцями (7 хв.)
6.Бесіда про командне управління (3-5 хв.)
7. ГРА «ПОВОДИРІ» (20-50 хв.)
8. Гра «Газета, що зменшується» (5 хв.)
9. Рефлексія (5-15 хв.)

ХІД ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ.
ОЧІКУВАННЯ ГРУПИ (5 хв)
Сьогодні нас чекає надзвичайно активне
заняття, в ході якого ми спробуємо довести,
що ми – команда.
- Як ви розумієте, що таке «команда»?
- Для чого потрібні команди? Чим вони
корисні?
Старовинне прислів’я говорить «Якщо
хочеш йти швидко – йди один, якщо хочеш
йти далеко – йди командою». Як ви розумієте
це прислів’я?
У будь-якій справі, під час організації будьякого заходу, незалежно від його спрямування
(від концерту до екологічної акції, від виставки
до туристичного походу), результат залежить
від того, наскільки злагоджено працює
команда організаторів.
- Що важливо для команди?
- Які ваші очікування від сьогоднішнього
заняття?
ПРАВИЛА ГРУПИ
«ЧАРІВНА ЛАМПА» (10 хв)
Вправа дозволяє учасникам задуматися про
ті зміни, які вони хотіли б бачити у своїй
команді.
Матеріали: Папір для нотаток, олівці, папір
формату А3.
Час: 10 хвилин.
Опис: Тренер дає групі такі інструкції:
«Уявіть собі, що ви і ваша команда знаходять
стару лампу, хтось бере її в руки, потирає і з
неї з'являється чарівний джин. Тепер ви
можете загадати три бажання. Але є
маленький нюанс, оскільки лампу ви знайшли
разом зі своєю робочою командою, то і
бажання повинні стосуватися роботи. Ви
можете змінити свого боса, своїх колег,
зробити тривалішою перерву на чай, змінити
штатний розклад і т.д. Кожен може загадати
свої три бажання.
Далі кожен пише свої три бажання, які
спрямовані на зміну робочої обстановки. Тоді
формується загальний список побажань.
Обговорення: Чи можна щось зробити,
щоб ці зміни відбулися в реальності? Якщо ні,
то, що можна зробити для поліпшення
питання, яке турбує всіх?
Коментар: Вправа вчить висловлювати
свої побажання, озвучувати свої правила,
«чарівність» лампи знімає бар’єри, коли
дитина не вірить, що правило може діяти, і не
озвучує його.
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Вправа «Викид однакової кількості
пальців» (3 хв)
Зараз на рахунок "три" ми, стоячи в колі,
викинемо будь-яку кількість пальців правої руки.
Наше завдання – не домовляючись, постаратися
викинути однакову кількість пальців.
Обговорення: Чи складно було виконати
завдання? Чому? Що заважало? Що
допомагало?
Коментар: Зазвичай вправа виконується з
5-10 спроби в залежності від згуртування
команди. Висновок, який завжди роблять
вихованці: щоб досягти єдиного командного
результату, обов’язково потрібно зважати на
думки і дії кожного учасника команди.
4.Вправа «Синергія» (15 хв)
Необхідні матеріали: папір, олівці.
Тренер пише на дошці слово, що має
відношення до теми тренінгу і складається не
менше ніж з 8-10 букв. (Наприклад,
ВЗАЄМОДІЯ). Тренер роздає кожному по
листку паперу і просить кожного окремо
написати максимум слів, що складаються з тих
же букв, що і слово, написане на дошці. Після
2-3 хвилин індивідуальної роботи тренер
об'єднує учасників у міні-групи по 3-4 людини,
роздає по аркушу паперу на групу і просить їх
написати об'єднаний список на всю групу.
Після 5 хвилин роботи в міні-групах тренер
об'єднує всіх учасників в одну групу, видає їм
аркуш паперу і просить створити список,
загальний для всієї групи.
Обговорення. Чи були результати міні-груп
кращі, ніж результати окремих учасників? Чи
був загальний результат кращим, ніж
результати міні-груп?
Ці питання майже риторичні, оскільки
відповіді на них завжди позитивні.
Коментар:
Вправа
допомагає
продемонструвати,
що можливості пари
учасників завжди більші, ніж однієї людини,
а результати команди в декілька разів більші,
ніж просто сума можливостей окремих її
учасників.
5.Вправа з олівцями (7 хв)
Мета: навчання навичкам взаємодії, умінню
працювати в парах і в групі.
Матеріали: олівці, по три на пару.
Інструкція. Суть вправи полягає в утриманні
закритих ковпачками олівця або ручки,
затиснутих між пальцями учасників, що стоять
поруч у колі.
Група стає у коло (відстань між сусідами –
витягнуті руки), олівці затискаються між
подушечками вказівних пальців сусідів. Група,
не відпускаючи олівців, синхронно виконує
завдання:

Підняти руки, опустити їх і повернути у
вихідне положення.
- Витягнути руки вперед, відвести назад.
- Зробити крок вперед, два кроки назад,
крок вперед, крок назад.
- Нахилитися вперед, назад, випрямитися.
- Присісти, встати.
- Зробити крок вперед, підняти руки.
- Тримати олівець безіменними пальцями.
- Тримати олівець мізинцями.
- Виконати вправу із закритими очима.
Обговорення
- Які дії повинен виконувати кожен з
учасників, щоб олівці не випадали?
- На що орієнтуватися при виконанні цих
дій?
- Як встановити необхідне взаєморозуміння?
6. Бесіда про командне управління (3-5 хв)
- Як ви гадаєте,що легше: керувати чи
виконувати вказівки? Чому?
- Чи легко керувати? Чому?
- Чи легко виконувати вказівки? Чому?
Ми повторимо всі ці питання після того, як
проведемо надзвичайно цікаву і надзвичайно
складну гру, яка називається «Поводирі».
7. ГРА «ПОВОДИРІ» (20-40 хв)
На підлозі за допомогою кольорового
скотчу вибудовується лабіринт. Одному з
гравців зав'язують очі, і ставлять його на старт
лабіринту, а команда починає управляти його
діями, виконуючи роль поводиря. Головна
вимога: учасники мають надавати вказівки
одним словом і лише по черзі. За умови
порушення «сліпий» повертається на старт
лабіринту і гра повторюється до успішного
виконання завдання.
Обговорення: Чи складно було виконати
завдання?
Чому?
Що
заважало?
Що
допомагало?
Коментар: Гра надає великі виховні
можливості. Завдання ніколи не може
виконатись з першого разу з причини
відсутності домовленостей учасників процесу.
Тренеру
важливо
відслідковувати
стиль
поведінки кожного вихованця за умови невдачі
виконання завдання (зазвичай, коли певний
учасник
не
виконує
завдання
і
гра
розпочинається спочатку, більшість демонструє
негативні емоції, звинувачує інших і т.д.
Важливо звертати увагу на результат, на
можливість його досягнення за умови
згуртованості команди, на підтримку тих
учасників, кому важко виконувати завдання,
вчити розподіляти обов’язки в команді,
враховуючи можливості кожного окремого
учасника).
-
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8. Гра «Газета, що зменшується» (5 хв).
Вправа тренує навички спільної діяльності
команди. Доцільно використовувати в кінці
тренінгу для ефективного і позитивного його
завершення.
Необхідні матеріали: Один розворот
газети.
Опис. Команді видається газета. Тренер
озвучує таку інструкцію: «Вам потрібно всією
командою стати на газетний аркуш і
скандувати «Ми – команда». Після того, як це
буде зроблено, тренер складає газету навпіл і
повторює завдання. Після того як і це буде
зроблено, тренер ще раз складає газету навпіл
і знову повторює завдання. Завдання групи –
ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ

розміститися на найменшому можливому
шматочку паперу на час, достатній для того,
щоб крикнути всім разом «Ми – команда!»
9. Рефлексія (5-15 хв)
Які почуття викликали вправи? Чому?
Які висновки зробили?
Що нового, важливого, корисного ви
дізнались?
Чи справдились ваші очікування?
Лілія КОВБАСА,
методист по роботі з дитячими
громадськими організаціями комунального
закладу Путивльської районної ради –
районного центру позашкільної роботи

ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ –
БЕЗСТРАШНІ ЛИЦАРІ

Захисники України – безстрашні лицарі,
завжди готові прийти на допомогу слабкому та
беззахисному. Українська армія пройшла
довгий і тернистий шлях. Не одне покоління
кращих синів і дочок віддали своє життя за
рідну Україну-неньку заради її спокою,
мирного існування, свободи та незалежності.
Наші пращури з мечем, шаблею, гвинтівкою
боронили рідну землю, рідну хату та свою
родину. І сьогодні знову стоять на варті спокою
та миру, піднімаються з окопів та йдуть в бій за
краще майбутнє своїх дітей. Вони не знають
страху і болю, і слова: «Ніхто, крім нас!» –
звучать, як заклик, присяга, клятва.
Батьки учнів нашої школи та випускники зі
зброєю в руках стали на захист своєї Батьківщини.
Ми пишаємось ними і чекаємо на них.
Учні,
педагогічний
та
батьківський
колективи
школи
постійно
проводять
благодійні ярмарки, акції, конкурси, збирають
одяг, медикаменти, продукти харчування та
засоби гігієни для воїнів АТО. І нехай цей
внесок не такий великий, та ми віримо, що це
допоможе нашим захисникам у тяжку хвилину.
За плідну волонтерську роботу школа

нагороджена
грамотою
президента
Всеукраїнського благодійного фонду «Діти –
наше майбутнє».
На початку грудня в Сумській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №26 відбулася
зустріч, присвячена Дню Збройних Сил України.
Три покоління: офіцери відділу територіальної
оборони Сумського ОВК, воїни АТО, школярі –
майбутні захисники Вітчизни, зібралися разом.
На святі були присутні Міщенко В.В.,
Харченко Р.В., Трохан В.М., Шульга Д.Г.,
Лесніченко В.В., Сезько А.Р., Шепотько Г.П.
Святковий
концерт,
підготовлений
учнівською громадою, до глибини душі зворушив
гостей свята. Атмосфера добра, затишку, любові
панувала під час дійства, а виступи маленьких
артистів не залишили нікого байдужими. Лунав
сміх, гучні оплески, на очі наверталися сльози.
Зі
словами
привітання
до
слухачів
звернулися Харченко Роман Вікторович, механікводій БТР 95-ої окремої десантно-штурмової
бригади; Шульга Дмитро Григорович, стрілецьсанітар 92-ої окремої механізованої бригади.
Вони розповіли про бойові будні українського
солдата. По закінченню концертної програми діти
подарували воїнам сувеніри, малюнки, листи та
солодощі. Офіцери пообіцяли передати різдвяну
посилку своїм побратимам у зону АТО.
У свою чергу гості зробили також
подарунок-сюрприз – подарували бронежилет
для шкільного музею. Фотосесією учасників
завершилося це свято.
Добра, миру та злагоди всім українським
родинам!
Ольга КОЛОМІЄЦЬ,
педагог-організатор КУ ЗОШ №26.
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НАША
ГОРДІСТЬ

ГОРДІСТЬ СУМЩИНИ –
ПЕРЕМОЖЦІ МОВНОЛІТЕРАТУРНИХ КОНКУРСІВ

Доторкнутися до Слова, відчути Слово,
насолодитися
Словом,
напитися
Слова,
справжнього українського Слова. Бути поруч із
рідним Словом. Це так потрібно і так
життєствердно для нас, українців. Саме
філологічно обдаровані учні Сумської області
своїм прикладом, творчістю, дослідницькою
роботою під чуйним наставництвом педагогівукраїністів відтворюють та повертають нашій
нації істинну правду й силу українського
Слова.
У нашій державі приділяється увага
талановитій молоді. Усі, хто досягають

високих успіхів в інтелектуальних змаганнях
міжнародного
і
всеукраїнського
рівнів,
отримують підтримку з боку держави. Щороку
філологічно
обдаровані
учні
отримують
стипендії Президента України, імені Тараса
Шевченка та Кабінету Міністрів України.
Учасники
мовно-літературних
змагань
Сумщини щороку показують високий рівень
знань з української мови та літератури поза
шкільною
програмою,
творчий
підхід,
самобутність, оригінальність у виконанні
конкурсних завдань. Держава гідно оцінила
здобутки наших школярів (див. інформацію).

