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МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ:
ОСВІЧЕНЕ, НАЛАШТОВАНЕ
НА УСПІХ

Третій день цьогорічного травня на
Сумщині позначився прекрасним дійством, яке
підносило настрій і дарувало велику надію –
ось воно, майбутнє України: не тільки
розумне, освічене, а ще й налаштоване на
успіх своєї країни. Урочиста церемонія
нагородження і пошанування переможців
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
та
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Малої академії наук України зібрала майже
півтисячі кращих учнів Сумщини, їх вчителів,
керівництво області на навчальних закладів.
Вже кілька років поспіль освіта Сумщини
займає почесне місце у п’ятірці кращих по
Україні за результатами ЗНО, ми маємо
47 переможців Всеукраїнських олімпіад із
99 представлених, і близько 250 переможців
робіт Малої академії наук України. Приємно,
що таким результатам ми завдячуємо

розумникам і розумницям, а вони під час
церемонії
почувалися
серйозними
і
збентеженими, посміхалися і по-дорослому
спілкувалися
із
журналістами
місцевих
телеканалів.
«Сумщина за здобутками в освіті на
достойному рівні серед областей України, у
нас є чим і ким пишатися, – зазначила
директор Департаменту освіти й науки
Сумської ОДА Вікторія Гробова. – Також я
вдячна вчителям-наставникам та керівникам
наукових гуртків за те, що саме вони
розкривають в учнях потенціал та бажання до
наукових звершень».
Усі виступаючі щиро бажали героям цього
свята успішно реалізувати свій потенціал на
благо своєї країни. Хай ці слова збудуться!
Ірина ПАНАСЕНКО

2

Педагогічна трибуна
АКТУАЛЬНА
ТЕМА

Травень, 2018 №5 (138)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ – ЦІННІСНА
СКЛАДОВА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Україна – молода поліетнічна держава,
яка прагне до інтеграції в світове та
європейське співтовариство. Особливістю ХХІ
століття
є
тенденція
до
формування
полікультурного
простору
в
умовах
глобалізаційно-інформаційних змін суспільства.
Полікультурність як внутрішнього, так і
зовнішнього суспільного середовища вимагає
від кожного громадянина нашої країни
здатності до міжетнічної і міжкультурної
комунікації та толерантного ставлення до
культурних цінностей інших народів. Тому
дедалі
гостріше
постає
необхідність
цілеспрямовано
готувати
підростаюче
покоління до життя в культурно гетерогенному
і мінливому світі.
Важливу роль у вирішенні цього завдання
відведено закладам загальної середньої освіти,
у яких педагоги повинні приділяти належну
увагу полікультурному вихованню учнів та їх
підготовці до відповідальної і конструктивної
взаємодії у полікультурному суспільстві.
Метою полікультурного виховання в
закладах загальної середньої освіти є
створення полікультурної особистості.
Полікультурна
особистість
–
це
особистість, що володіє уміннями та навичками
успішної взаємодії з представниками іншої
держави та культури.
Основними рисами
полікультурної
особистості є:
- толерантність;
- комунікабельність;
- повага до цінностей інших культур;
- обізнаність про інші культурні цінності.
Основами полікультурного виховання є:
- виховання взаємоповаги та толерантного
ставлення між представниками різних груп;
- формування
в
учнівської
молоді
гуманістичного світогляду, культури миру та
відмови від насильства;
- організація пізнавальної діяльності учнів з
метою збагачення їх знань про культуру
міжнаціональних відносин;
- накопичення учнями практичного досвіду у
сфері спілкування в багатонаціональному
колективі.
Фактори, що сприяють активізації
розвитку полікультурності учнів в закладах
загальної середньої освіти:

навчальний матеріал;
педагогічні технології (ігрові, проблемні,
проективні, інтегровані, діалогові та ін.);
- спецкурси;
- класні години (бесіда, анкетування, спільна
робота з полікультурної тематики);
- дослідницька діяльність учнів;
- загальношкільні конкурси (віршів, плакатів,
малюнків з питань полікультурності);
- комунікативні тренінги (вправи, заняття із
психологами школи);
- додаткова освіта в межах школи (гуртки).
Провідною ідеєю до визначення сутності
толерантності,
як
базового
поняття
полікультурного виховання, є те, що ціннісні
установки необхідно не лише набувати, але й
уміти їх реалізовувати у конкретній проблемній
ситуації. Для цього учням необхідно оволодіти
полікультурною
компетентністю,
що
передбачає існування як ціннісних установок,
так і уявлень, розуміння специфіки іншої
культури, готовності та вмінь здійснювати
ефективну міжкультурну співпрацю.
Формування
пізнавальної
складової
полікультурної компетентності забезпечується
в процесі відпрацювання таких умінь та
навичок:
- оперувати культурологічними поняттями і
з’ясовувати їхнє значення у контексті
проблемної ситуації;
- виявляти
культурні
відмінності
і
встановлювати зв’язки;
- аргументувати власну позицію, наводити
приклади позитивної взаємодії різних
культур;
- робити зважені узагальнення та висновки
на підставі різних джерел інформації.
Важливість цих умінь та навичок полягає в
тому, що вони допомагають використовувати
набуті знання для свідомої та позитивної
міжкультурної взаємодії. З цією метою
педагогу важливо в закладах загальної
середньої освіти створювати умови для
ознайомлення учнів різних вікових груп з
базовими знаннями про багатокультурне
суспільство
і
механізмами
його
функціонування, що передбачає розуміння
учнями нормативно-законодавчої бази, яка
врегульовує міжетнічні, міжрелігійні, мовні та
інші сторони міжкультурної взаємодії.
-
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Сформувати полікультурну компетентність
в учнів неможливо без почуття поваги до
представників інших національних меншин, що
передбачає
здатність
розуміти
їх
та
співпереживати. Для успішної міжкультурної
взаємодії поваги й толерантного ставлення до
культурних відмінностей, ці ціннісні якості
варто доповнити такими універсальними
категоріями: права людини, людська свобода,
право на власний вибір, культурна ідентичність
та своєрідність. Набуті у процесі пізнання
іншої
культури когнітивні якості юної
особистості мають віднайти своє позитивне
підтвердження в ситуаціях контакту з
представниками
різних
культур
або
перебування
в
іншому
культурному
середовищі. Особливе місце у структурі
полікультурної компетентності має діяльнісний
аспект, що передбачає активну партнерську
взаємодію з представниками різних культур,
здатність виявляти й засвоювати інформацію
про певну культуру, створювати конструктивні
та позитивні стосунки з іншими, вирішувати
міжкультурні конфлікти в ненасильницький
спосіб.
Розвиток полікультурної компетентності в

