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ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ – СЕНС ЇХНЬОГО
ЖИТТЯ І РОБОТИ

Сміливі, готові у разі потреби стати на захист
Вітчизни, люди, які гартувалися у реальних
бойових діях, сьогодні вони викладають у школах
дисципліну «Захист Вітчизни». А Сумщині
випала честь приймати ці всеукраїнські
змагання, почалися вони 4 квітня урочистостями
у Сумському міському палаці дітей та юнацтва.
Вітальні слова, щирі напутні побажання,
концертні номери від юних – старт взято
високий. А далі – 25 конкурсантів з усіх областей
України та 10 членів журі працюватимуть 7 днів
над визначенням кращого з кращих.
Головою
журі
працював
начальник
комунального закладу «Луганський обласний
ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною
підготовкою «Кадетський корпус імені героїв
Молодої гвардії», полковник В.Є. Ємбаков, який
під час відкриття конкурсу наголосив на тому, що
пишається і має за честь бути головою журі
конкурсу. Валерій Євгенович, як представник
Луганщини, полковник Збройних Сил України
нагадав присутнім, що для жителів Луганщини та
Донеччини захист Вітчизни – це не просто слоган
і назва предмету, це − сенс життя. Своє життєве
кредо ця відома людина формулює так:
«Виховуємо патріотів – зміцнюємо Державу!»
За вісім днів професійних випробувань
учителі пройшли тестові завдання, змагалися у
вправності і влучності, проводили відкриті уроки,
захищали власні проекти щодо патріотичного
виховання молоді.
Крім професійних випробувань, учасники
конкурсу мали можливість ознайомитись з
архітектурою та пам’ятними місцями обласного
центру за екскурсійним маршрутом «Суми –
місто над Пслом»; побували на кафедрі
військової підготовки Сумського державного
університету, де розгорнута виставка «Новітні
військові технології»; вивчали досвід створення
Центру
військово-патріотичного
виховання
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молоді на базі Державного професійнотехнічного
навчального
закладу
«Недригайлівське вище професійне училище».
А вже 12 квітня у вишуканій атмосфері
Сумського краєзнавчого музею оголошено ім’я
переможця – ним став Ігнатьєв Сергій
Борисович, учитель предмета «Захист Вітчизни»,
спеціаліст вищої категорії, учитель методист
комунального
закладу
«Харківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №135
Харківської міської ради імені Героя Радянського
Союзу К.Ф. Ольшанського».
Лауреатами конкурсу, за кількістю набраних
балів, стали: Дикусар Микола Олександрович,
учитель предмета «Захист Вітчизни», заступник
директора з виховної роботи, спеціаліст першої
категорії Вознесенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №10 Вознесенської міської ради
Миколаївської області; Лоза Сергій Михайлович,
учитель предмета «Захист Вітчизни», заступник
директора з військово-патріотичного виховання,
спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
комунального закладу «Навчально-виховний
комплекс «Гімназія №11 – спеціалізована школа
з поглибленим вивченням іноземних мов І
ступеня – дошкільний навчальний заклад
«Еврика»
Кам’янської
міської
ради
Дніпропетровської області.
Конкурс закінчився, учителі повернулися у
навчальні заклади, для яких сьогодні патріотичне
виховання молоді є одним із основних
пріоритетів.
Наталя СУКАЧОВА,
методист з предмета
«Захист Вітчизни»
навчально-методичного відділу
координації освітньої діяльності
та професійного розвитку
Сумського ОІППО
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СПІЛЬНІ ПЕРЕМОГИ УЧИТЕЛІВ
ТА ВИХОВАНЦІВ

дослідницьких робіт учнів – членів Малої
академії наук України зібрало у Сумському
обласному академічному театрі ім. М.С. Щепкіна
усіх, хто причетний до такого успіху: із 93 кращих
учнів області, які представляли Сумщину на
всеукраїнському рівні, 51 став переможцем.
«Наша мета, як освітян, – дати вам
максимум можливостей, щоб проявити всі свої
здібності та успішно реалізувати себе в житті», –
зазначила Директор Департаменту освіти й науки
Сумської ОДА Вікторія Гробова, дякуючи учням
за високі досягнення, педагогам – за
професійність, батькам – за небайдужість і
підтримку.
Урочистості стали справжнім святом, музичні
Обласне
свято
нагородження
учнів- вітання дарували дитячі творчі колективи
переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад із закладів освіти Сумської області, також кращі з
базових дисциплін, конкурсу-захисту науково- кращих, переможці мистецьких конкурсів.

