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Шановні педагоги, учні, батьки!
Щиро вітаю вас із початком
нового навчального року.

Дорогі учні та студенти, вчителі
та викладачі Сумщини!
Щиро вітаю вас із Днем знань!

Цей освітянський рік буде особливим,
адже всі першокласники розпочнуть навчання
за новим державним стандартом.
Виконуючи завдання Президента України
Петра
Порошенка
щодо
належного
матеріально-технічного забезпечення для
реалізації проекту «Нова українська школа»,
влада області, районів та ОТГ працює над
реалізацією освітньої реформи. І ми вже
маємо успіхи в цьому питанні. Сумська
область першою розподілила й використала
виділені державою понад 25 мільйонів
гривень та додаткове співфінансування міст,
районів, об’єднаних територіальних громад
на максимально ефективне забезпечення до
1 вересня
кожного
учня
навчальним
обладнанням, кожного закладу – усіма
потрібними новітніми засобами.
Міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич
на
щорічній
всеукраїнській
педагогічній конференції відзначила високий
рівень підготовки Сумщини до навчання за
новим державним стандартом. Ми маємо
хороші результати із впровадження освітньої
реформи, створення опорних шкіл в області,
забезпечення учнів шкільними автобусами
тощо.
І за всі ці успіхи ми, в першу чергу,
завдячуємо вам, шановні педагоги.
Бажаю освітянській спільноті Сумщини
ще більше перемог, досягнень і звершень. А
кожному вчителю – міцного здоров’я, щастя,
миру, достатку в домі та хороших учнів.

Перше вересня – це свято всенародне.
Свято вчителів і вихователів, свято батьків,
дідусів і бабусь, які разом зі своїми дітьми та
онуками знову приходять до школи. Це
початок нової сторінки у житті учня та
студента.
Особливі слова цього дня – освітянам.
Саме їм довірено найбільше багатство нашої
країни – діти. Вони виховали багато поколінь
свідомих українців і щиро діляться своїми
знаннями, любов’ю та теплом з молодою
генерацією. Упевнений, що сіячі доброго,
мудрого, вічного й надалі формуватимуть їхню
національну
свідомість
та
гідність,
виховуватимуть патріотів, прищеплюватимуть
любов та повагу до українських традицій і
історії.
Вірю, що перед тими, хто сьогодні
переступає поріг школи, інституту, академії,
відкриються нові горизонти, перспективні
можливості та стабільне майбутнє. Щастя вам,
міцного здоров’я, натхненної праці та творчих
успіхів!

З повагою
Голова Сумської обласної ради
Володимир ТОКАР

З повагою
Голова Сумської обласної
державної адміністрації
Микола КЛОЧКО
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КРОКИ СУМЩИНИ ДО ЗМІН
У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
1 вересня 2018 року стало знаковою датою для освітянської
спільноти, адже дано старт реформі, якою передбачено створення
нової української школи за найближчі дванадцять років. Системні
зміни вже торкнулися першокласників, згодом кардинальні
трансформації мають відбутися у базовій і профільній загальній
середній освіті. Наскільки добре вдалося підготуватися до
початку навчального року та які питання потребують
доопрацювання, говоримо сьогодні з директором Департаменту
освіти і науки Сумської ОДА Вікторією Гробовою.

роздаткового матеріалу, меблі для зони
відпочинку.
Матеріально-технічне забезпечення – це
лише один бік належного старту реформи. Її
двигуном є вчитель. Дуже важливо, щоб
педагоги були обізнані з усіма нюансами
роботи в Новій українській школі. З цією
метою підготовлено 670 освітян із числа
вчителів
початкових
класів,
заступників
директорів із навчально-виховної роботи в
початкових класах, учителів іноземних мов, які
будуть викладати у 2018/2019 навчальному
році в 1 класах закладів загальної середньої
освіти. На їх перепідготовку з освітньої
субвенції використано 751,8 тис. грн. Крім
того,
Сумським
обласним
інститутом
післядипломної педагогічної освіти внесено
зміни в плани фахових курсів підвищення
кваліфікації педагогів.
– Хотілося б ще довідатися, скільки в
області функціонує опорних шкіл, адже всі
діти повинні мати рівний доступ до якісної
освіти?
– Не має значення, де мешкає дитина, чи в
сільській місцевості, чи в обласному центрі.
Важливо, щоб отримані учнями знання нічим
не
відрізнялися.
Тому
на
Сумщині
розвивається система опорних шкіл. Якщо у
2016 році їх було всього п’ять, то з 1 вересня
на території області функціонує 41 опорний

– Вікторіє Павлівно, наприкінці серпня
Ви
побували
на
Всеукраїнській
конференції
педагогічних
працівників
«Нова українська школа – запуск
реформи, участь громад». На ній очільниця
Міносвіти Лілія Гриневич згадувала про
Сумщину. Розкажіть, будь ласка, про це
детальніше.
– Аналізуючи ситуацію щодо готовності
областей працювати в умовах, передбачених
концепцією «Нова українська школа», міністр
зарахувала Сумщину до лідерів з освоєння
держсубвенції на потреби нової школи.
Станом на початок серпня ми використали
73% субвенції. Це дозволило нам, залучивши
додаткове співфінансування міст, районів,
об’єднаних
територіальних
громад,
забезпечити
першокласника
навчальним
обладнанням, а заклад, в якому він
здобуватиме
освіту,
найнеобхіднішими
новітніми засобами.
Усього використано 45 млн 852,3 тис. грн,
із них – 26 млн 765,6 тис. грн коштів освітньої
субвенції (з урахуванням залишку освітньої
субвенції 2017 року – 15 млн 728 тис. грн),
5 млн 443,2 тис. грн із місцевих бюджетів,
3 млн 653,4 тис. грн – залучені з інших джерел.
– Про що саме йдеться?
– Щоб діти від початку потрапили в
належне освітнє середовище, для них
закупили дидактичних матеріалів на понад
10 млн грн; меблів – на таку ж суму;
комп’ютерного обладнання – на більше ніж
5 млн грн.
Придбано
інтерактивні
проектори,
ноутбуки, планшети, ламінатори, фліпчарти
тощо. Не забували й про сучасне вмеблювання
класних кімнат. Дбали про те, щоб у них
з’явилися парти і стільці, які формують
правильну поставу, шафи для зберігання
засобів
навчання,
контейнери
для
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для територій Донецької та Луганської
областей, на яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в
повному обсязі свої повноваження, у 2017
році» передбачено субвенцію для Сумської
області розміром 19 млн 974,3 тис. грн, що
розподілено за цільовими видатками. Так, для
області придбано три шкільні автобуси по
одному для Коровинської сільської ради
Недригалівського району, міст Лебедин та
Охтирка. На це витрачено 3 млн 738 тис. грн
держсубвенції та 1 млн 605 тис. грн співфінансування з місцевих бюджетів.
– Продовжуючи тему рівного доступу до
якісної освіти, скажіть, будь ласка, чи
мають змогу відвідувати навчальні заклади
діти з особливими освітніми потребами?
Що вже зроблено?
– Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної
освіти, надання їм психолого-педагогічної
допомоги ухвалено рішення про створення
20 інклюзивно-ресурсних центрів.
Станом на 1 вересня в області функціонує
17 таких центрів. Із жовтня мають розпочати
роботу інклюзивно-ресурсні центри в м. Конотоп, Конотопському районі, Недригайлівській
селищній раді Недригайлівського району.
На підтримку учнів з особливими освітніми
потребами із державного бюджету протягом
2018 року виділено 3 млн 784,5 тис. грн, а на
оснащення спеціальних класів 2 млн 267 тис. грн.
– Зрозуміло, що літня пора, зважаючи
на наближення старту реформи, для
дорослих видалася доволі напруженою,
але діти в цей час мали б відпочити,
набратися сил перед початком навчального
року. Як же проходила оздоровча кампанія
цього разу?
– В області вжито заходів щодо
недопущення скорочення мережі закладів
оздоровлення та відпочинку. Улітку 2018-го
організовано роботу 728 таборів, що на 16 одиниць більше від запланованого показника.