МОНІТОРИНГ

учнів є складним та насиченим процесом,
вимагає не лише знань про особливості
розвитку дитячої особистості, а й усвідомлення
неминучості її існування в багатокультурному,
різноетнічному світі, необхідності формування
в
неї
готовності
до
спілкування
з
представниками різних країн, з людьми, які
відрізняються не лише кольором шкіри чи
мовою, а й звичками, традиціями, щоденними
ритуалами.
Отже, у процесі виховання полікультурної
особистості формується уявлення учнів про
самобутні культурні світи та їх взаємозв’язок,
толерантне ставлення до представників різних
етносів, розвиваються навички взаємодії в
сучасному
полікультурному
світі.
Адже
стратегічною метою сучасного суспільства є
формування високоосвіченої, неупередженої,
високоемоційної особистості, готової до
міжкультурної взаємодії.
Ірина ЗАХАРЧЕНКО,
методист з зарубіжної літератури та
мов національних меншин
Сумського ОІППО

КІБЕРБУЛІНГ. ЩО ПРО
ЦЕ ЗНАЮТЬ ШКОЛЯРІ

Навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання Сумського ОІППО у березні
2018 року було проведено моніторингове
дослідження обізнаності учнів щодо проблеми
кібербулінгу.
Актуальність
дослідження
зумовлена
широким
розповсюдженням
Інтернетспілкування серед підлітків та шкільної молоді
не тільки в якості розвиваючих засобів
особистості. Однією із найгостріших проблем
взаємодії дитини з Інтернетом стала небезпека
зіткнення її з віртуальним насиллям –
кібербулінгом. Кібербулінг – це напади на
особистість людини у віртуальному просторі,
жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити,
принизити дитину, в яких використовуються
інформаційно-комунікаційні засоби: мобільні
телефони,
електронна
пошта,
соціальні
мережі.
У
моніторингу
взяли
участь
423
респонденти із 16 закладів загальної середньої
освіти Краснопільського та Ямпільського
районів області: класні керівники, учні 6-х
(молодші підлітки) та 9-х класів (старші

підлітки), батьки.
Метою дослідження є аналіз сучасних
проблем віртуального насилля, феномену
кібербулінгу серед підлітків у шкільному
середовищі.
У результаті аналізу отриманої інформації
виявилось:
1. Ступінь приватності, який обирають
підлітки для особистої сторінки в соціальних
мережах, є недостатньо високий: серед
дев’ятикласників 35% опитаних надають
можливість
відвідування
сторінки
усім
користувачам; серед шестикласників цей
відсоток дорівнює 37%. Школярі, хоча й
нечасто,
спілкуються
у
віртуальному
середовищі
з
незнайомими
людьми:
розповідають про себе, пересилають свої
фотографії.
2. Однією із найгостріших проблем
взаємодії дитини з Інтернетом є небезпека
зіткнення
з
агресивними
нападами,
кібербулінгом. Слід звернути увагу на те, що
не всі опитані школярі знають, що таке
кібербулінг:
ствердно
відповіли
86%
учнів 9-х класів та 77% учнів 6-х класів.
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За підсумками дослідження, ніколи не
стикались
із
цькуванням,
агресивною
поведінкою в Інтернет-мережі 70% учнів 6-х
класів та 49% учнів 9-х класів.
3. Аналіз відповідей учнів на запитання про
типи поведінки, з якими вони стикались у
віртуальному просторі, були зазначені такі:
насмішки, образливі повідомлення; розміщення
особистої інформації про дитину без її згоди,
видурювання
цієї
інформації;
зведення
наклепів. Особливо тривожним є такий факт:
шість дев’ятикласників зазначили, що отримували заклики заподіяти шкоду собі та/або
комусь; чотири стикались із сексуальним домаганням. Автором неправомірних та агресивних
дій найчастіше були невідомі; рідше – друзі та
знайомі діти.
4. Як показало опитування, незначна
кількість із тих, хто зазнав нападок в Інтернетмережах, вступили в перепалку з кривдником
або видалили свою сторінку в мережі; є й такі,
що розгубилися, не знали, що робити в таких
випадках. Однак, більшість опитаних все ж
таки звернулись за допомогою до дорослих.
5. Слід звернути увагу на те, що 13% учнів
6-х класів та 22% учнів 9-х класів повідомили,
що створювали фальшивий профіль або
навмисно приховували своє ім'я в мережі; 7%
шестикласників та 21% дев’ятикласників пересилали листа, повідомлення в чаті, фотографії
або відео без дозволу їх власника. Такі факти
є ознакою недостатньої сформованості загальної культури в сфері спілкування у
віртуальному середовищі.
6. Питання кібербулінгу зараз належить до
актуальних соціально-педагогічних проблем,
тому в освітніх закладах району цьому
питанню приділяють значну увагу. Усі класні
керівники та 88% батьків проводять із
підлітками бесіди про небезпеку спілкування в
Інтернеті. Відповіді учнів підтверджують, що з
ними розмовляють про небезпеку спілкування
в Інтернеті в навчальному закладі та вдома,
причому серед учнів 9-х класів значно
превалюють бесіди в школі (78% відповідей),
ніж удома (28%); серед учнів 6-х класів цей
відсоток майже однаковий (діаграма 1).
Діаграма 1