ЮНІ ЖУРНАЛІСТИ – НАДІЯ «ЧЕТВЕРТОЇ ВЛАДИ»
Донецької області).
Дипломами ІІ ступеня нагороджено команди:
«152 ЛЕГІОН» (команда Харківської гімназії
№152 Харківської міської ради); «Четверта
влада» Комунальної установи «Волинська
обласна мала академія наук»; «Лідер» (збірна
команда Московського району м. Харків).
Дипломи ІІІ ступеня отримали команди:
«Nota Bene» (команда Комунальної установи
Сумська гімназія №1); «Меркурій» (збірна
команда Слобідського району м. Харків),
«Lingua» (команда Харківського ліцею №89
Харківської міської ради); «Дзеркало» (команда
Лиманського навчально-виховного комплексу
«гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»
Лиманської міської ради Донецької області);
«Репортер» (команда Миргородської станції
юних техніків, м. Миргород, Полтавська область);
«Медіастар» (команда Комунального закладу
«Луганська обласна мала академія наук
учнівської
молоді»);
«Синхрон»
(команда
Комунального
закладу
«Маріупольська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41
Маріупольської міської ради Донецької області»);
«Scribes» (збірна команда Новобаварського
району м. Харків).

Традиційний Всеукраїнський турнір юних
журналістів зібрав 23 команди з Волинської,
Донецької,
Житомирської,
Запорізької,
Луганської, Львівської, Полтавської, Сумської,
Харківської та Хмельницької областей у Сумській
гімназії №1. П’ять днів творчих змагань, високий
рівень підготовки, демонстрація знань основ
журналістики – і ось хвилюючий момент
вирішальних підсумків.
Диплом І ступеня виборола команда
«Парадокс» (збірна команда м. Краматорськ
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СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ
СТАНДАРТІВ ПОЧАТКОВОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Концептуальні засади Нової української
школи ґрунтуються на двох основних новаціях –
компетентнісна парадигма освіти й педагогіка
партнерства. Концепція Нової української школи
створена на якісно новому рівні побудови
взаємовідносин між педагогами, учнями, їхніми
батьками та адміністрацією закладу.
На виконання наказу Департаменту освіти і
науки Сумської обласної державної адміністрації
від 23.08.2018 № 505-ОД «Про проведення
регіональних моніторингових досліджень у 20182019 навчальному році у період з 04.02.2019 по
25.02.2019 було проведене моніторингове
дослідження стану реалізації Концепції «Нова
українська школа» та впровадження Державних
стандартів початкової загальної освіти.
Мета моніторингу полягала у виявленні
стану впровадження Державних стандартів
початкової
загальної
освіти
вчителями
початкових класів та стану реалізації Концепції
«Нова українська школа» у закладах освіти.
У моніторинговому дослідженні взяли участь
2 заклади освіти, а саме: Краснопільська
загальноосвітня школа I-III ступенів Краснопільської селищної ради та Недригайлівська
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради. Загальна
кількість респондентів – 235 осіб, із них: 10 (4%)
учителів початкових класів, 2 (1%) заступники
директорів та 223 (95%) батьків учнів початкових
класів.
Концепція «Нова українська школа» ставить
за мету збереження цінностей дитинства,
необхідність гуманізації навчання, особистісний
підхід, розвиток здібностей учнів, створення
навчально-предметного середовища, що в
сукупності забезпечує психологічний комфорт і
сприяє вияву творчості кожної дитини. У свою
чергу реалізація цієї складної мети покладається
на заклади освіти, а саме на адміністрацію
закладу та педагогічний колектив.
Поглибленню обізнаності заступників у
роботі за новими Державними стандартами
початкової загальної освіти та концепцією «Нова
українська школа» сприяє участь у семінарахнавчаннях (100%), вебінарах (50%), інформація

із сайтів Міністерства освіти і науки України,
Сумського ОІППО (100%), із засобів масової
інформації (50%); вивчення ключових змін
в оновлених програмах початкової школи
(100%); курси підвищення кваліфікації у
Сумському
ОІППО
(50%);
індивідуальні
методичні консультації (50%).
На думку заступників директорів, оновлений
Державний стандарт початкової загальної освіти
більш демократичний за попередні. Головними
завданнями змін до Державних стандартів
початкової загальної освіти є перехід від
знаннєвої
парадигми
до
компетентнісної;
надання більшої свободи у діяльності вчителя;
розвиток зацікавленості та підвищення мотивації
учнів
у
навчанні.
Упровадження
нових
Державних
стандартів
також
дозволить
зменшити навчальне навантаження на учнів
початкових класів.
Серед компонентів Нової української школи
найбільш значущими для якісного навчання учнів
представники адміністрації закладів одноголосно
визначили компетентісний підхід та педагогіку
партнерства між учнем, учителем і батьками.
Крім того, заступники директорів приділяють
увагу таким компонентам, як умотивований
учитель (свобода творчості, академічна свобода)
та наскрізний процес виховання, який формує
цінності (50%).
Освітній
процес
у
школі
повинен
забезпечуватися кваліфікованими досвідченими
педагогами,
які
обізнані
з
психологопедагогічними та віковими особливостями учнів,
володіють і використовують у практичній роботі
сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні
технології.
Усі педагоги досліджуваних закладів освіти
активно працюють над формуванням ключових
компетентностей учнів Нової української школи,
а саме: спілкування державною мовою,
математична
грамотність,
інформаційна
компетентність, уміння навчатися впродовж
життя, соціальні й громадянські компетентності,
загальнокультурна грамотність. Такі компетентності, як екологічна грамотність і здоровий спосіб
життя, підприємливість та компетентності в
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природничих науках і технологіях формують
80%
опитаних
учителів.
Над
такою
компетентністю, як спілкування іноземними
мовами, працюють 50% опитаних вчителів
початкових класів.
Учителі приділяють найбільше уваги вмінню
учнів висловлювати думку усно й письмово,
умінню критично мислити, здатності логічно
обґрунтовувати позицію та здатності працювати
в команді. Найменше уваги 40% педагогів
приділяють умінню конструктивно управляти
емоціями, застосовувати емоційний інтелект.
Половина опитаних учителів досліджуваних
закладів освіти зазначила, що впровадження
нових
Державних
стандартів
зменшило
навчальне навантаження на учнів початкових
класів.
Нову систему вимірювання й оцінювання
результатів навчання учнів усі педагоги закладів
освіти
вважають
ефективною.
Під
час
оцінювання учнів усі вчителі використовують
формувальне оцінювання та дитяче портфоліо;
80% опитаних – самооцінювання учнями
власного навчання та поведінки.
Одним із ключових компонентів концепції
Нової
української
школи
є
педагогіка
партнерства, яка ґрунтується на взаємодії між
учнями, учителем і батьками. Є два шляхи
успішної співпраці, а саме: постійне двостороннє
спілкування та різні способи залучення батьків
учнів початкової школи до освітнього процесу.
Ставлення батьків закладів освіти до
запровадження оновлених Державних стандартів
початкової загальної освіти та Концепції «Нова
українська школа» позитивне (97% опитаних),
лише 3% респондентів негативно ставляться до
новацій в початковій освіті.