заклад, із них 23 – в об’єднаних територіальних громадах. У регіоні на навчання
організовано підвозиться 2361 учень із 143
населених пунктів, в об’єднаних територіальних громадах – 1428 учнів. Для цих цілей
задіяно 62 шкільні автобуси. На місцях
розроблено маршрути підвезення. З ними, за
бажання, можна ознайомитися на сайті
Департаменту освіти і науки Сумської ОДА.
– А чи повністю вирішується питання з
транспортним забезпеченням, оскільки
чимало учнів та їхніх вчителів проживають
далеко від опорних шкіл?
– Нами спільно з органами управління
освіти на місцях організоване стовідсоткове
підвезення учнів, проте зараз область потребує
22 транспортних засоби для опорних шкіл.
Однак це зовсім не означає, що учні, які
проживають за межею пішохідної доступності,
не мають змоги дістатися до навчального
закладу. Проблема з нестачею автобусів поки
що вирішується введенням додаткових рейсів.
Здебільшого усі маршрути не перевищують 15
км, а тривалість поїздки в одному напрямку –
30 хвилин.
Докладаються всі можливі зусилля для
того, щоб за опорними школами було
закріплено достатньо автобусів. Відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від
18 грудня 2017 року №929-р «Про розподіл
нерозподілених видатків освітньої субвенції
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Це 503 пришкільні табори, 189 профільних,
24 табори праці та відпочинку, 3 табори
наметового типу, 9 освітянських оздоровчих
закладів. Протягом червня-серпня їхніми
послугами скористалися понад 40 тис. дітей, а
це приблизно 46% від загальної кількості
школярів віком від 7 до 17 років. В області
було організовано діяльність літніх мовних
таборів (профільних змін) на базі освітніх
закладів
із
залученням
волонтерів
із
Туреччини, Німеччини, Франції, Македонії,
США. Так, у червні функціонував 291 такий
табір, що на 8 одиниць більше від торішнього
показника, де 8619 учнів поглиблювали знання
з іноземної мови. Крім того, у серпні 2018
року в Самотоївській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради
функціонував табір у межах міжнародного
проекту GoCamp. Це інноваційний формат із
поглибленим
вивченням
іноземних
мов.
Протягом трьох тижнів діти брали участь у
реалізації проектів та завдань за чотирма
напрямами:
STEAM
(наука,
технологія,
інженерія,
мистецтво
та
математика),
громадянська освіта, профорієнтація, спорт та
здоров’я.
Як
і
раніше,
державний
позашкільний оздоровчий заклад санаторного
типу «Ровесник» працює цілий рік. У 2018-му в
ньому
протягом
8
змін
заплановано
оздоровити учнів інтернатних закладів області,
ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса»,
учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти та дітей учасників АТО з
Херсонщини та Сумщини. Улітку 2018 року до
дитячих оздоровчих закладів направлялася
малеча, яка потребує особливої соціальної
уваги та підтримки. Серед них 938 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування
(83,5%), 830 дітей із інвалідністю (53,5%), 8
204
дитини
із
малозабезпечених
та
багатодітних сімей (54%), 5 576 талановитих
та обдарованих дітей (54,4%), 413 дітей
внутрішньо переміщених осіб (68,7%), 2302

дитини осіб, визнаних учасниками бойових дій
(78,4%).
У період літньої оздоровчої кампанії
планами роботи таборів передбачалися заходи
різного спрямування. Одні мали на меті
виховання у дітей почуття патріотизму,
національної свідомості, інді були спрямовані
на популяризацію європейських демократичних
цінностей.
Щоб малеча відпочивала з користю, для
них організовувалися творчі майстерні, гуртки
за інтересами, які не тільки об’єднували дітей,
а й давали можливість спробувати сили в
певній справі, проявити свій хист до танців,
спорту, туризму.
Сумувати дітлахам також не давали цікаві
екскурсії, захоплюючі квести, яскраві флешмоби та інші не менш інтригуючі заходи.
Загалом літня оздоровча кампанія-2018
пройшла на Сумщині весело і різноманітно.
– Для педагогічної спільноти України в
цілому, і Сумщини зокрема, 2018/2019
навчальний рік ознаменується цілою
низкою яскравих нововведень. Будемо
сподіватися, що задумане обов’язково
стане реальністю.
– У Сумській області створено сприятливі
умови
для
успішного
запровадження
інноваційних
процесів
у
всіх
ланках
освітянської галузі. Я впевнена, що нам
вдасться подолати труднощі, адже ми маємо
великий потенціал. Головне – наполегливо
працювати,
а
бажаний
результат
не
забариться.
– Дякую за змістовну та цікаву бесіду,
успіхів
усім
освітянам
у
новому
навчальному році!

Розмовляла Ірина ПАНАСЕНКО
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УЧИТЕЛІ - ЗАХИСНИКИ
ВІТЧИЗНИ

Нову рубрику для газети, де ми будемо вміщувати
матеріали про учителів, які виконують свій
священний обов’язок по захисту Вітчизни,
запропонувала методист з предмета «Захист
Вітчизни» Сумського ОІППО Наталя Сукачова.
«Ми повинні знати тих, хто в цей час захищає рідну
землю. Серед героїв – наші колеги, отож давайте
разом напишемо про них. Їхня сміливість,
патріотизм – варті наслідування», – розповідає
Наталя Михайлівна, коли говоримо про нову
рубрику. Перші матеріали ми й презентуємо у
цьому номері газети.