Інформація
про учнів закладів загальної середньої освіти Сумської області, які отримували
стипендії Президента України, Кабінету Міністрів, імені Тараса Шевченка за
успіхи в мовно-літературних конкурсах (2015-2017 рр.)
№ з/п

Назва навчального закладу

Рік

Семикаш
Ірина
Сурган
Ярослава

Великочернеччинська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів Сумської районної ради
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№7 імені Максима Савченка Сумської міської
ради

2015

Костіна
Анастасія
Дробниця
Марія

Олександрівська гімназія (нині Сумська
класична гімназія Сумської міської ради)
Кролевецька загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів
№2
ім.
М.О. Лукаша
Кролевецької районної ради

2015

3.

Загородня
Дарина

4.

1.
2.

3.

ПІБ

2015

Назва стипендії
Стипендія
України
Стипендія
Міністрів

Президента
Кабінету

2015,
2016

Стипендія
Президента
України
Стипендія імені Тараса
Шевченка

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№7 імені Максима Савченка Сумської
міської ради

2015,
2016

Стипендія імені Тараса
Шевченка

Лесняк
ДаріяАнастасія

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№10 імені Героя Радянського Союзу
О. Бутка м. Суми

2016

Стипендія
Міністрів

Кабінету

5.

Мацькович
Софія

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№7 імені Максима Савченка Сумської
міської ради

2016,
2017

Стипендія
України

Президента

6.

Калантаєнко
Наталія
Сергієнко
Катерина
Титаренко
Поліна
Марченко
Валерія
Артюшенко
Єлизавета

Конотопська
гімназія
Конотопської
міської ради
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№21 м. Суми
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№18 Сумської міської ради
Великочернеччинська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів Сумської районної ради
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№9 м. Суми

2016

Стипендія
України
Стипендія
України
Стипендія
Міністрів
Стипендія
України
Стипендія
України

Президента

2.

7.
8.
9.
10.

12

2017
2017
2016,
2017
2017

Президента
Кабінету
Президента
Президента
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2017 рік теж багатий на здобутки.
Катерина Сергієнко, учениця 6 класу Сумської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №21
м. Суми отримує стипендію Президента
України за перемогу у VII Міжнародному
мовно-літературному конкурсі учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка
(відповідно до Указу Президента України від
1 вересня 2011 року № 884 «Про Положення
про стипендії Президента України переможцям
Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка»).
Поліна Титаренко, випускниця Сумської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18
Сумської міської ради (нині студентка
Національного університету імені Тараса
Шевченка), відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України від 23.06.2017 № 915 як
переможець ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови
та літератури (І місце), нагороджена
стипендією Кабінету Міністрів України.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 19.10.2017 № 1399 «Про
призначення стипендій Президента України
переможцям
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
з
навчальних
предметів
і
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України 2016/2017 навчального
року», за перемогу в ІV етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови та
літератури стипендії Президента України
призначено таким учням:
Артюшенко
Єлизаветі
(Комунальна
установа Сумська спеціалізована школа I-III
ступенів №9, м. Суми; 10 клас, ІІ місце;
Марченко Валерії (Великочернеччинська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської
районної ради; 10 клас, ІІ місце;
Мацькович Софії
(Комунальна установа
Сумська спеціалізована школа I-III ступенів
№7 імені Максима Савченка Сумської міської
ради; 10 клас, ІІ місце.
Пишаємося тим, що з чотирьох стипендіатів
10 класу (Додаток з вище вказаного наказу
МОН України «Таблиця розподілу кількості
стипендій Президента України переможцям
ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів 2016/2017навчального
року») – 3 учні з наших навчальних закладів!
13 листопада 2017 року відбулось урочисте
вручення стипендій Президента України, на
якому Міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич, звернувшись до переможців,