7. Третина класних керівників (34%)
стикались з проблемою віртуального насилля у
своїй педагогічній практиці. Решта опитаних
відповіли, що знайомі з цією проблемою лише
теоретично, вони безпосередньо не стикались
з цим явищем. Більшість класних керівників
(73% ) відповіли, що їм відомі ознаки впливу
Інтернет-цькування, агресії на поведінку
підлітка.
8. Особливістю протистояння кібербулінгу
є робота з батьками. Переважна більшість
класних керівників (88%) проводять бесіди з
батьками щодо небезпеки спілкування в
Інтернеті. Батьки слідкують за сайтами, які
відвідує дитина (34%), встановлюють час
користування комп’ютером (35%); однак,
майже третина (29%) із них відповіли, що
дозволяють підлітку вільно і без обмежень
перебувати у віртуальному середовищі.
Проте
результати
анкетування
учнів
свідчать про те, що батьки, насправді, не
завжди
мають
можливість
реально
контролювати візити дитини в Інтернет. Хоча
вдома школярі працюють на стаціонарному
комп’ютері, для виходу в Інтернет підлітки,
переважно, використовують смартфон.
9. Згідно з відповідями школярів, 55%
опитаних
шестикласників
розповідають
батькам про тих, з ким спілкуються, чим
займаються в Інтернет-мережі, але серед
дев’ятикласників таких 31%; майже половина
старших підлітків (46%) та 16% молодших
підлітків
надають
інформацію
батькам
вибірково. Потрібно відмітити той факт, що
22%
молодших
підлітків
взагалі
не
розповідають батькам про спілкування в
мережі; серед старших підлітків – 25%.
10. Незважаючи на те, що 88% класних
керівників проводять інформаційні бесіди з
батьками щодо небезпеки спілкування в
Інтернеті, 45% батьків не знають, що таке
кібербулінг: 29% обрали відповідь «ні»,
16% – «важко відповісти».
Переважній більшості батьків (93%)
підлітки ніколи не розповідали про цькування,
агресію в Інтернеті; 83% опитаних упевнені,
що їхня дитина ніколи не стикалась з
кібербулінгом, проте, школярі констатують, що
такий досвід вони мають. Цей факт свідчить
про недостатню уважність батьків до практики
спілкування дитини у віртуальному середовищі.

Проведення бесід з учнями щодо небезпеки
спілкування в Інтернеті
100%

Класні керівники

Учні 6-х класів

53%

55%

28%

78%

Учні 9-х класів
0%

Галина БРАТКОВА,
методист навчально-методичного
відділу моніторингу якості
освіти та зовнішнього
незалежного оцінювання СОІППО

88%

Батьки

20%

40%

Школа

60%

80%

100%

120%

Батьки
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БІСЕРОМ СТАЄ»

Свого часу високу оцінку творчості
Анатолія Гризуна дав лауреат премії Ватикану,
письменник Микола Холодний у передмові до
книги «Третє тисячоліття» (Суми, 2003):
«…Мені імпонує творчість поета, драматурга,
публіциста,
літературного
критика
й
перекладача, лауреата премії ім. В. Мисика,
члена Українського козацтва і «Просвіти»,
доцента Сумського педагогічного університету
Анатолія Гризуна, чиї твори перекладалися
російською,
болгарською,
литовською,
киргизькою та іншими мовами. Я уважно стежу
за творчою еволюцією цього цікавого автора і
порівняв би його жанрове розмаїття з
багатогранною палітрою поетеси, прозаїка,
драматурга, публіциста, літературного критика
й перекладача – нашої геніальної Лесі
Українки».
Анатолій Пилипович цілком заслуговує
таких слів, бо в його поезії справді-таки
органічно поєднуються філософська, пейзажна
та інтимна лірика. До речі, з-поміж інших
поезій виділяється триптих під назвою
«Матуся», який він адресує своїй неньці Ганні
Сидорівні:
Ніби траві без росинки,
Наче бджолі без квіток…
Де твоя літня косинка?
Де твій осінній платок?
Поет прекрасно розуміє, що єднання
людини і природи – це основа життя. Він
твердо переконаний, що саме звідси, з отієї
основи – зачудування, замилування природою
і щире здивування: наскільки глибинне і
незбагненне все у навколишньому світі. Тож у
своїх творах і відкриває істинний дивосвіт і
природа постає персонажем, дійовою особою,
предметом філософських роздумів, іронічних
етюдів, суто життєвих спостережень.
Анатолій Гризун є автором дванадцяти
поетичних збірок, кількох вагомих наукових
робіт, п’єси «Був Маяковським», яка, на жаль,
поки що так і не знайшла сценічного втілення.
Шанувальники поетичного слова відзначають
надзвичайну ліричність цього автора:
Росинка кожна бісером стає,
Травиці залишаючи вологу;
Ця осінь – геніальний кутюр’є,
Що простягла тканини на дорогу…

Барвисту, застрокату і ясну
Він цього ранку викроє кошулю;
Хай хтось тепер оплакує весну,
А я вже в кольорах порозкошую.
Анатолій Павлович Гризун з відзнакою
закінчив Сумський педінститут (нині –
університет),
аспірантуру
Київського
педінституту
і
докторантуру
Київського
національного
університету
імені
Т. Г. Шевченка.
Має
науковий
ступінь
кандидата філологічних наук і вчене звання
доцента. Тривалий час працював у Сумському
педінституті (нині – університет), а перед цим
– на обласному телебаченні.
Заслуговують на повагу (і увагу!) також
фундаментальні роботи-монографії А. Гризуна,
присвячені дослідженню філософської лірики
(«Поезія концептуальної думки» (2007) та
сугестивної
–
«Поезія
багатозначних
підтекстів» (2011).
Тож
хочеться
побажати
Анатолію
Пилиповичу сонячних днів золотих, щоб на
ниві творчості і в житті колосилися рясні
успіхи і благополуччя. А ще бажаю здоров’я
міцного, піднесеного настрою, щасливої долі,
радісних новин та мирного неба.
Петро НЕСТЕРЕНКО,
член Національної Спілки
письменників України

Від редакції. Поки номер готувався до друку, 19 травня надійшла сумна звістка - Анатолій
Пилипович Гризун не дожив до свого ювілею 9 днів. Світла йому пам`ять... Він залишається у
своїх учнях, його не забудуть шанувальники творчості і всі, хто знав цю талановиту людину...
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ
ТА МЕТОДІВ МНЕМОТЕХНІКИ
НА ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

Для вчителів-логопедів не секрет, що у більшості дітей з
мовленнєвими порушеннями різної складності поряд з порушеннями
компонентів мовленнєвої системи відзначається недостатня стійкість
уваги, обмежені можливості її розподілу; знижена вербальна пам'ять,
страждає продуктивність запам'ятовування. Вони забувають складні
інструкції, елементи і послідовність завдань. У деяких дітей низька
активність пригадування поєднується з обмеженими можливостями
розвитку пізнавальної діяльності. Загальновідомо, що у дітей 5-7 років
права півкуля, відповідальна за уяву, розвивається швидше за ліву, яка
відповідає за аналітичне та логічне мислення. Ось чому незвичні форми
роботи з використанням яскравих образів та схем допоможуть швидко
та надовго запам’ятати потрібну інформацію.
Вікторія СТАРОСТЕНКО,
учитель-логопед І категорії ДНЗ №13
«Купава», м. Суми