«Я УСВІДОМЛЮЮ, ЩО ЗАХИСТ
СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ –
ЦЕ ПОЧЕСНИЙ ОБОВ’ЯЗОК
КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА…»
Минали секунди, хвилини, дні миру. Та
раптом в один момент змінилося все – і на
кілька років затяглася війна. Вона й досі
лютує на Сході нашої України, прикриваючись
«псевдо-мирною» абревіатурою АТО. А поза
межею зони окупації – звичне життя. Міста,
де не чути вибухів та пострілів. Вулиці, якими
люди, наче мурашки, поспішають на буденну
роботу. Здається, ніби тут і не знають, яке
обличчя має Війна. Але це враження
помилкове.
Вихоплюємо
із
натовпу
перехожого. Він зустрівся з Війною віч-навіч…
Герой нашої розповіді – Михайло Миколайович Балабан. «У сьогоденні існує два
паралельних світи. Вони розмежовані лінією.
Коли ти знаходишся на одній стороні –
бачиш війну. Переступаєш цю лінію назад –
повертаєшся у мирне життя. Воно зовсім
інше…», – розмірковує Михайло Миколайович. Цій людині довелося побувати в обох
паралельних реальностях.
У першому світі, мирному, Михайло –
учитель фізичної культури Лебединської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. У
світі війни – боєць, що протягом кількох
років захищав нашу Вітчизну під час
антитерористичної операції на Сході.
Михайло народився 24 квітня 1986 року в
м. Лебедин. Перші кроки на шляху до освіти
робив у стінах Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 (на жаль,
сьогодні вона вже не функціонує). Далі
вступив на навчання до ліцею при Лебединському педагогічному училищі ім. А.С. Макаренка.
«Ліцей дійсно вплинув на формування
мене як особистості. Там ставилися до

кожного учня як до дорослої людини.
Панувала
дисципліна.
Якщо
з’являлися
проблеми з успішністю – викликали до
директора і наголошували на тому, що треба
виправитися. Колектив учителів був чудовим.
Навіть і сьогодні, коли зустрічаю викладачів з
ліцею на вулицях міста, ми радо заводимо
бесіду. Я не став би вчителем, якби не
навчався там", – розповідає чоловік.
У юнацькі роки Михайло відвідував
фотогурток. На той час зробити світлину не
можна було одним доторком пальця до
екрана смартфона. Це був складний і довгий
процес, що складався з кількох етапів. Ця
справа Михайлу подобалась і він дотепер
згадує,
як
одного разу його фото
опублікували в місцевій газеті. «То був дійсно
вдалий кадр», – коментує він.
Після ліцею – навчання у Лебединському
педагогічному
училищі
на
факультеті
фізичного виховання з 2001 по 2005 рік.
Потім до 2008 року Михайло здобуває вищу
освіту в Сумському державному педагогічному
університеті ім. А. С. Макаренка.
У 2010 році Михайло стає вчителем
фізичного
виховання
у
Лебединській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1.
Серед учнів та викладачів він знаний своєю
справедливістю
та
добротою.
Школярі
особливо люблять його за влучні жарти та
вміння змотивувати. Михайло Миколайович не
шкодує, що на життєвому шляху обрав саме
вчителювання: «Я присвятив сім років, аби
здобути
цю
професію.
Чотири
роки
педучилища, три роки університету. Звичайно
бувають труднощі, існують нюанси, через які
цю роботу не можна назвати ідеальною. Але
я все одно не шкодую».
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Мирну й спокійну педагогічну працю у 2014
році призупинили події на Сході України.
Михайла призвано на збори при військовому
комісаріаті, що тривали 20 днів. Потім
молодий педагог потрапив у першу хвилю
призовників.
Він
прослужив
рік
як
мобілізований. А далі протягом 2,5 років була
службу за контрактом. «Я усвідомлюю, що
захист своєї Батьківщини – це почесний
обов’язок кожного громадянина, тому тоді,
відслуживши один рік, я уклав контракт і
продовжив боротися за честь нашої держави», –
розповідає вчитель.
Михайло був у двох ротаціях у Донецькій
області. Перша, – у місті Слов’янську, –
тривала півроку. Друга, вже рік та один
місяць, відбувалася у селах Гранітному,
Старогнатівці, Новотроїцькому, Бугасі.
«Те, що показують на телебаченні про
ситуацію на фронті, відповідає реальності
лише на двадцять відсотків. Останні вісімдесят –
зовсім інакше, – ділиться враженнями вчитель
і військовослужбовець. – У житті все значно
страшніше».
Однак світлими моментами залишились у
пам’яті візити волонтерів. Вони привозили не
лише необхідні продукти, а і зворушливі листи
дітлахів з різних куточків України.
На території проведення антитерористичної
операції військовослужбовцям заборонено
користуватися
мобільними
телефонами.
Відображення
на
спеціальних
датчиках

скупчення мобільних телефонів може привести
до фатальних наслідків. Але в тих тяжких
умовах Михайло все одно намагався весь час
підтримувати зв’язок з рідними. Особливо
важливими були можливості поспілкуватися з
дружиною Іриною та сином Артемом, адже
вони чекали на чоловіка й татуся чи не
найбільше.
Михайло та Ірина разом ще зі студентських
років. Артемчик з’явився на світ у 2007 році.
Сім’я живе у злагоді та мирі, адже після довгої
розлуки, причиною якої стало перебування у
зоні АТО, чоловік та дружина почали ще
більше цінувати один одного.
«Чи доведеться ще мені повернутися на
фронт – залежить не від мене. Адже в
Конституції України сказано, що захист
Батьківщини – це священний обов’язок
кожного громадянина України. Отож, ми
йдемо туди, куди нас кличе Вітчизна, –
розповідає Михайло. – Тому від нас не
залежить, куди ми потрапимо і як ми там
будемо. Зараз я знаходжуся в оперативному
резерві першої черги. І якщо доведеться, мене
знову мобілізують».
Однак сподіваємося, що більше нікому не
доведеться йти на фронт. Плекаємо надію, що
скоро настане мир на рідній українській землі.
Наталія ПРОКОПЧЕНКО,
директор Лебединської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