Катерина Сергієнко

Поліна Титаренко

Софія Мацькович

Валерія Марченко

зазначила, що «стипендія – це визнання
вашого таланту, працьовитості та потенціалу. І
найголовніше – не зупинятися на досягнутому
та розвиватися далі. Нікому і ніколи не
достатньо лише таланту, за справжніми
звершеннями завжди стоїть кропітка праця та
цілеспрямованість».
«Надзвичайно приємно, що держава
достойно
нагороджує
учнів-олімпіадників.
Відчуваєш, що твоя праця потрібна не тільки
тобі, а й суспільству. З’являється мотивація
працювати далі, а в душі зароджується почуття
відповідальності, адже майбутнє держави в
руках ініціативної й працьовитої молоді», – на
церемонії
нагородження
прокоментувала
Єлизавета Артюшенко
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Сьогодні ми стоїмо перед великим
викликом. На жаль, саме в Україні впродовж
важкого ХХ століття, двох хвиль радянських
репресій послідовно винищувалася українська
інтелектуальна
еліта.
Лише
у
часи
розстріляного відродження ми втратили 30
тисяч провідних інтелектуалів країни. Нам
тепер треба надолужувати цей потенціал.
Упевнені, що саме ці талановиті діти
стверджуватимуть і надалі, що є майбутнє в
українського Слова!

ОБДАРОВАНІ
ДІТИ

Вітаємо стипендіатів із гідним визнанням їх
праці та сподіваємося, що вони й надалі
примножуватимуть
славу
Сумщини
на
всеукраїнському й міжнародному рівнях, а
педагогічні колективи закладів освіти й надалі
створюватимуть комфортне середовище для
навчання й всебічного розвитку дітей!
Любов ШЕРСТЮК,
методист з української мови
та літератури Сумського ОІППО

СВІТ РЕАЛЬНИЙ І ВІРТУАЛЬНИЙ.
ЯКІ ВОНИ У ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ?

Цікаво порівняти світ реальний і
віртуальний. Якими їх бачать наші діти? Як
вони їх характеризують? Врешті-решт, який
світ подобається більше – реальний чи
віртуальний? На моє прохання порівнюють ці
світи і, власне, коментують кадети І курсу
Державного ліцею-інтернату з підвищеною
військово-фізичною підготовкою «Кадетський
корпус ім. І. Г. Харитоненка». Вони дуже мудрі
ці підлітки – діти ХХІ століття. Не кожен
дорослий зможе так влучно і лаконічно
порівняти, проаналізувати і накреслити
власний життєвий шлях. Більше того, ці діти
відчувають у чому сенс життя на землі і
знають, де, як і в чому знайти сили для того,
щоб не лише існувати у цьому світі, а жити посправжньому. До цих маленьких мудреців
треба дослухатися і вчитися у них бачити і
розуміти сьогодення.
Людмила ГОВІЙНА, керівник гуртка
«Літературна діяльність» КЗ СОР –
обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю.

Дмитро Матеко, 14 років.
Реальність. Цей світ має обмеження.
Реальність – це коли ти не можеш робити все,
що забажаєш. У сьогоднішній реальності
багато брехливих людей та підступних вчинків.
А віртуальний світ – це світ без обмежень.
Там ти можеш відірватись від землі. У
віртуальному світі – роби, що забажаєш:
твори, мрій та літай. Це світ чогось більшого…

Векленко Олександр, 13 років.
Віртуальний світ. У ньому ти можеш
побачити все те, чого ти не побачиш у
реальному житті: ігри з трагічним та щасливим
кінцем, технології майбутнього. Звичайний світ.
Запах квітів, скошеної трави, шум дерев. Чути
як хлюпочеться річка, співає соловейко, а
головне, що в звичайному житті ти можеш
кохати і радіти життю в любові.

Шевченко Ілля, 14 років.
Мені подобається реальний світ тому, що в
ньому є загадки, які ще не відгадало людство.