Ознайомлення батьків з освітніми змінами
початкової школи найчастіше відбуваються на
класних батьківських зборах, – так зазначили
93% анкетованих, на загальних шкільних
батьківських зборах (70%), під час індивідуальної
роботи з батьками (64%), на спеціально
організованих батьківських навчаннях за даною
темою (18%).
У закладах освіти батьків активно залучають
до обговорення навчання і розвитку їх дітей, про
що зазначили 96% анкетованих. Батьки
задоволені організацією освітнього середовища
у класних кімнатах, де навчаються їх діти. Для
отримання необхідної інформації з питань
нововведень у початковій школі у закладах
освіти існують консультативні ресурси, а саме:
сайти, виставки педагогічної літератури, якими
користуються 84% опитаних батьків.
Підсумувавши
результати
дослідження,
можна зробити висновки, що в сучасних реаліях
школа почала активно змінюватись, реалізуючи
Концепцію «Нова українська школа» та
впроваджуючи Державний стандарт початкової
загальної освіти. Тому змінюються підходи до
організації навчання, ставлення вчителів до
дітей, відносини між вчителями, батьками та
адміністрацією школи. Заклади освіти мають
давати дитині різні вміння, компетентні навички.
Головне завдання освітніх закладів – вже не
забезпечення знаннями, бо вони дуже мінливі в
сучасному світі. Нове завдання – навчити дітей,
як знання і навички втілювати в життя.
Ольга ЧЕРНИХ,
методист навчально-методичного
відділу моніторингу якості освіти
та ЗНО Сумського ОІППО

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН – У ФОКУСІ УВАГИ
Інформація про стан роботи зі зверненнями громадян у Департаменті освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації за І квартал 2019 року
У Департаменті освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації робота зі
зверненнями громадян проводиться відповідно
до вимог Конституції України, Закону України
«Про звернення громадян», Указу Президента
України від 07 лютого 2008 року №109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантії права громадян на
звернення до органів державної влади, органів