СЕРЦЕ БАЖАЛО ЗАХИСТИТИ ЮНЬ
Лунає дзвінок на черговий урок, учні
поспіхом біжать коридорами школи, дружну
ватагу
щебетливої
дітвори
веде
до
спортивного залу учитель фізичної культури.
Всі
вони
сповнені
енергії,
очікувань
позитивних емоцій, особистих здобутків та
перемог. Тобі все це було рідним і близьким
настільки, що за першим покликом без
зайвих запитань ти змінив спортивний костюм
на бронежилет та військову форму, а замість
класного журналу взяв до рук автомат.
За десять років служби в лавах Збройних
Сил України (закінчив Сумське вище
артилерійське училище у 1996р., інженер з
експлуатації
артилерійського озброєння";
СДПУ ім. А. С. Макаренка у 2007 р.,
спеціальність
за
дипломом
"Фізичне
виховання та валеологія") руки відпрацювали
так потрібні сьогодні навички тримання зброї,
а чоловічий мозок – сприйняття військових
наказів, які не обговорюються.
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Саме тому, коли в липні 2014 року Бойчука
Максима Анатолійовича мобілізували до лав
Збройних Сил України, не було пошуку причин
для бронювання, а через два дні були зібрані
речі і відправка на Схід.
Мовчазний, сконцентрований, немов пружина,
після обстрілів та бомбардувань, емоційний, але
стриманий на коментарі він повернувся через
рік додому. Знову пролунав вересневий дзвоник
2015 року і мирне життя наповнило дні
буденними питаннями. Та вже тепер поряд були
побратими, які бачили справжнє обличчя війни,
смерть, жорстокість, несправедливість і свого
командира. Тому серце бажало захистити юнь,
підготувати до можливих випробувань юнацький
максималізм та порив патріотизму, що був
пробуджений Революцією Гідності.
Спільно
зі
своїм
демобілізованим
командиром
Лавриком
Володимиром
Володимировичем,
побратимами
Максим
Анатолійович організовує при школі №2
військово-спортивний клуб «Січ», метою якого є
військово-патріотичне виховання. В короткий
термін дружньою командою проведено ремонт
цокольного поверху школи, де відкрито зал
атлетичної
гімнастики,
борцівський
та
боксерський зали. Юнаки всього мікрорайону
відчули відкритість, довіру, співучасть з боку

демобілізованих
воїнів 15-го батальйону.
Занадто прості умови, але, разом з тим душевне
тепло відродили колись порожні коридори
цокольного поверху школи.
Бойчук Максим Анатолійович взявся за
викладання і предмета «Захист Вітчизни», де
замість радянських плакатів про загрозу
ядерних атак були розповіді про реального
ворога, який ніби веде громадянську війну з
«російського воєнторгу». Учні з захопленням і
довірою йшли на уроки, виконували нормативи,
здавали заліки.
Та тривожні вісті зі Сходу все ж повертали
до реальності військових дій. Пролунав останній
дзвоник, донька відтанцювала випускний вальс,
успішно склала ЗНО, стала студенткою СНАУ і
поклик знову пролунав у серці. З 13 вересня
2016 року старший лейтенант Бойчук Максим
Анатолійович знову прийнятий на військову
службу за контрактом до кінця особливого
періоду… до Перемоги.
Ми знаємо, шановний колего, що ти не
любиш красиво говорити, як знаємо, що
народжений ти Чоловіком і Захисником. А тому
віримо і чекаємо… з перемогою додому!
Олег ТОКАРЕНКО,
директор КУ ССШ №2

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО НА СУМЩИНІ
Загальна кількість зареєстрованих учасників
ЗНО-2018 по Сумській області збільшилась у
порівнянні з попереднім роком в 1,5 рази, як і в
цілому по Україні. Сумська область: 2017 рік – 6 468
зареєстрованих осіб, в 2018 – 9 334 особи, Україна:
2017 рік – 240 889 осіб, 2018 – 335 687.
Для
проходження
державної
підсумкової
атестації у формі ЗНО з української мови і літератури
в Сумській області було зареєстровано 9 299
учасників (в т.ч. заклади професійно-технічної освіти –
1 531 особа, заклади вищої освіти – 2 279 осіб).
Однією з новацій у системі ЗНО поточного року
було включення до тесту з іноземних мов нової
частини «Розуміння мови на слух» (аудіювання). На
ЗНО з англійської мови було обладнано 11 пунктів
проведення для 2 119 учасників.
Вибіркові результати зно-2018 по Сумській
області
Результати випускників закладів загальної
середньої освіти (ЗЗСО) Сумської області, які
брали участь в ЗНО-2018, за відсотком тих, хто не
подолав пороговий бал «склав/не склав», кращі
за середній по Україні показник з усіх предметів.
З географії результати ЗНО випускників ЗЗСО
Сумщини за цим критерієм є найкращими.
У цьому році ми вперше відмовились від
рейтингу районів через те, що в області зі складу
районів на кінець навчального року виокремилось
самостійних структурних підрозділів освіти місце8

вих виконавчих органів об’єднаних територіальних
громад – 27. Таким чином, сьогодні, в Сумській
області функціонує 53 територіальні органи
управління освітою.
Замість цього, ми зробили порівняльний аналіз
населених пунктів області, де кількість учасників,
складала не менше ніж 50 осіб (без урахування
показників обласного центру).
Виходячи з цього аналізу, найкращі показники
з української мови і літератури показали м. Глухів,
м.Конотоп та м.Ромни. Значно покращились
показники з даного предмету у м. Лебедин.
З історії України найкращі показники мають
випускники ЗЗСО м. Глухів, м. Конотоп та м. Ромни. Значно покращились показники з історії України у м.Лебедин.
З математики найкращими є випускники ЗЗСО
м. Конотоп, м. Глухів та м. Кролевець.
З англійської мови до трійки лідерів увійшли
м. Ромни, м. Кролевець та м. Шостка.
Всього у трьох закладах освіти (Сумська
спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №29; Сумська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 імені
Д. Турбіна; Роменська загальноосвітня школа
I-III ступенів №5) всі 100% випускників подолали
поріг «склав» з усіх предметів. Для аналізу
враховувалися результати закладів освіти, кількість
учасників ЗНО в яких становила не менше ніж
10 осіб.
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ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ –
У ФОКУСІ УВАГИ ЮСТИЦІЇ

Ірина СВИСТУН,
начальник Головного територіального
управління юстиції у Сумській області
Юстиція
України,
виконуючи свою
суспільну місію, що закладена у слові
«справедливість», спрямовує свою увагу на
соціально-вразливі
сфери
життя.
Усе
суспільство стало свідком того, як, завдячуючи
ініціативам Мін`юсту, було прийнято важливі
зміни до законодавства, які дозволили
активізувати роботу по виплаті аліментних
боргів. Станом на 15 серпня на користь дітей
Сумщини стягнуто 70 мільйонів гривень – це
не тільки вагомий результат, це показник
роботи держави по захисту прав найменших
громадян.
Сьогодні у фокусі уваги юстиції проблема,
що існує у дитячому середовищі – булінг, що
означає цькування, психологічне і фізичне
приниження і навіть знущання. На жаль, і
факти жорстокості у підлітковому середовищі
вражають
своїми масштабами.
Навіть
міжнародні організації, ЮНІСЕФ і ВООЗ,
відзначають, що Україна знаходиться в першій
десятці країн Європи за поширеністю з-поміж
11-15-річних школярів цього явища. Саме тому
Міністерство юстиції України звернуло увагу
законодавців на необхідність визначити на
законодавчому рівні заходи протидії такому
явищу, як булінг, встановити відповідальність
за булінг, а також забезпечити право
здобувачів освіти на безпечне освітнє