Луговий Микита, 14 років.
У віртуальному світі ми начебто втікаємо
від реального. Але це, на жаль, більше
залежить від потреб і від цього не так легко
втекти. Віртуальний світ мені здається ще
більш оманливим, ніж реальний, але в ньому є
й позитив. Ці два світи тісно пов’язані між
собою. Реальний світ здається мені не завжди
справедливим, а інколи й жорстоким.
Подорослішавши, я зрозумію це ще глибше і,
скоріше за все, з цим зіштовхнуся. Попри все
це, є заради чого жити – у нашому світі
багато прекрасного. Я багато чого хочу в
своєму житті зробити, щоб, можливо, у світі
щось змінити.
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ігри. В реальному світі є спорт і наука. Дуже
люблю милуватися різними красивими
пейзажами природи. Найдорожче в реальному
Євген Шевченко, 13 років.
На мою думку, обидва світи приємні й світі для мене – це сім’я.
особливі, але в реальному світі є багато
розчарувань і невдач, а тому деякі люди
тікають з реального світу у віртуальний. Мені
Андрій Фомін, 13 років.
це дуже не подобається, бо мені легше
Віртуальний та реальний світи – два
перебороти розчарування, невдачі, поганий протилежні поняття! Реальний – це світ, в
настрій. Потім я розумію, що недарма якому ми живемо, робимо свої справи.
переборов усі ці труднощі, а заради радості, Реальний світ значно важливіший, ніж
щастя, любові.
віртуальний. Я вважаю, що реальний світ треба
сприймати набагато емоційніше, живописніше.
Треба бачити позитив у всіх своїх справах.
Щодо віртуального світу, то я вважаю, що це
лише доповнення до реального світогляду. Я
Микита Пірлік, 13 років.
Реальний світ дуже незвичайний. Деякі намагаюся бачити наш світ якнайбільш
люди його не цінують тому, що не хочуть у прекрасним, добрішим, кращим.
ньому зробити якомога більше. Ми бачимо, що
в реальному світі люди можуть, коли захочуть,
досягти успіхів і визнання. У віртуальному світі
Гліб Остапенко, 13 років.
все дуже просто і легко, тільки мрій.
Мені реальний світ здається цікавим та
різнокольоровим, але коли похмура погода, то
здається, що реальний світ перетворюється на
чорно-білий малюнок. Але все одно, мені
Владислав Марченко, 13 років.
дуже подобається описувати цікаві речі
У реальному світі технології розвиваються – навколо мене та спостерігати за природними
і наш світ все більше поглинає віртуально- явищами – навіть тоді, коли усе чорно-біле.
к о м п ’ ю т е р н ий
світ .
У
вір т уа л ьн о комп’ютерному світі все легко. Там ти
проявляєш свою фантазію – і ти творець!
Даніїл Гаркавий, 13 років.
Реальний світ – це безмежна країна краси.
Безмежна територія лісів, полів, галявин і це
Кирило Калиновський, 13 років.
не може не радувати око. Я завжди любив
Я вважаю, що реального світу повинно їздити на природу, з самого малку. Коли я з
бути більше, ніж віртуального. Народжуємося сім’єю виїжджаю на природу, то відразу
ми в реальному світі і помираємо також у переповнююся емоціями. Реальний світ
реальному. Але й у віртуальному ми красивий та повен загадок, але він також
розважаємося, спілкуємося, наприклад, у наповнений тяжкими моментами бід, нещасть,
соціальних мережах. У віртуальному світі є катастроф. І незважаючи на це, я все одно
багато друзів, яких ми не можемо бачити у обома руками за реальність.
цей час, але реальне спілкування важливіше.
Це підтримка близьких людей, це хороша
дружба, щира любов. У всьому повинна бути
рівновага: день-ніч і ніч-день. Віртуальний
світ – це внутрішня підсвідомість нашого
реального світу.

Денис Горлач, 13 років.
Мені більше подобається реальний світ, бо
в ньому багато чого є яскравого і вражаючого.
Тут можна мати багато друзів, з якими можна
пограти в футбол, баскетбол, у різні цікаві
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