місцевого
самоврядування»,
розпоряджень
голови
Сумської
обласної
державної
адміністрації із цих питань.
За І квартал 2019 року від жителів Сумської
та інших областей до Департаменту освіти і
науки
надійшло
27
індивідуальних
та
колективних звернень, що на 3 менше, ніж за
аналогічний період 2018 року. Із них 10 – із
Сумської обласної державної адміністрації,
5
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8 – із Міністерства освіти і науки України, 8 –
поштою, 1 – електронною поштою. Колективних –
4 (14,8%), звернень від інвалідів Великої
Вітчизняної війни – 3 (11,1%), пенсіонерів –
2 (7,4%), вимушених переселенців – 1 (3,7%).
Звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв
Соціалістичної Праці, Героїв України, учасників
бойових дій, інших пільгових категорій громадян
протягом І кварталу 2019 року до Департаменту
освіти і науки не надходило. Кількість громадян,
які звернулися, з урахуванням колективних
звернень, становить 223 особи.
За результатами розгляду письмових та
усних звернень вирішено позитивно 12 (44,5%),
надано роз’яснення на 10 (37%), переслано за
належністю – 1 (3,7%), не підлягають та
знаходяться у стадії розгляду – по 2 звернення
(7,4%). Із загальної кількості звернень – 23 заяви
(85%), 4 скарги (15%).
Усі
звернення
громадян
ретельно
опрацьовано. Питання розглянуто в повному
обсязі, надано вичерпні відповіді та роз’яснення
відповідно до чинного законодавства. Електронні
звернення зареєстровано та розглянуто в
установленому законодавством порядку. Факти,
викладені в анонімних зверненнях, перевірено,
про
що
підготовлено
доповідні
записки
директорові Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації.
Усього протягом І кварталу 2019 року
громадянами порушено 31 питання, серед яких
питання освіти, наукової діяльності – 23 (74,2%),
соціального захисту – 4 (12,9%), праці і
заробітної плати – 2 (6,5 %), сімейної та
інформаційної політики – по 1 (3,2%).
Найбільше звернень за І квартал 2019 року
надійшло від мешканців міст Суми (9), Конотоп
(4) і Кролевець (3), Чернеччинської сільської
ради Охтирського району (2). По одному
зверненню – із Лебединського, Роменського,
Сумського,
Тростянецького,
Шосткинського
районів, м. Шостка, Тростянець, Миколаївської
ОТГ Білопільського району, м. Харків.
У Департаменті освіти і науки створено
належні умови для забезпечення прийому
громадян. Обладнано місце для оформлення
громадянами звернень. До послуг громадян –
інформація про порядок і зразок оформлення
звернення. У поточному році звернень громадян
на особистому прийомі не надходило.
У Департаменті освіти і науки працює
телефонна «гаряча лінія», графік роботи якої
розміщено на офіційному веб-сайті місцевих
органів виконавчої влади Сумської області на
сторінці Департаменту освіти і науки та
надруковано в Сумській громадсько-діловій
газеті «Ваш шанс» (№15/10.04.2019). За звітний
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період зареєстровано 7 дзвінків, на кожен з яких
надано вичерпне роз’яснення та відповідну
допомогу.
Результати
організації
роботи
зі
зверненнями громадян щотижня розглядаються
на
апаратних
нарадах
при
директорові
Департаменту освіти і науки, щокварталу,
щопівроку та за рік формуються статистичні та
аналітичні звіти, двічі на рік це питання
розглядається на засіданні колегії.
Департаментом освіти і науки здійснюється
моніторинг та оперативне реагування на появу в
засобах масової інформації повідомлень, які
можуть негативно вплинути на сприйняття
громадськістю змісту рішень, прийнятих владою.
З
метою
попередження
надходження
звернень, надання роз’яснень із найбільш
актуальних питань, що порушують громадяни,
керівництво та спеціалісти Департаменту освіти і
науки систематично спілкуються з населенням
через засоби масової інформації – пресу,
телебачення, радіо. Висвітлено такі основні
питання: проведення Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019», зовнішнього незалежного
оцінювання, створення опорних шкіл, реалізація
Концепції «Нова українська школа», освітянські
новації, проведення олімпіад, конкурсів, змагань,
освітянських свят, патріотичне виховання дітей
та учнівської молоді.
На офіційному веб-сайті місцевих органів
виконавчої влади Сумської області на сторінці
Департаменту освіти і науки розміщено графік
особистого прийому громадян керівництвом
Департаменту,
щоквартальні
узагальнені
матеріали
про
організацію
роботи
зі
зверненнями
громадян,
роз’яснення
з
актуальних питань, що порушують громадяни у
зверненнях, інформацію про порядок подання
електронних звернень. Крім того, графік
особистого прийому громадян керівництвом
Департаменту
також
надруковано
в
обласній
громадсько-діловій
газеті
«Ваш
шанс» (№15/10.04.2019).
У Департаменті освіти і науки облік звернень
громадян ведеться з використанням локальної
комп’ютерної системи.
З метою подальшого вдосконалення стану
роботи зі зверненнями громадян Департамент
освіти і науки продовжує забезпечувати
кваліфікований,
об’єктивний
і
своєчасний
розгляд звернень громадян для оперативного
вирішення порушених у них питань, задоволення
законних вимог заявників і надання відповідей у
встановлені чинним законодавством терміни.
За матеріалами Департаменту
освіти і науки Сумської ОДА
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СТАН СФОРМОВАНОСТІ
СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПІДЛІТКІВ

На виконання наказу Департаменту освіти і
науки
Сумської
обласної
державної
адміністрації від 23.08.2018 № 505-ОД «Про
проведення
регіональних
моніторингових
досліджень у 2018-2019 навчальному році»
навчально-методичним відділом моніторингу
якості освіти та ЗНО в Роменському районі та
м. Конотоп було проведене моніторингове
дослідження щодо сформованості соціальної
компетентності учнів.
Основна
мета
реформи
загальної
середньої освіти – перейти від школи знань,
здебільшого
теоретичних,
до
школи
компетентностей.
Критерієм
ефективності
освіти є успішність дитини у житті після школи,
тому освітній процес є однією з найважливіших
умов і механізмів соціалізації індивіда – процесу
розвитку людини у взаємодії зі світом, що її
оточує, а також саморозвитку та самореалізації
у соціальному середовищі. Інтегративною якістю
особистості, яка дозволяє людині адекватно
адаптуватися
в
соціумі,
є
соціальна
компетентність, що відповідає за успішність
побудованих особистістю соціальних відносин,
починаючи
із
сімейних
і
завершуючи
громадянськими.
Мета моніторингу полягала в аналізі стану
сформованості
соціальної
компетентності
школярів.
Моніторинг був проведений у 12 закладах
загальної середньої освіти. У дослідженні взяли
участь 505 респондентів, із них: 100 учителів,
175 учнів 7-8-х класів, 150 учнів 10-11-х класів,
80 батьків.
Соціальна компетентність учнів закладів
загальної середньої освіти включає в себе такі
компоненти:
– когнітивний (знаннєвий) містить знання
про правила комунікації, спілкування, співпраці з
оточуючими; осмислення наявних в суспільстві
соціальних норм та цінностей;
– емоційно-ціннісний включає ставлення
дитини до норм і цінностей, емоційне
переживання й усвідомлення необхідності
відповідати
цим
нормам
і
цінностям;
усвідомлення себе як члена групи, ставлення до
іншої людини (увага, співчуття, милосердя,
допомога, толерантність тощо);
– поведінковий виражається в умінні діяти
відповідно до соціально прийнятих норм, у
виборі
способів
спілкування
та
зразків

поведінки, адекватних ситуації; вибір шляхів
вирішення конфліктних ситуацій.
Учням 7-8-х класів була запропонована
анкета
«Вивчення
рівня
соціалізації
підлітків» (методика І. Рожкової). Рівень
соціалізації оцінювався за чотирма критеріями:
соціальної
адаптованості;
автономності
(самостійності);
соціальної
активності;
моральності (схильності дітей до гуманістичних
норм життєдіяльності).
Вирішальну роль у соціалізації особистості
відіграє соціальна адаптованість – усвідомлення
свого «Я» як представника соціальної спільноти,
уміння пристосовуватися до життя в суспільстві:
успішно співіснувати, взаємодіяти з оточуючими,
співвідносити свої інтереси з інтересами інших,
ефективно виконувати різні соціальні ролі.
Однак, у соціальному середовищі унікальність
індивіда має зберігатися. Автономність вимагає
від людини бути особистістю, відрізнятися від
інших; мати та відстоювати власну позицію,
протистояти небажаному впливу.
Узагальнені
результати
опитування
свідчать про середній рівень соціалізованості
учнів 7-8-х класів. За цифровими показниками
вищим є рівень соціальної активності (2,89
балів), а меншим – рівень соціальної
адаптованості (2,79 балів), хоча ця різниця не є
суттєвою (рис. 1).

2,89

Соціальна активність
2,86

Моральність
Автономність

2,84

Соціальна
адаптованість

2,79

2,74

2,76

2,78

2,8

2,82

2,84

2,86

2,88

2,9

Рис. 1 Рівень соціалізованості учнів 7-8-х класів

Згідно з самооцінкою школярів, 40%
опитаних мають високий рівень соціалізації за
критерієм «Соціальна активність», 39% – за
критерієм «Моральність», 37% – за критерієм
«Автономність», 31% – за критерієм «Соціальна
адаптованість».
Життєвий вибір особистості, побудова
7
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реальної моделі поведінки ґрунтується передусім
на її ціннісних орієнтаціях. Ціннісні орієнтації
виступають важливим чинником, який зумовлює
мотивацію дій і вчинків особистості. Як показало
дослідження, пріоритетними для підлітків є такі
життєві цінності: любов, щасливе життя в родині
(77%); самореалізація, можливість займатися
справою, що подобається (68%); свобода,
можливість вільного вибору способу життя (63%);
робота, кар’єрний успіх (53%).
Однак, варто
зауважити, що цінності, пов’язані
з життям у
соціальному середовищі, менш важливі для
старшокласників.
Для формування соціально компетентної
особистості
необхідні
певні
якості,
що
визначають
здатність
особи
успішно
соціалізуватися, комфортно почувати себе в
соціальному середовищі, а це потребує певних
психологічних якостей та соціальних навичок.
Так, лише половина опитаних старшокласників
(49%) відповіли, що не мають проблем з
установленням контактів з незнайомими людьми.
Третина респондентів важко звикають до нових
людей, а 17% – до змін (наприклад, перехід до
іншого закладу загальної середньої освіти).
Важливим аспектом соціалізації дитини є її
самовизначення – виявлення, утвердження,
захист особистісних цінностей, власної позиції у
повсякденній взаємодії з іншими людьми.
Наявність Я-образу, збереження власного
«обличчя», уміння відстоювати свої переконання
та цінності – складова соціальної компетентності.
Більшість учнів 10-11-х класів, які брали участь у
проведеному опитуванні, усвідомлюють себе
особистістю, що не є схожою на інших; три чверті
респондентів самостійно визначають свою думку;
вони стійкі до впливу оточуючих. Менше третини
опитаних (31%) у ситуаціях вибору діють на
власний розсуд; 10% старшокласників обирають
позицію більшості.
У підлітковому віці провідним центром
розвитку
є
особистісне
самовизначення,
самопочуття та самосприйняття себе як
індивідуальності. З іншого боку, соціальна
компетентність – це спроможність людини жити
разом з іншими, уміння пристосовуватися, діяти
в різних соціальних умовах, сформованість
адекватної самооцінки та навичок самоконтролю,
гідної поведінки в будь-якій ситуації. Складовою
соціальної
компетентності
є
здатність
особистості розв’язувати життєві проблеми,
пов’язані з функціонуванням соціальних ролей,
можливість змінювати свою поведінку залежно
від ситуації.
Старшокласники розуміють необхідність