Мнемотехніка (в перекладі з грецької –
«мистецтво запам'ятовування») – система
методів і прийомів, що забезпечують ефективне
запам'ятовування,
збереження
і
відтворення інформації.
Спочатку
мнемотехніка
виникла
як
невід'ємна частина риторики (ораторського
мистецтва)
і
призначалася
для
запам'ятовування довгих промов.
Сучасна мнемотехніка – це потужне
тренування уваги та мислення, більше того –
відмінна гімнастика для мозку.
Одним з методів мнемотехніки є метод
асоціативних зв'язків. Суть методу полягає в
тому, що з його допомогою розрізнений
матеріал об'єднується в єдину штучно створену
асоціативну
картину
за
допомогою
сформованих образів. Надалі варто лише
відтворити будь-який образ, як мимоволі і
легко пригадуються всі інші образи, об'єднані
в асоціативний зв'язок.
Корекційну роботу з подолання недоліків
мовлення у дошкільників слід проводити
комплексно за такими напрямами:
- корекція звуковимови;
- формування навичок звукового аналізу та
синтезу слів і уявлень про структурні
одиниці мовної системи (звук-словоречення-текст);
- формування
лексико-граматичних
категорій;
- формування зв’язного мовлення;
- профілактика дисграфії і дислексії.
На всіх етапах корекційної роботи
доцільно використовувати мнемотехніку. У
логопедичній роботі мнемотехніка виступає як

певний метод пізнання, з одного боку, а з
іншого – як програма для сприйняття,
осмислення та аналізу нових явищ.
Як
будь-яка
робота,
мнемотехніка
будується від простого – до складного. Тому і
я особисто, як фахівець, починала роботу з
найпростіших
мнемоквадратів,
послідовно
переходила до мнемодоріжок, і пізніше – до
мнемотаблиць.
Перше, де я почала використовувати
мнемотехніку, – це проведення артикуляційної
гімнастики за допомогою мнемоквадратів. Під
час корекції звуковимови практикую образну
назву і співвідношення їх з картинкамисимволами.
Це
дозволяє
дітям легше
запам’ятовувати
артикуляційні
комплекси,
вносить у заняття ігровий момент і пробуджує
інтерес до виконання завдань. У роботі з
дітьми спочатку використовую іграшки або
яскраві барвисті картинки, пізніше застосовую
більш схематичні зображення. Так, для
виконання вправ: «Хоботок», «Лопатка»,
«Голочка»,
«Чашечка»
та
інших
використовую мнемокартки, які полегшують їх
виконання. Далі ускладнюємо роботу при
вивченні артикуляційних комплексів для
постановки того чи іншого звука. Тепер
використовуємо так звані мнемодоріжки, де
зображені символічно вправи від статичних до
динамічних («Пірамідки», «Веселий потяг»).
При загальному недорозвиненні мовлення етап
автоматизації звуків затягується, дитині довго
не вдається правильно вимовляти поставлений
звук у складах і словах, не говорячи вже про
фразу. Багаторазове повторення одного й того
ж матеріалу стомлює дитину.
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Нерідко доводиться урізноманітнювати
прийоми роботи, щоб утримати увагу дітей
упродовж заняття. Тому автоматизую звук
також з використанням мнемодоріжок. Спочатку
відпрацьовуємо вимову слів парами.
Показуємо дитині дві картинки зі звуком, який
автоматизується, і пропонуємо їх запам'ятати.
Для цього дитина повинна об'єднати їх в
єдину асоціативну картину, тобто скласти
речення з цими словами. Важливо відзначити,
що дитина сама повинна придумати асоціації,
тільки в цьому випадку вона зможе відтворити
образ, причому зв'язок може бути безглуздим.
Наприклад, картинки «картина» і «краб»
дитина може об'єднати пропозицією «Краб
намалював картину», що в свою чергу викличе
у дитини позитивні емоції, і така нісенітниця
краще запам'ятається. Коли дитина запам'ятає
таким чином всі пари картинок, я показую по
одній картинці кожної пари, а дитина повинна
пригадати другу. Кількість запропонованих пар
картинок залежить від рівня розвитку дитини.
На початковому етапі їх може бути 3-4, поступово збільшуємо до 10-15 пар. Так, в ігровій
та невимушеній обстановці дитина швидше
навчиться вимовляти поставлений звук і цей
процес займе менше часу.
Далі можна вчити дитину запам'ятовувати
ланцюжок слів. Наприклад, на етапі автоматизації [ш] можна запропонувати такі слова:
шуба, шапка, машина, шафа, Маша, мішок.
Для цього картинки викладаються в ряд, і
дитина по черзі називає картинки і
намагається об'єднувати їх послідовно в
розповідь. Як правило, в результаті виходять
веселі небилиці, які дитина потім легко
пригадує, називаючи картинки в тій же
послідовності. Наприклад: «Маша у шафі
побачила шубу і шапку. Поклала все у мішок і
поїхала на машині». Даний метод можна
використовувати не тільки для запам'ятовування картинок, а й пропонувати дітям
запам'ятовувати
слова,
орієнтуючись
на
слуховий аналізатор.
При вивченні та запам’ятовуванні чистомовок, загадок та віршів у дітей із
мовленнєвими порушення також виникають
труднощі.
Значно
полегшує
процес
запам’ятовування прийом символізування –
найкоротший шлях до формування процесу
запам’ятовування і точної передачі інформації,
що вимагає дослівного повторення. Суть
полягає в тому, що на кожне слово або
маленьке
словосполучення
добирається
картинка-зображення, таким чином, щоб весь
текст замальовувався графічно – складається
мнемотаблиця. Після цього дитина по пам’яті,
використовуючи
графічне
зображення,