середовище. Прийняття
Закону України «Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів України щодо
п р о т и д ії
б ул ін г у »
дозволить напрацювати дієвий правовий
механізм протидії явищу булінгу, що матиме
наслідком покращення психічного здоров’я
дітей та дорослих, створення безпечного
освітнього середовища, а також підвищення
ступеню зосередженості дітей на навчанні.
Переконана: все це реалізується, адже діти
– майбутнє країни, і вони не можуть
залишатися поза увагою дорослих: політиків,
батьків, педагогів.
Нині юстиція Сумщини здійснює активну
інформаційну роботу #СтопБулінг, щоб діти
знали, що вони не залишаться сам на сам з
проблемою, що вони мають право на безпечне
дитинство.
Шановні батьки і вчителі! Розкажіть дітям
про проблему булінгу, а ще – про гарячі
телефонні лінії, запишіть дитині у мобільний
телефон і щоденник телефон безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103.
Щиро бажаю, щоб навчальний рік для всіх
дітей був радісним, успішним і результативним.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ
БУЛІНГУ










ФІЗИЧНІ ОЗНАКИ БУЛІНГУ

Поламані іграшки
Образи в соціальних мережах
У дитини мало або взагалі немає друзів
Розірвані зошити та підручники
Боїться ходити до школи/брати участь у
Жувальна гумка у волоссі
заходах з однолітками
Брудний, наповнений сміттям шкільний
Ходить до школи довгим «нелогічним»
рюкзак
шляхом

Зламані окуляри
Приходить додому сумна, зі сльозами

Відео знущання над жертвою
Постійно відмовляється йти до школи,
 Шкільна форма у крейді, заляпана
посилаючись на погане самопочуття
якоюсь фарбою чи рідиною
Погано спить
Втрачає апетит, стає тривожною, має
низьку самооцінку
Інформація за проектом Дитячого фонду ООН
Просить додаткові гроші на кишенькові
(ЮНІСЕФ) «Викресли булінг».
витрати (щоб відкупитися від агресора).
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Я стояв перед дзеркалом і роздивлявся
Що там за таємниця така, що ти не міг
свої очі. Ну, очі як очі. Карі. Вузькі. І що? Але мені про неї по телефону розповісти? –
я не китаєць. Мене звуть Глєб. От не Гліб, і не запитала бабуня.
Чан. Я – українець. Глєб Тарасович Савченко.
Я відклав ложку. Пильно подивився бабуні
Де ви бачили китайця Савченка, та ще й Глєба Тані прямісінько в очі. Нічого. Звичайні. А в
Тарасовича?
Ніде.
А
Танька,
моя мене? Я зібрався з духом – і випалив:
однокласниця, вибачте, буду чемним, Тетяна
– Бабуню, чому в мене такі очі?
Кучерявенко, обізвала мене «китайцем». І весь
– Які такі?
клас почав сміятися. Коли всі в класі
– Китайські.
пересміялися, я запитав:
Очі бабуні округлилися, потім видовжилися,
– А з кого ви смієтеся? З мене чи з китай- а потім сплюснулися і стали майже як у мене,
ців? Їх найбільше на планеті живе, то хіба з бо вона так почала сміятися, що аж за живіт
них сміються? І який я китаєць, якщо я – трималася.
українець?!
Глєбчику, до тієї великорозумної нації наш
І тут інша Таня, однокласниця, каже мені:
рід не належить. Але крім українців і росіян, у
– А ти себе в дзеркало бачив? Хіба в нас ще дехто є. Ти ж бачив альбом нашого
українців такі очі бувають?
родоводу? Давай ми зараз ще раз його
От я прийшов додому. Став перед роздивимося, – запропонувала бабуня.
дзеркалом – і роздивляюсь свої очі. Таки
Ми розклалися на підлозі. Розповідь бабуні
правда – вузькі, як у китайця. А у мами які? Тані була як … як… ну, як мандрівка в часі.
До речі, мою маму теж Танею кличуть, Правда. Цікаво страх як. Спочатку я
Тетяною Олександрівною. У неї очі як очі. познайомився з дідусем мого тата, моїм
Великі. Красиві. Карі? Ні. Якого ж вони у неї прадідусем
Іваном
Гавриловичем.
Він
кольору? Очі у моєї мами як, як… що? Ви народився під час Голодомору 1932 року. І
сливи стиглі бачили? От у моєї мами очі точно вижив. А якби не вижив, то і тата, і мене не
як ті сливи. Такі ж темні, блискучі і форми було б? Бр-бр, страшно, не треба такого. У
такої ж. Коли мама сміється, то очі у неї нього і прабабусі Катерини Данилівни було 5
збільшуються, світліють і стають кольору мого синів. Усі українці. А потім бабуня показала
улюбленого молочного шоколаду. А от як свою маму Катерину Тарасівну і батька
сердиться мама Таня, то вони у неї Миколу Олексійовича. Вона розповідала, що
звужуються і стають аж чорними – точно, познайомилися вони в Києві, потім жили в
сливи. І в сестри моєї Каті теж звичайні очі – Баку, а потім переїхали… Бабуня вмовкла і
широкі. А чому ж вони у мене вузькі? От кинулася щось шукати. Гортала, гортала старі
задачка. А які очі в тата Тараса? Ось він чорно-білі ще фотографії, такі пожовклі.
прийде з роботи – і треба роздивитися.
Витягла одну із них і подала мені в руки.
…Сидимо вечеряємо. Катя розмовляє з
Це твій прадідусь – Микола Олексійович.
мамою. Тато їсть і дивиться новини. Які ж у
Я подивився на фото, став придивлятися. І
нього очі? Очі як очі. Сіруваті. Круглі, тобто не раптом такий легенький холодок з’явився десь
вузькі, звичайні. От морока. Як же ж його у животі. Я розсердився на самого себе.
розпитати? Почни розпитувати – запитають Чому? Бо на мене дивився …я сам. Не вірите?
про уроки і оцінки. А в мене там сьогодні… Ні, Точно. Бабуня теж це помітила і стала якось
не буду. Краще я в бабусі запитаю. О! дивно водити очима: то на мене, то на фото,
Придумав. Бабуня Таня, моя рідненька. Я її то на мене, то на фото. Очі у нас із прадіду
бабунею називаю тільки тоді, коли нікого сем були однаковісінькі.
немає поблизу, а так вона у нас молода і
– А ти казала, що китайців у нас немає, –
красива – просто Таня. Завтра після уроків я зауважив я бабуні.
піду до бабуні з дідусем.
– Прадідусь Микола не китаєць, ні. Але і не
…На моє щастя, бабуня Таня була вдома росіянин, як було написано в його паспорті.
сама. Бабуся посміхається. Готує обід. Ставить Він – чуваш.
переді мною тарілку з борщем. Якщо чесно,
У мене, мабуть, було таке здивоване обличто я борщ не люблю, навіть з пампушками з чя, що бабуся скочила на ноги ввімкнула комп,
часником, хоч він і традиційна українська і почала щось активно шукати. А я все ще
страва. Мені більше суп подобається, особливо переварював інформацію. Потім підійшов до
сирний, той, який мама варить. Але справа нашої Тані, яка так захопилася, що забула і
важлива, щоб здобути інформацію – треба про мене. Через плече бабуні я став читати
їсти борщ. Їм.
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історію народу, який дуже давно проживав на
території Казанського ханства, що було потім і
як цей народ потрапив до складу Російської
імперії. Потім ми з бабунею дістали глобус,
роздивилися, далі енциклопедію і атлас. З
очима вияснили. Очі у мене від прадідуся.
Розібралися. Його фотографію бабуня мені
подарувала. Я поклав її в рюкзак. І раптом
мені стрельнуло: а хто ж я тепер – українець
чи ні? Бабуня мене заспокоїла, сказала, що то
лише очі, а як був я українцем, так і
залишаюсь.
…Ще ніколи так уважно ми не дивилися
мамин родовий альбом. Савченко – це татове
прізвище. І коли мама вийшла за нього заміж,
також стала Савченко, а народилася вона
Забарою. Рід Забар – український, бо там
чоловіки – українці, а жінки – росіянки.
Колись мій прапрапрадід був дворянином
Федотом Комаровим, мав доньку Варвару. У
період жовтневого перевороту 1917 року він
погодився віддати її заміж за свого наймита
Федора Грищенка. У них народилися діти,
хтось вийшов заміж за Терещенка, потім