існування для суспільства певних норм і правил
поведінки (82% відповідей); чітко розрізняють і
легко виконують різні соціальні ролі 63%
опитаних, але третині респондентів вдається це
не в повній мірі. За результатами самооцінки,
62% учнів уміють працювати в команді, проте,
менше половини (45%) готові співвідносити
власні потреби та інтереси з інтересами
оточуючих; лише третина опитаних здатна
підтримати рішення більшості та діяти відповідно
до нього, навіть якщо воно учню не подобається.
Соціальна
компетентність
вимагає
достатнього рівня комформності, толерантності,
готовності сприймати особливості, цінності,
позиції
інших.
Більшість
старшокласників
усвідомлюють
цінність
взаємоповаги,
взаємопідтримки у стосунках між людьми (87%);
ставляться
з
повагою
до
цінностей
(національних, релігійних, етичних, особистісних)
інших людей незалежно від того, чи збігаються
вони
з
власними
(74%);
згодні
з
загальноприйнятим гуманістичним «кодексом
моралі» (74%); спілкуючись з оточуючими,
користуються принципом: поводься з іншими так,
як би ти хотів, щоби поводилися з тобою (68%);
намагаються розуміти оточуючих, не допускати
неприємних для інших ситуацій (64%).
Формування
соціальної
компетентності
потребує виховання у школярів уміння володіти
своїми емоціями, певного емоційного ставлення
до оточуючих. Майже половина респондентівстаршокласників вважають, що уміють завжди
керувати своїми емоціями; 9% зазначили, що не
намагаються цього робити або їм це не вдається.
Чверть учнів відповіли, що їх завжди дратує,
коли співрозмовник не погоджується з їхньою
позицією, ще 52% не можуть стримати свої
емоції з цього приводу час від часу. Лише
половина
респондентів
можуть
спокійно,
адекватно сприймати критику, визнавати свої
помилки. Ці відповіді старшокласників свідчать
про обмежений характер культури почуттів
соціального плану.
Анкетування учнів показало, що сутність
соціальних цінностей усвідомлюється, але не
завжди проявляється у поведінці. Менше
половини респондентів (44%) можуть бути
привітними із людьми, які їм не подобаються;
27% опитаних важко погоджуються з позицією
іншої людини. Більше третини старшокласників
готові діяти як більшість, 17% не будуть ніколи
цього робити.
Важливою
складовою
соціальної
компетентності людини є здатність визначати
свою думку, позицію; відповідати за власні
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рішення та вчинки. Переважна більшість підлітків
Соціальна компетентність – це багатогранна
зазначили, що вони самостійні та відповідальні, характеристика особистості, яка охоплює все
але відповіді батьків свідчать про інше (рис. 2).
різноманіття функціонування її у соціумі. З
одного боку, індивід засвоює соціальний досвід,
90%
82%
цінності, норми, установки, властиві суспільству і
80%
74%
67%
70%
соціальним групам, до яких він належить, а з
62%
58%
60%
іншого – активно входить у систему соціальних
54%
50%
50%
45%
зв’язків, завдяки яким і набуває соціального
40%
38%
40%
досвіду. Важливе завдання для освітян –
30%
забезпечити
розбудову
такого
освітнього
20%
простору, у якому особистість усвідомлювала б
10%
свою суспільну значущість та набувала досвіду
0%
Самостійно
Можуть спокійно
Можуть керувати
Уміють толерантно
Усвідомлюють
взаємодії з соціумом.
визначають свою
думку, позицію

сприймати критику,
визнавати свої
помилки

своїми емоціями

Батьки

захищати власну
думку, позицію

відповідальність за
свої рішення, вчинки

Галина БРАТКОВА,
методист навчально-методичного відділу
моніторингу та ЗНО Сумського ОІППО

Підлітки

Рис.2 Сформованість Я-складової соціальної
компетентності підлітків

АКТУАЛЬНА
ТЕМА

ТОЛЕРАНТНІСТЬ: ФОРМУЄМО
ДОБРОЗИЧЛИВІ ВЗАЄМИНИ
В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ

Якість суспільства
залежить від здатності
людей
співіснувати
одне з одним, від того,
чи сприймають вони
одне
одного,
чи
поважають і підтримують, чи об'єднують
свої зусилля в ім'я
загального добра для постійного поліпшення
свого матеріального й духовного життя.
В умовах соціальної багатогранності дуже
важливо встановити культуру миру, що
неможливо без дієвого виховання, заснованого
на принципах толерантності.
Толерантність
постає
як
глобальна
проблема, що найбільш загострюється в
підлітковому віці. Нове покоління зростає й
соціалізується
на
засадах
культурного
розмаїття, у якому все частіше виникають
прояви нетерпимості, етнічної ксенофобії.
Формування толерантних взаємостосунків
школярів
є
тривалим,
неперервним
і
багатофакторним
процесом,
що
вимагає
педагогічно
вивірених
та
особистісно