відтворює чистомовку, вірш чи загадку
повністю. Поступово пам’ять дошкільників
зміцнюється, образне мислення розвивається,
вони набагато краще, легше та емоційніше
запам’ятовують тексти, більші за обсягом.
Розучування стає для дошкільників справою
веселою, емоційною, і при цьому зміст тексту
– відчутним, видимим, таким, що можна
уявити. Як же ми працюємо з такими
таблицями?
На кожне слово тексту дібрано відповідне
предметне зображення. Послідовність «читання» малюнків вказана стрілками. Прийменники
представлені умовними позначками, а саме:
квадратами, кружечками, стрілками (прийом
наочного моделювання). У результаті використання таких позначок у мнемотаблицях діти
навчаються розуміти і розрізняти за значенням
найпоширеніші
прийменники,
правильно
вживати у мовленні прийменниково-відмінкові
конструкції. Так, виготовлені мнемотаблиці для
автоматизації та диференціації звуків у
реченнях
(«Що відбувається
навесні?»),
чистомовках, загадках («Овочі», «Фрукти»,
«Пори року»).
Діти навіть запитують та чекають на появу
нових мнемотаблиць, що спонукає педагога на
виготовлення посібників.
Використовуючи у своїй роботі мнемотехніку, ми вчимо дітей добувати інформацію,
порівнювати, складати чіткий внутрішній план
розумових
дій,
набагато
ефективніше
проходить автоматизація та диференціація
поставлених звуків. Також застосування
мнемотехнічних методів та прийомів позитивно
впливає на розвиток немовленнєвих процесів:
уваги, пам’яті, мислення. Логопедичні заняття
стають більш емоційно забарвленими із
використанням яскравої та влучної наочності,
дозволяють дошкільникам міцно запам’ятовувати певну інформацію, допомагають з
інтересом оволодівати навчальним матеріалом.
У дітей посилюється зацікавленість і відповідальність,
з’являється
задоволеність
результатами своєї праці, удосконалюються
такі психічні процеси, як пам’ять, увага,
мислення, що в цілому позитивно позначається
на результативності корекційної роботи.

У жовтого жука – жилет,
джемпер, джинси і жакет
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КРАЄЗНАВСТВО – ЕЛЕМЕНТ
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
розвитку творчо обдарованої молоді, її
індивідуальних якостей, набуття за час
навчання молодою людиною соціального
досвіду.
Як засвідчує практика, національнопатріотичне виховання є ефективним, якщо у
закладі загальної середньої освіти забезпечується систематичність засвоєння культурноісторичних, морально-духовних, естетичних
знань
і
цінностей,
глибоке
пізнання
вихованцями національних традицій, звичаїв,
обрядів, оволодіння кращими світовими
духовними та культурними цінностями.
Ні для кого не секрет, що не можна
виховати сучасного патріота своєї батьківщини
без копіткої щоденної роботи в тісній
співдружності зі старшим поколінням, його
досвіду
та
надбань
нашої
держави,
суспільства, родини. Саме ці головні аспекти
закладені учителем історії Кривонос Світланою
Іванівною в основі патріотичного виховання
учнів у Великописарівській спеціалізованій
школі І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського
Союзу І. М. Середи Великописарівської
районної ради.
Світлана
Іванівна,
учитель
вищої
кваліфікаційної категорії, «старший учитель»,
керівник районного методичного об'єднання
вчителів історії та правознавства, ерудована,
вимоглива, має високу науково-теоретитчну
підготовку, досконало володіє методикою
проведення сучасних уроків.
Як учитель, вбачає головним завданням у
викладанні історії – виховання справжнього
громадянина, патріота незалежної держави
України. Значну увагу Світлана Іванівна
приділяє краєзнавчій роботі, бо вважає, що
вивчення історії рідного краю закладає надійні
основи
моральних
почуттів,
гуманізму,
милосердя, сприяє патріотичному вихованню,
розширює кругозір і розвиває пізнавальні
інтереси учнів, долучає їх до творчої
діяльності.
Основними
формами
та
методами
краєзнавчої роботи з учнями є екскурсії,
конференції, науково-дослідницька робота,
творча з використанням місцевого матеріалу й
інформаційних видань краєзнавчого напряму.
Учні Великописарівської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу
І. М. Середи є учасниками історикокраєзнавчого гуртка «Пошук».

Свого часу український історик, дипломат
і
теоретик
українського
консерватизму
В. Липинський писав: «Бути патріотом – це значить бажати всіма силами своєї душі створення
людського, державного і політичного співжиття
людей, що житимуть на Українській землі, а не
мріяти про втоплення у Дніпрі більшості своїх
же власних земляків. Бути патріотом – це
значить шукати задоволення не в тім, «щоб
бути українцем», а в тім, щоб було честю
носити ім’я українця. Бути патріотом – це
значить вимагати гарних і добрих учинків від
себе, як від українця, а не ненавидіти інших
тому, що вони «не українці». Врешті, бути
патріотом, це значить, будучи українцем,
виховувати в собі громадські, політичні,
державотворчі прикмети…»
Ураховуючи
нові
суспільно-політичні
реалії, в Україні все більшого загострення та
актуальності набуває виховання в молодого
покоління почуття патріотизму, відданості
загальнодержавній справі, зміцнення країни,
активної громадянської позиції. Український
патріотизм – це не пасивно-споглядальне
явище, а діяльна й активна позиція у ставленні
до проблем свого народу, держави; він
невіддільний
від
почуття
громадянської
відповідальності за долю країни, за її
майбутнє. Сьогодні головним для педагогів
постало завдання, як підготувати молодь до
життя в суспільстві, при цьому дбайливо
оберігаючи та примножуючи систему норм і
цінностей, що склалася в українського народу.
Основна мета освітнього процесу в навчальному закладі – формувати особистість,
наділену громадянською відповідальністю,
національною
самосвідомістю,
високими
духовними цінностями, родинними та патріотичними почуттями; створювати умови для
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Завдяки копіткій роботі гуртківців зібрано
цінні матеріали про життя та долі земляків
Великописарівщини «Невідомий афганець із
села Дмитрівка Великописарівського району»,
«Наші земляки – нескорені українці», «Земля
батьків – не слово, не умовність, а істина
велична і проста».
Комплексна, всебічна краєзнавча робота в
школі дає змогу вивчати та цілісно сприймати
національний
колорит
рідного
краю:
оригінальний спосіб життя українців, їхній
стиль поведінки, самобутній спосіб мислення,
творчий мистецький почерк, світоглядні засади
тощо. Краєзнавча робота у Великописарівській
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів створює
умови для засвоєння учнями регіональних
особливостей
національного життя,
для
формування їх як типових представників даної
місцевості. Завдяки цьому учні школи глибоко
усвідомлюють себе як частину народу, у них
виховується синівська любов до рідного села,
краю.
Сучасні молоді українці часто не відносять
себе до української нації, абсолютно байдужі
в ставленні до народних традицій, легко
змінюють
погляди,
ідеологію,
віру,
намагаючись пристосуватися до мінливого
світу, налагодити суто прагматично матеріальні
статки. У результаті українці як нація, просто
приречені на поступове зникнення, асиміляцію.
Так,
опинившись
в
російськомовному
середовищі, молоді люди швидко забувають
рідну мову, культуру, переймаючи чуже
спілкування, цінності, звичаї. Теж саме
відбувається з нашими земляками у країнах
Європи та нового світу. Тому завдання школи
є не тільки ознайомлення учнів з культурними
надбаннями власного народу, а й формування
позитивного іміджу українців як нації, що
привнесла свої кращі здобутки в культурну
спадщину багатьох народів світу.
Так, учениця 9 класу Надточий Анастасія
під керівництвом наукового керівника Кудінова
Дмитра Валерійовича, доцента, професора
кафедри професійної освіти та менеджменту
комунального закладу «Сумський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» у
складі команди Сумської області взяла участь
у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт
учнів-членів
Малої академії наук України «Купальська
обрядовість Слобожанщини на матеріалах
Великописарівщини»
(секція
етнології);
учениця 11 класу Лаптєва Ірина, під
керівництвом Кириленко Надії Іванівні, доцента
кафедри української літератури Сумського
державного педагогічного університету імені