Терещенко за Забару. Але при чім же тут моє
ім’я? Один із Грищенків (це ХІХ століття! Ну
нічого
собі?!)
був
Глєбом,
красивим,
розумним, сміливим. От і я таким маю бути.
Буду? Буду!
А ви знаєте чиї у вас очі?
Глєб САВЧЕНКО,
вихованець гуртка «Літературна
діяльність» КЗ СОР Центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою
молоддю, учень 1 (5) класу класичної
гімназії м. Суми

Я – ЦЕ: СІМ’Я – РОДИНА – РІД –
НАЦІЯ – НАРОД – УКРАЇНА
У Люко Дашвар, однієї з найвідоміших на
сьогодні письменниць України, неодноразового лауреата Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова», є
унікальний роман – «Покров». Щоб
розібратися у сьогоденні, головній героїні,
студентці, активістці Майдану, Мар’яні Дорош
потрібно подолати прокляття, наслане на її
предка у 7-му коліні, козака Ярему Дороша,
яке він свого часу не здолав. Тобто, з 2014
року потрапити у ХVІІ століття. Щоб подолати
сильні прокляття Яремі, за порадою знахарки,
потрібно було, згадуючи на ім’я усіх родичів
до 12-го коліна, звернутися до них за
порятунком і заступництвом. І він їх згадав!
Але для порятунку у чоловіка вже не
вистачило часу, щоб назвати останнього свого
предка, адже їх потрібно було згадати на ім’я,
не помилившись.
А скільки колін своїх предків ми, люди ХХІ
століття, можемо назвати? Одне, два, три,
чотири, інколи п’ять, а далі? Скільки можуть
назвати сучасні діти і загалом розповісти про
свій родовід? І стає соромно, коли не тільки
молодші школярі, а навіть старшокласники не
можуть відповісти на елементарні запитання:
як по-батькові вашого дідуся? ким працювали,

як жили ваші бабусі і дідусі? Не кажучи вже
про прапрапращурів, завдячуючи яким живе
сучасник.
Родина – це те коріння, яке живить усе
Дерево Життя людського. Це життєдайний
осередок, що плекає найвищу цінність людства
– дітей. Сім’я – це спосіб життя, система
цінностей, віра, традиції, звичаї, але вони
неможливі без родини, роду. Бо лише у
родинному колі є родинна пам’ять, де
зберігається з покоління в покоління етнічна
своєрідність нації, плекається рідна мова,
народна культура, мистецтво, ремесла.
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«Родинність – визначна національна
цінність
українців.
Здавна
вважалося
обов’язковим знання свого родоводу хоча б
до 5-го коліна, що має бути прикладом для
сучасних українців. Сьогодні, у часи великих
змін в українському суспільстві, так важливо
усвідомити кожному з нас своє місце у системі
«Я – сім’я – родина – рід – нація – народ».
Адже від роду до народу – такий природний
шлях розвитку особистості, формування її
гуманістичної суті, патріотичної спрямованості,
національної самосвідомості й повноцінності,
громадянської зрілості, – захоплено говорить
Л ю д ми ла
Ск ор о баг ат ьк о,
завід ую ча
гуманітарно-оздоровчим відділом комунального закладу Сумської обласної ради –
обласного центру позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю і продовжує
розмірковувати. – Що зробити, щоб люди не
просто цікавилися своїм родоводом, а знали
досконало і пишалися ним? Найкращий шлях
досягнення цієї мети – практичне залучення
підростаючого покоління до продовження
родинних звичаїв, традицій, реалізацій сімейних
планів, мрій. Сім’я, школа, позашкільні освітні
заклади, громадськість мають виробляти потребу
в кожної дитини знати свій родовід, вивчати своє
коріння, розуміти своє родовідне дерево».
Саме з цією метою у 2009 році було
започатковано обласний конкурс деревродоводів сімей вихованців позашкільних
освітніх закладів області «Нехай квітує дерево
родинне», що ініційований і організований
колективом гуманітарно-оздоровчого відділу
Сумського обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю.
(Умови участі – на сайті Центру). На сьогодні
цей
конкурс
проводиться
у
рамках
масштабного обласного проекту «Голос крові:
ми – Українці».
За період з 2009 по 2018 рік до вивчення
родоводу тільки на обласному рівні було
залучено близько півтисячі родин Сумщини, а
на місцевому – у кілька разів більше. І
кількість учасників щороку збільшується. Деякі
сім’ї беруть участь у конкурсі декілька років
поспіль, поглиблено вивчаючи власне коріння.
Дослідження – це не тільки справа честі
дитини, а спільна робота сім’ї, родини, яка у
більшості випадків розкидана не тільки по
країні, а й по всій Земній кулі.
Конкурс відбувається у два етапи: І етап на
місцях – у позашкільних, освітніх закладах
області, де визначаються найкращі роботи
учасників місцевого конкурсу. До участі у
ІІ етапі роботи переможців І етапу
надсилаються до комунального закладу
Сумської обласної ради – обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою

молоддю. На конкурс подаються дослідження
у письмовому і рукотворному виглядах, тобто
нариси життєвої історії родини і вироблене
власноруч родовідне дерево, яке обов’язково
повертається
власникам.
Останнє
–
необхідність, бо практично всі родовідні
дерева, які надсилаються на обласний
конкурс, це вражаючі рукотворні дива різних
розмірів, форм, конфігурацій, матеріалів.
Щороку визначається
напрям процесу
досліджень. Так у 2017-2018 навчальному році
це мав бути художній твір (у будь-якому
літературному жанрі) на тему: «Історія України
у життєвих історіях моєї родини і Життєві
історії моєї родини – частина історії України»,
де визначальними оцінювалися не дати, а
Людина і її дії в різні історичні періоди.
У 2018 році на конкурс «Нехай квітує
дерево
родинне»
було
представлено
46 робіт із 37 різних освітніх закладів області.
Життєві нариси родин – це неоціненний
скарб для кожної сім’ї, це пам’ять про минулі
покоління. Родинні історії – сумні, трагічні,
веселі, детективні, містичні, фатальні, у когось
кумедні, але всі вони складаються воєдино в
історію родини, свою, неповторну, самобутню,
яка і є частинкою загальної історії України.
Є,
наприклад,
дослідження,
що
повідомляють про 300-літню історію роду,
сягаючи аж 8-9-го його колін. Унікальними є
підтверджені факти про козацьке чи
дворянське походження предків, герби й
емблеми родів, родове коріння, що свідчить
про кровні зв’язки з відомими історичними
особистостями. Надзвичайно сильні емоції
викликають родинні історії часів лихоліть
українського народу: голодоморів, воєн,
репресій.
Захоплюють, дивують і вражають історії
кохання, що дарує продовження життя
родинному дереву, і вчергове підтверджують
істинність того, що в основі життя Людини
на землі є Любов, яка будує і створює мир і
світ.
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Цьогорічні дослідження вразили детальною
інформацією про різноманітність родинних
талантів, захоплень, збереження сімейних
реліквій, плекання традицій і захоплень.
Найцінніші, звичайно, фото різних історичних
періодів членів родин, копії документів,
нагород, сімейних реліквій, навіть коштовностей, що супроводжують сімейні нариси,
адже це – підтвердження правдивості
життєвих історій і… вкладу родини в загальну
історію України.
Учасники конкурсу дивують фантазією,
умінням і творчим підходом у створенні
Дерева Роду. Ці роботи, без перебільшення,
можна назвати маленькими шедеврами.
Різноманітність технік і стилів надширока: від
старовинної вишивки різними матеріалами,
різьблення по дереву, бісероплетіння,
лозоплетіння і т. ін. до комп’ютерної графіки.
Зустрічаються навіть справжні ковальські
роботи! Ви можете уявити коване Родове
Дерево? А й такі створюють.
Та найголовніше у цій складній, але дуже
цікавій справі, безпосередня участь дітей, адже
Перше коліно – це вони, де Я – це: сім’я –

родина – рід – нація – народ – Україна.
І якщо руйнується чи, не дай Бог, зникає хоч
одна ланка в цьому священному ланцюгу
життєспроможності народу, хід історії
змінюється і може бути непередбаченим, коли
накопичується критична маса руйнувань.
Що в процесі дослідження повинна
зрозуміти дитина? Те, що вона – зберігач
пам’яті роду, яку має передати своїм
нащадкам, а отже – мову, звичаї, традиції,
сімейні цінності. А в кінцевому підсумку?
Любов, повагу і вміння шанувати своїх предків,
а отже – любов до України. І це – головна
мета конкурсу. Найперше ж завдання –
залучити до цієї надзвичайно важливої справи
для сьогодення і майбутнього якнайбільшу
кількість учасників.
Людмила ГОВІЙНА,
керівник гуртків художнього слова
Сумського
обласного
центру
позашкільної освіти і роботи з
талановитою молоддю

ДЖУРИ ТРОСТЯНЦЯ ГІДНО ПРЕДСТАВИЛИ
СУМЩИНУ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ЕТАПІ
Тринадцять днів липня на базі табору
«Джерело надії» (м. Переяслав-Хмельницький
Київської обл.) проходив ІІІ-й (Всеукраїнський)
етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») –
«Джура-2018: Наддніпрянська Січ». Його
учасниками стали 27 роїв з усіх областей
України та міста Києва. Сумщину представляв
рій «Стара фортеця» Комунального закладу
позашкільної освіти Тростянецької міської
ради «Палац дітей та юнацтва» – переможець
обласного етапу гри. Вихованці гуртка
«Джура» доклали зусиль, щоб повернутися із
змагань з високими результатами – це 2 місце
в інтелектуально-творчому завданні «Пластун»
за методикою квестів та 3 місце в
інтелектуальній грі-вікторині «Відун».
Рій «Стара фортеця» за перемоги на цих
етапах відзначений Грамотами Міністерства
освіти і науки України та кубками. Кожен
джура отримав медаль, іменну грамоту,
диплом учасника, а Бондаренко Даниїл став
Кавалером гайдамацької шапки, яку отримав
від головного отамана гри. Керівник рою
Омельчук Е.А. та помічник керівника Лантух О.В.
нагороджені Грамотами Українського держав-

ного центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді за вагомий особистий внесок у підготовку
рою для участі у фінальному етапі гри.
Та головною нагородою для джур стали
урочиста хода в останній день змагань
головною
вулицею
Києва
Хрещатиком,
урочисте закриття змагань в приміщенні
Верховної Ради України та щирі вітання
молодим патріотам держави від Міністра
освіти і науки України Лілії Гриневич.
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РОЛЬ ВІЗУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ
У ФОРМУВАННІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Розвиток інформаційної компетентності
школярів – одне з основних завдань сучасної
історичної
освіти.
Система
загальної
середньої освіти має закласти основи
інформаційної компетентності особистості,
допомогти
учневі
оволодіти
способами
збирання та нагромадження інформації, а
також технологією її осмислення, обробки,
практичного застосування. Запровадження
інформаційно-комунікаційних технологій – це
не данина моді, а необхідність сьогодення,
оскільки більшість дітей ознайомлюються з
комп’ютером набагато раніше, ніж їм може
запропонувати школа.
Інформаційна компетентність (ІК) – це
інтегративне утворення особистості, яке
віддзеркалює її здатність до визначення
інформаційної потреби, пошуку інформації та
ефективної роботи з нею у всіх її формах –
традиційній, друкованій формі, так і в
електронній; здатності щодо роботи з
комп’ютерною
технікою
та
телекомунікаційними
технологіями,
щоб
застосовувати їх у професійній діяльності та
повсякденному
житті.
ІК
пов’язана
з
формуванням уміння самостійно шукати,
аналізувати,
відбирати,
трансформувати,
зберігати
та
транслювати
необхідну
інформацію. Ця компетентність забезпечує
навички роботи учнів із інформацією, що
стосується навчальних предметів і освітніх
галузей, а також міститься у навколишньому
світі.
Тому вчитель може використовувати
комп’ютер на всіх етапах процесу навчання:
під
час
пояснення
нового
матеріалу,
закріплення, повторення, контролю знань,
умінь, навичок.
Для того, щоб реалізувати інформаційну
компетентність, учитель:
- пропонує завдання, для виконання яких
необхідне звернення до альтернативних
джерел інформації – додаткової літератури,
комп’ютерних баз даних, Інтернету тощо;
- заохочує учнів до використання додаткової
інформації;
- консультує з питань тематики робіт та
пошуку інформації;
- навчає
учнів
усвідомлено
згортати