орієнтованих підходів відповідно до їхніх вікових
особливостей.
Створення доброзичливих взаємин в
учнівському
колективі
–
це
діяльність,
спрямована на розвиток особистості, якій
притаманні
контактність,
терпимість,
поступливість, емоційна стабільність, емпатія,
вміння прийти на допомогу та свідома соціальна
активність у взаємостосунках з оточуючими.
Велику роль у формуванні доброзичливих
взаємин на основі толерантності відіграє
учитель, адже педагог для школяра є носієм
певного культурного рівня, який транслюється в
індивідуальні, внутрішні відносини дитини до
дійсності, є прикладом ставлення до себе та
інших людей. Довірливість і відкритість у
спілкуванні з учителем створюють гарні умови
для формування толерантності дитини, але
вимагають
від
педагога
великої
відповідальності, професійної компетентності,
постійного морального контролю над своїми
діями і проявами почуттів. Важливим завданням
вчителя є створення доброзичливої атмосфери
в класі, толерантного простору, ситуації успіху
та взаємодопомоги між дітьми.
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Почуття поваги до вчителів і товаришів,
любов до ближнього формуються тільки в тому
випадку, якщо колектив, організований вчителем,
створює толерантні норми поведінки, які стають
необхідною умовою нормального життя всього
класу.
Формуючи доброзичливі взаємини в учнівському
колективі на основі толерантності, учителю
доречно виконати такі завдання:
 створити
в
учнів
уявлення
про
толерантність;
 створити умови для успішної взаємодії дітей,
атмосферу прийняття та співпраці;
 створити умови для можливості живого
спілкування,
формувати
комунікативні
зв'язки у класі, сім'ї, соціумі;
 організувати різні види діяльності, що
сприяють
формуванню
позитивної
толерантної поведінки (розвивати критичне
мислення, навички групової роботи, вміння
вести діалог і аргументувати свою позицію,
знаходити
компромісні
рішення
обговорюваних проблем)$
 зароджувати, підтримувати та зберігати
традиції спілкування, що створені в класі;
 допомагати учням прожити шкільні роки в
дружній теплій атмосфері, щоб залишитися
дружними в подальшому житті.$
 виховувати терпимість до чужої думки.
Для успішного формування доброзичливих
взаємин в учнівському колективі на основі
толерантності вчителю доречно
дотримуватися таких етапів:
1. Моделювання власної поведінки.
Учитель повинен продемонструвати власну
толерантну поведінку і показати дітям, що він
приймає їх такими, які вони є. Така модель
поведінки повністю виключає дратівливість,
авторитаризм, придушення чужої думки.

2. Створення в класі нового простору –
союзу однодумців, враховуючи інтереси і
потреби
дітей,
сприяючи
згуртуванню
учнівського колективу та формуванню навичок
толерантної поведінки.
3. Система класних годин, позашкільних
заходів, занять різних форм і традицій класу.
У практичному відношенні реалізація
поставлених завдань виявляється в системі
класних годин і колективних творчих справ, що
виховують толерантність.
4. Система батьківських зборів та
консультацій.
Одним
із
основних
пріоритетів
є
згуртування учнів та батьків класу в єдиний,
дружній колектив через участь у спільних
творчих та соціально-важливих справах.
5. Співпраця зі шкільною психологічною
службою.
Поряд з етичними бесідами, що формують
моральні цінності дитини, зі святами, походами,
що допомагають створювати колектив класу
більш
дружним,
необхідно
проводити
психологічні тренінги, які показують дітям
реальні шляхи виходу з конфлікту. Психологічні
знання, які отримають учні, допоможуть їм
завершити конфлікти мирним шляхом.
Отже, саме толерантна поведінка вчителя
до учнів, взаєморозуміння, терпимість, повага
школярів один до одного, сприяють формуванню
доброзичливих взаємин в учнівському колективі.
Ірина ЗАХАРЧЕНКО,
методист із зарубіжної літератури
та мов національних меншин
навчально-методичного відділу
координації освітньої діяльності та
професійного розвитку Сумського ОІППО

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Сучасному учителеві необхідні гнучкість і
нестандартність мислення, вміння адаптуватися
до швидких змін умов життя. А це можливо
лише за умови високого рівня професійної
компетентності,
наявності
розвинених
професійних
здібностей.
Ця
проблема
зафіксована у національній програмі «Освіта»,
де наголошується, що один з головних шляхів