А.С. Макаренка та Обідець Катерини Олександрівни,
керівника
гуртка
Великописарівської районної станції юних натуралістів «Купальська обрядовість і пісенність
Великописарівщини Сумської області» (секція
фольклористики); за підсумками контрольних
іспитів і захисту власних науково-дослідницьких робіт учениці Надточий Анастасія
та Лаптєва Ірина отримали дипломи ІІІ ступеня
та нагороджені бронзовими медалями.
Будуть
змінюватися
часи,
школа
вирішуватиме нові завдання, проте актуальною
є і буде одна проблема – виховання
громадянина України, який знає і пам’ятає свій
рід, мову материнську, цінує минуле та буде
гідно творити майбутнє.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Одним
із
найважливіших
етапів
інформатизації освіти є використання в
навчально-виховному процесі електронних
засобів навчання. Сучасному вчителю для того,
щоб ефективно використовувати електронні
ресурси, необхідно володіти не тільки
інформаційно-комунікаційними навичками, а й
застосовувати інші освітні технології, сучасні
методи та організаційні форми навчання.
На базі Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти старшим
викладачем кафедри освітніх та інформаційних
технологій М.С. Ніколаєнко та методистом
І.В. Кореневою проведені науково-практичні
семінари для вчителів області з використання
інтерактивних технологій на уроках трудового
навчання.
Нині школярі мають бути ознайомленими
з такими поняттями, як гнучка технологія,
багатоопераційний
верстат
з
числовим
програмним керуванням, промислові роботи,
автоматичні лінії, системи автоматичного
проектування,
мікропроцесори
та
мікропроцесорна техніка тощо.
Саме для цього на уроках трудового
навчання школярі повинні якомога частіше
використовувати комп'ютерну техніку, вчитися
розуміти
її
значення
в
підвищенні
продуктивності та культури праці.
Використання інформаційних технологій
припускає наявність програмних продуктів
навчального призначення, що можуть являти
собою електронні варіанти таких учбовометодичних матеріалів: комп'ютерні презентації
ілюстративного
характеру;
електронні
словники-довідники і підручники, лабораторні
практикуми
з
можливістю
моделювання
реальних
процесів,
програми-тренажери;
тестові системи.
Слайди, підготовлені засобами пакету
Microsoft Office у поєднанні з текстом,
графічними
елементами,
анімацією,
інтерактивними
елементами
забезпечують
якісно новий рівень подання інформації. За
його допомогою можна зручно, швидко і
якісно
підготувати
наочний
матеріал,
проводити
різноманітні
форми
оцінки
пізнавальної діяльності: фронтальну, групову,
індивідуальну, а в кінці нагадати (узагальнити)
основні етапи заняття.

Робота
з
інтерактивною
дошкою
передбачає запуск презентацій у вигляді слайдшоу та іншого програмного забезпечення,
виконання позначок і моментальних знімків
екрана комп'ютера, а також створення записів
на дошці.
Використання інтерактивної дошки надає
вчителю нові можливості для оптимізації
процесу навчання та структурування уроку.
Основною
метою
застосування
інтерактивної дошки у викладанні предмета є
розвиток пізнавальної активності учнів за
рахунок
оптимізації
процесу
навчання,
підвищення його наочності та змістовності.
Інтерактивну дошку можна використовувати
протягом усього уроку як основне джерело
нових знань, або як супровід розповіді
учителя; на початку уроку, для демонстрації
процесів, що вивчатимуться; у кінці уроку для
закріплення вивченого матеріалу або для
розв’язування завдань; епізодично; на уроках
узагальнення та систематизації знань; на
практичних заняттях.
Для того, щоб забезпечити ефективність
використання
інтерактивної
дошки
в
навчальному кабінеті, необхідна наявність
кількох умов. По-перше, повинен бути
забезпечений доступ до інтерактивної дошки,
щоб учитель міг працювати з нею постійно.
По-друге, дошка повинна використовуватися
не тільки викладачем, але і учнями, тим
більше, що інтерактивна дошка надає більше
можливостей для участі в колективній роботі,
розвитку особистих і соціальних навичок. Потретє, необхідно пам'ятати про те, що вчителю,
в умовах нестачі готових електронних наочних
посібників для роботи з інтерактивною
дошкою, потрібно чимало часу на підготовку
до заняття, щоб створити власний конспект в
програмі дошки. Ця діяльність вчителя –
інноваційна, експериментальна. Окрім того,
учителю необхідна навчально-методична та
технічна підтримка, щоб звести до мінімуму
можливі проблеми, що виникають при освоєнні
і використанні нового технічного засобу.
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«МОВА МОЯ УКРАЇНСЬКА–
БАТЬКІВСЬКА, МАТЕРИНСЬКА»