інформацію, складаючи план, тези, конспект
тощо;
- стимулює критичне оцінювання інформації.
Учителю
варто
самостійно
складати
завдання для перевірки сформованості
інформаційної компетентності учнів.
Рекомендуємо використовувати такі типи
завдань, важливою умовою яких є поєднання
учнями інформації з різних джерел (тексти
різних типів, ілюстрації, карти, схеми тощо):
- порівняння, синтез історичних фактів з
використанням різних джерел;
- опис (усний, письмовий) історичних подій,
явищ, процесів;
- навчальні проекти;
- розуміння між фактом і інтерпретацією
тощо.
Систематичне
та
цілеспрямоване
використання новітніх інформаційних технологій у процесі навчання створює необхідні
умови
для
інтенсифікації
пізнавальної
діяльності, гуманізації освітнього процесу,
інтеграції навчальних предметів, диферентціації навчання, сприяє наданню навчальній
діяльності
дослідницького
характеру,
розкриттю та підвищенню рівня інформаційної культури учнів.
У сучасному суспільстві наукам гуманітарного циклу належить особлива роль,
оскільки в процесі їх вивчення відбувається
формування основ світогляду школяра.
Саме
гуманітарна
освіта
формує
особистість учня, готує його до життя у світі,
навчає
формам
спілкування,
розвиває
здатність до сприйняття інформації та
прийняття виважених рішень.
Щоб
спрямувати
урок
історії
на
формування
інформаційно-комунікаційної
компетентності учнів, учитель під час
планування та проектування процесу навчання
має
визначити
дидактичну
доцільність
використання
конкретної
інформаційнокомунікаційної технології.
Дидактична доцільність використання ІКТ
може бути виявлена через встановлення
зв’язку останніх з відповідними формами,
методами, методичними прийомами, які
планує використати вчитель, організовуючи
освітній процес.
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Основу
інформаційної
компетентності
становлять уміння працювати з джерелами
інформації.
Найпоширенішим
джерелом
інформації у навчанні історії є шкільний
підручник. Уміння, що формуються в учнів під
час роботи з підручником історії, мають
загально-навчальний
характер.
Власне
історична
інформаційна
компетентність
пов’язана з опрацюванням історичних джерел.
Різні джерела інформації потребують
різних способів аналізу та оцінювання.
Наприклад, для з’ясування достовірності змісту
інформаційного
джерела
досліджуються
процедурні питання, його походження (хто
автор,
що
стало
чинником
написання
інформації, чи є джерела, аби її перевірити).
Звертаємо увагу, що сьогодні соціалізація
молодих людей відбувається переважно через
медіа, тож використання практикуму з
медіаграмотності,
методів,
прийомів
критичного мислення допоможуть вчителеві
озброїтися інструментарієм медіа-освіти для
формування
в
учнів
медіа-освітніх
компетентностей, необхідних для життя в
сучасному демократичному суспільстві.
Рекомендуємо
на
уроках
суспільствознавства
використовувати
такі
вправи та завдання, що покликані навчити
учнів аналізувати медіа-тексти, критично
мислити та декодувати їх, які допоможуть у
майбутньому
житті
не
загубитися
в
інформаційному потоці та навчать відбирати
корисну та правдиву інформацію. Корисним
візуальним матеріалом на уроці може стати
відеофільм.
Наприклад,
вправа:
робота
з
документальними
фільмами.
Учням
пропонується переглянути два документальних
фільми про Івана Мазепу та дати відповіді на
запитання:
Яка основна ідея фільму? На
чому автор акцентує увагу?; Який образ
Мазепи подано?; З якою метою знято цей
фільм?; Хто замовник фільму?; На яку
аудиторію розрахований фільм?; Як автор
використовує інтонацію, мову і на які мовні
епітети спирається, щоб підкреслити
особистісні риси Мазепи; На які авторитети
або докази покладається автор і чому?
У ході роботи вчитель пропонує методом
дискусії
визначити
можливості
документального кіно як мас-медіа, під час
дискусії окресливши: які емоції учні відчували
під час перегляду фільмів, який з фільмів їм
видається правдивішим і чому. Під час
вивчення творчості художників створений
відеоролик з добіркою картин дає можливість
не тільки познайомитися із доробком митців, а
й краще зрозуміти їхню творчість.
У процесі вивчення медіа-джерел на уроках

суспільних
дисциплін
необхідно
вести
словникову роботу. Під час роботи з медіапродуктами доцільно акцентувати увагу на
знаннях та навичках учнів, що були отримані
на уроках інформатики (за новою програмою),
для створення та редагування графічних
об’єктів, електронних презентацій, уміння
працювати в мережі та публікувати відеофайли в Інтернеті.
Формуючи медіа-компетентності учнів, ми
повинні підготувати молоде покоління до
повноцінного життя
в інформатизованій
державі, підвищувати якість, доступність та
ефективність освіти засобами ІКТ та медіаосвіти.
Варто зазначити, що основним завданням
на уроках історії та суспільних дисциплін при
формуванні медіа-компетентності є:
- розвиток в учнів сприйняття медіа-текстів,
їх «читання»;
- активізація уяви, зорової пам’яті;
- розвиток
різних
видів
мислення
(критичного, логічного, творчого, інтуїтивного
тощо);
- розвиток креативних практичних умінь на
матеріалах медіа.
Наголошуємо, медіа-освіта дає можливість
зрозуміти, як саме масова комунікація
використовується в інших соціумах; учить
використовувати медіа в комунікації з іншими
людьми, а також передбачає вміння:
- аналізувати,
критично
оцінювати
та
створювати медіа-тексти;
- визначати джерела медіа-текстів (політичні,
соціальні, культурні) тощо.
При вивченні історії України в 9 класі
доцільно звернути увагу також на рекламу як
історичне джерело та засіб формування
інформаційної компетентності. При роботі з
рекламою на уроках важливо розвивати вміння
учнів інтерпретувати зміст джерел, визначати
їх надійність, критично аналізувати, порівнювати й оцінювати історичні джерела, виявляти
тенденційну інформацію та пояснювати її
необ’єктивність, робити власні висновки на
основі інформації джерел. Робота учнів із
рекламною на уроках буде ефективною в
поєднанні з статистичними матеріалами,
мемуарною та художньою літературою.
Виходячи із сучасних вимог до освітнього
процесу,
формування
інформаційної
компетентності на уроках історії сприятиме
виробленню в учнів власної позиції щодо
історичних подій і постатей, забезпечуватиме
реалізацію
виховних
аспектів
пізнання
минулого.
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