Під час вивчення предметів ми все частіше застосовуємо нові
формати проведення занять та позакласних заходів. Адже мета
навчання – зацікавити, показати горизонти нових знань та умінь.
Моїм школярам до вподоби такі заходи. Змістовно й цікаво ми
проводимо мовознавчі інтелектуальні турніри, сценарієм одного з них
ділюся на сторінках газети.
Ольга ПОПЕЛА,
учитель початкових класів
КУ Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стрельченка
Мета. Збудити прагнення учнів продемонструвати свої знання та вміння з української
мови, спонукати їх до творчої праці; розвивати
вміння учнів застосовувати свої знання у
незвичних ситуаціях; виховувати повагу до
барвистого рідного слова.
Хід заходу
Кращої, ніж рідна, мови не буває… Це
розуміють у всьому світі, адже 21 лютого
відзначається Міжнародний день рідної мови.
Опановувати мову людина починає з дня
народження. Спочатку прислухаючись до слів
матері, рідних, згодом – вимовляючи звуки,
склади, слова. Протягом життя – змалку і до
останнього подиху – людину супроводжує
мова.
Щасливі ми і горді, що маємо можливість
читати твори Тараса Шевченка, Івана Франка,
Лесі Українки незрівнянною українською
мовою.
Мій друже, брате,
Звертаюсь сьогодні до тебе
Мовою землі твоєї,
Мовою матері твоєї.
Народу твого мовою.
О, місячне сяйво і спів солов’я.
Півонії, мальви, жоржини
Моря брильянтів, це – мова моя.
Це – мова моєї Вкраїни.
Яка у ній сила, і кличе, й сія,
Яка в ній мелодія лине
В натхнення хвилини! О, мова моя.
Душа голосна України!
Вона, як зоря пурпурова,
Що сяє з небесних висот.
І там, де звучить рідна мова,
Живе український народ.
Барвінкове, волошкове,
В небо світиться зоря.
Починаймо рідне слово
Зі сторінки «Кобзаря».

Ведучий. Розпочинаємо мовознавчий турнір.
Бо чого ж варті ми в світі без рідної мови?!
Вона є скарбницею народних, духовних
надбань, оберегом наших традицій і звичаїв,
запорукою інтелектуального розвитку і поступу
в загальнолюдському житті.
Над всі багатства і припливи мод
Шануйте мову і вустами.
Народ без мови – це вже не народ.
Без мови всі б ми сиротами стали.
Шануймо мову над усі скарби,
Якщо ми хочем зватися народом.
І тур. Візитка
Представлення команд
ІІ тур. Інтелектуальна розминка.
Кожна команда має відповісти на 5 запитань
1.Чи може словосполучення складатися
з одного слова?
2. «Жовтіє листя» – це словосполучення чи
речення?
3. Що таке граматична основа речення?
4. Чи правильно, що підмет відповідає на
запитання «що робить?», «що зробить?»
5. Які розділові знаки ставляться в кінці
речення?
6. Речення, у яких дві або більше граматичні
основи, – це…
7. Чи може речення складатися з одного
слова?

,
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8. Який знак ставимо у кінці розповідного
речення?
9. Назви одним словом (розмова двох осіб).
10. Слова з протилежним значенням.
ІІІ тур. Редактор
Кожна команда отримує картки із
завданнями.
Не секрет, що від розстановки розділових
знаків може залежати зміст речень. Виправте
орфографічні і пунктуаційні помилки та
відредагуйте речення. Переможе той, хто
зробить це швидко і правильно.
Мовні загадки-жарти для усіх:
Які алфавіти складаються із 6 літер?
(абетка, азбука)
Як за допомогою трьох займенників можна
зробити руки чистими?(ви-ми-ти)
Яка назва країни починається і
закінчується займенниками я, між
якими назва маленького коня?(Японія)
Чим закінчується мама і сестра?(літерою а)
ІV тур. Відгадай казку.
Немає у світі людини, яка б не любила казок.
Необхідно відгадати казку за прослуханим
уривком.
Я по засіку метений,
На яйцях спечений.
Я від баби втік,
Та й від тебе, зайчику, втечу. (Колобок)
Ішов дід лісом, а за ним бігла собака. Та й
загубив дід… (Рукавичка)
Я за три копи куплена,
У півбока луплена,
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету.
Тут тобі й смерть! (Коза-дереза).
Няв!.. Няв!.. Няв!
А ті думають:
От вражого батька син,Ще йому мало!
Це він і нас поїсть! (Пан Коцький)
Гуси-гуси, гусенята!
Візьміть мене на крилята,
Та понесіть до батенька.
А у батенька є їсти й пити,
Ще й хороше походити! (Івасик-Телесик)
Вона тоді плиг з вовка та:
Битий небитого везе,
Битий небитого везе. (Лисичка-сестричка).
V. тур. Закінчи прислів’я
1.команда
1. Слово до слова – …(складеться
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розмова).
2. Слово – не горобець,…(вилетить – не
впіймаєш).
3. Слухай сто разів, а говори…(раз).
4. Шабля ранить голову, а слово –…
(душу).
2.команда
1. Умієш говорити – умій…(слухати).
2. Гостре словечко коле…(сердечко).
3.Хто хоче більше знати, треба менше…
(говорити).
4.Більше діла,…(менше слів)
Загадки для вболівальників
Маленька, менша від мачини.
Ні з ким не стану на борню,
А при читанні, коли треба,
Й людини мову зупиню.(Крапка).
Хоч в усній мові нас немає,
А на папері мовчимо.
Та все, що ти читаєш, друже,
Сприймати правильно вчимо. (Розділові
знаки).
Він після речення, цитати,
Вмостився, схожий на гачок,
Всіх нас примушує питати,
А сам ні пари з вуст – мовчок.
(Знак питання).
VI. тур «Гонка за лідером»
1капітан
- Народні пісні на Різдво (колядки).
- Додайте: «Мені тринадцятий…» (минало).
- Перша збірка Шевченка (Кобзар).
- Народне оповідання про фантастичні
події (легенда).
- Прізвище Лесі Українки (Косач).
- Віршований твір, який співають (пісня).
2 капітан
- Фольклор – усна народна…( творчість).
- Опис зовнішнього вигляду людини
(портрет).
- Місто, де похований Т. Шевченко (Канів).
- Державні символи України (гімн, герб,
прапор).
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- Новорічне символічне дерево (ялинка).
- Назвіть дерева – символи України
(верба, калина, тополя).
VII. тур «Прямо чи влучно»
Мабуть, хоч раз послухавши цікавого
співбесідника, ви помічали та
замислювались, як доречно він уживає у
спілкуванні влучні, крилаті вирази, як
приємно стає на душі від враження, що
людина так майстерно володіє мовою.
Умови конкурсу: фразеологізми потрібно
замінити словами-синонімами.
1 команда
- Хоч око виколи – (темно).
- Взяти ноги в руки – (втекти).
- Ніде й голці впасти – (тісно).
- Перелічити ребра – (побити).
- Зробити з мухи слона – (перебільшити).
2 команда
- Пекти раків – (почервоніти).
- Палець об палець не вдарити –
(ледарювати).
- Мати голову на плечах – (розумний).
- Замилювати очі – (обдурювати).
- Як нитка за голкою – (невідступно).
Підбиття підсумків мовознавчого
турніру. Нагорода переможців.

ОФІЦІЙНО

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

11.04.2018

м.Суми

Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної
державної адміністрації від 17 березня 2017 року № 143-ОД

№ 229-ОД
Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у
Сумській області 26 квітня 2018 року за № 25/1820

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу», з
метою ознайомлення із функціонуванням державної служби громадян із числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, підвищення їх
громадсько-політичної активності:
1. Внести до Положення про впровадження проекту «Публічна служба: сучасний формат», затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної
державної адміністрації від 17 березня 2017 року № 143-ОД, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області
22 березня 2017 року за №17/1662, зміни, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного
територіального управління юстиції у Сумській області та у встановленому законодавством порядку забезпечити опублікування цього розпорядження у
друкованих засобах масової інформації.
3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А.
Голова Сумської обласної державної адміністрації

М.О. Клочко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у
Сумській області 26 квітня 2018 року за № 25/1820

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації
17 березня 2017 року № 143-ОД (у редакції розпорядження голови
Сумської
обласної
державної
адміністрації
11 квітня 2018 року № 229-ОД
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ПОЛОЖЕННЯ
про реалізацію проекту «Публічна служба: сучасний формат»
у Сумській обласній державній адміністрації
(нова редакція)
І. Мета і завдання Проекту
1. Проект «Публічна служба: сучасний формат» (далі – Проект) упроваджується для формування управлінської еліти шляхом створення умов для
обдарованої молоді, підготовки та залучення її до практичної роботи у сфері державного управління та адміністративного менеджменту.
2. Метою цього Проекту є формування в майбутньому потужного кадрового потенціалу для органів державної влади за рахунок ініціативних,
обдарованих та кваліфікованих фахівців нової генерації шляхом їх залучення до державної служби, що в подальшому надасть можливість громадянам із
числа молоді не тільки здобути практичний досвід у цьому напрямі, а й активізувати розвиток своїх особистісних якостей.
3. Завдання Проекту:
ознайомлення громадян із числа молоді із функціонуванням державної служби та діяльністю Сумської обласної державної адміністрації як органу
публічної влади;
підвищення престижу державної служби;
активізація громадянської позиції молоді;
набуття теоретичних знань і досвіду практичної роботи у сфері державного управління та адміністративного менеджменту;
формування лідерських якостей учасників як потенційних лідерів.
ІІ. Учасники Проекту
1. Учасниками Проекту є студенти випускних курсів закладів вищої освіти, які бажають розвивати лідерські навички, беруть участь у громадських
організаціях, об’єднаннях, проявляють активну громадянську позицію.
2. Основні вимоги до учасників:
громадянство України і вільне володіння українською мовою;
досвід роботи з програмним забезпеченням: MS Word, MS Excel, МS Access, Internet Explorer/Opera/Google Chrome тощо.
ІІІ. Умови реалізацї Проекту
1. Проект проводиться в чотири етапи:
перший етап – стажування, що проводиться в апараті та структурних підрозділах Сумської обласної державної адміністрації відповідно до порядку,
визначеного керівником державної служби. Форма стажування: індивідуальний графік, неповний день (не менше 10 годин на тиждень). Період стажування –
один місяць;
другий етап – навчання, що є загальним для всіх учасників відповідно до розробленої Державним закладом післядипломної освіти «Сумський центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій» програми тематичного короткострокового семінару «Публічна служба: сучасний формат»;
третій етап – навчання у форматі тренінгів, у тому числі на антикорупційну тематику, що є загальним для всіх учасників відповідно до затвердженої
управлінням молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації програми;
четвертий етап – захист міні-проектів, що є загальним для всіх учасників, відповідно до визначеної теми.
2. Міні-проекти оцінюються відповідною комісією з урахуванням таких умов:
відповідність меті та завданням міні-проекту;
актуальність проблеми;
охоплення та залучення цільової аудиторії міні-проекту;
користь міні-проекту;
реалістичність і вимірюваність результатів;
довгостроковий вплив міні-проекту;
оригінальність та інноваційність міні-проекту;
ефективність використання та залучення додаткових ресурсів.
3. Комісія утворюється з метою оцінювання міні-проектів, підготовлених учасниками відповідно до умов цього Проекту. До складу комісії входить
керівництво Сумської обласної державної адміністрації, керівники та відповідальні за реалізацію Проекту працівники Департаменту освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації, управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, Державного закладу післядипломної освіти
«Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій» тощо.
Персональний склад комісії визначається головою Сумської обласної державної адміністрації і затверджується відповідним розпорядженням.
4. Організаційною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії веде її голова, а за його відсутності – заступник голови. Підготовку матеріалів
на засідання комісії забезпечує її секретар.
Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів комісії.
5. За результатами оцінки міні-проектів, підготовлених учасниками відповідно до умов Проекту, кожен член комісії визначає кількість балів, яку
отримує кожен з учасників.
ІV. Критерії оцінювання
1. За результатами проходження кожного етапу Проекту учасник отримує відповідну кількість балів, що визначається комісією.
2. Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник:
перший етап – 50;
другий етап – 40;
третій етап – 30;
четвертий етап – 30.
V. Підбиття підсумків
1. Кількість балів, отримана за результатами проходження учасником кожного етапу Проекту, вноситься до підсумкової відомості.
2. На підставі результатів публічного захисту міні-проектів, опрацювавши звіти за результатами проходження етапів Проекту, при наявності
документів, що підтверджують проходження кожного з етапів Проекту, та загальної кількості балів, учасники отримують диплом.
3. Учасники Проекту, які показали найкращі результати на всіх етапах, отримують рекомендації голови Сумської обласної державної адміністрації.
VІ. Очікувані результати
1. У результаті впровадження Проекту очікується залучення молоді до участі в процесах державного управління.
2. Реалізація всіх заходів, передбачених Проектом, дозволить:
підвищити рівень обізнаності молоді з питань державного управління;
отримати досвід практичної роботи у сфері державного управління та адміністративного менеджменту, що буде сприяти подальшому професійному
зростанню молоді;
сформувати навички використання здобутих знань для прийняття ефективних управлінських рішень;
набути ціннісні орієнтації в умовах демократичного суспільства, розширити загальні уявлення про процеси державотворення, виховати інтерес до
проблем розбудови правової демократичної держави;
створити механізм формування молодих фахівців нової генерації, які володіють технікою командної роботи і здатні розробляти стратегії розвитку
регіону, громади.
Керівник апарату Сумської
обласної державної адміністрації

Д.О. Живицький

Директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації

В.П. Гробова
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