реформування освіти полягає в необхідності
«підготовки нової генерації педагогічних кадрів,
підвищення
їх
професійного
та
загальнокультурного рівня».
У професійній моделі вчителя повинні
поєднуватись такі компоненти:
1. Компетентність.
2. Особистісна орієнтація.
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3. Морально-духовна культура.
4. Професійна позиція педагога.
Компетентність
(лат.
сompetentia
–
відповідальність) – коло повноважень особи,
коло питань, з яких вона має певні знання,
певний досвід. Сучасні вчені в галузі педагогіки
виділяють
у
структурі
професійної
компетентності вчителя кілька складових:
1. Теоретична готовність учителя до діяльності
передбачає наявність у нього аналітичних,
прогностичних, проективних, рефлексивних
умінь.
2. Практична готовність учителя виявляється у
зовнішніх уміннях, за допомогою яких
здійснюються дії, які можна спостерігати. До
них належать організаторські (мобілізаційні,
інформаційні, розвивальні, орієнтаційні) та
комунікативні (педагогічного спілкування,
педагогічної техніки).
Професійна компетентність педагога є
основою його майстерності. Формується вона на
основі
практичного
досвіду,
особливо
передового (новаторського). Адже педагог
сприймає професійну діяльність спочатку як
нормативно-схвалений спосіб діяльності, який
він поступово засвоює, перетворюючи його на
індивідуальний стиль роботи. Тож розвиток
особистісних якостей відбувається разом з
засвоєнням педагогічної діяльності.
Шляхи формування та вдосконалення
професійної компетентності вчителя

Квітень, 2019 № 4 (149)


добір завдань, які потребують застосування
додаткових джерел інформації;
 підготовку завдань творчого характеру;
 створення проблемних ситуацій;
 організацію роботи в парах та групах
змінного складу.
Рекомендації учителям:
Будувати навчальний процес, спрямований
на досягнення цілей навчання – вибирати та
пропонувати способи педагогічної підтримки,
створювати умови для прояву ініціативи учнів.
Включати учнів у різні види діяльності,
враховуючи вікові особливості.
Створювати навчальне середовище та
використовувати його можливості – інформаційні
ресурси, ІКТ.
Планувати та здійснювати професійну
самоосвіту – аналіз власної діяльності, вибір
технологій самоосвіти.
Виїзну педагогічну майстерню за темою
«Професійна компетентність учителя трудового
навчання» проведено на базі Ямпільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Ямпільської районної ради.
У рамках заходу мною висвітлено питання
формування
професійної
компетентності
учителів на основі практичного досвіду.
Проведені
майстер-класи:
«Холодний
фарфор» (Лаврик Н.Є., учитель трудового
навчання Сумської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 27); «Технологія виготовлення
виробів з дроту» (Довгополий Р.О., учитель
трудового
навчання
Некрасівського
НВК:
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
–
дошкільний навчальний заклад
«Ялинка»
Глухівської
районної
ради);
«Джутова
філігрань» (Коренева І.В, методист з трудового
навчання Сумського ОІППО).
У ході «круглого столу» усі учасники мали
можливість ознайомитись з практичним досвідом
учителів області та отримати ґрунтовні відповіді
на запитання вчителів.
Ірина КОРЕНЕВА,
методист з трудового навчання
навчально-методичного відділу
координації освітньої діяльності
та професійного розвитку
Сумського ОІППО

Діяльність
учителя
повинна
бути
спрямована на:
 використання
в
роботі
інтерактивних
технологій;
 проведення нестандартних уроків;
 організацію дослідницької праці;
 стимулювання самонавчальної діяльності
учнів;
 відслідковування динаміки розвитку учнів;
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ШКОЛЯРІ ВЧАТЬСЯ БЕРЕГТИ
ДОВКІЛЛЯ
Організація природоохоронної роботи
у закладах освіти Березівської сільської ради

У наш час особливо
необхідні знання, уміння,
навички
для
виховання
ціннісного ставлення до
природи, розвитку світоглядної свідомості людини,
Олена ГРЕКОВА
розуміння
раціонального
використання
природних
ресурсів у рамках сталого розвитку. Реалізуючи
це завдання, рішенням тридцять третьої сесії
Березівської сільської ради від 21 грудня 2018
року
затверджено
Програму
охорони
навколишнього
природного
середовища
Березівської сільської ради Глухівського району
Сумської області до 2020 року. Є в ній місце і
навчальним закладам.
Природоохоронна робота серед школярів
здійснюється різними шляхами: на уроках,
заняттях гуртків, під час проведення екскурсій,
науково-дослідної, проектної роботи тощо. У
Березівському НВК розроблена програма
«Екологічне виховання в Березівському НВК».
Традиційною стала участь учнів шкіл у
природоохоронних акціях: «За чисте довкілля»,
«Посади і збережи дерево», «Ошатні двори»,
«Майбутнє лісу в твоїх руках», «Зелена весна»,
«Чисті береги», «Очистимо планету від сміття»,
«Чиста Україна – чиста Земля», «Птах року»,
«Захисти ялинку», «Годівничка» та інші. Учні
Березівського НВК у квітні 2019 року ініціювали
проведення акції «Посади сад» та висадили
понад 50 молодих плодових дерев (яблунь,
груш, абрикос, слив та вишень) на території
закладу.
У закладах освіти вже стали традиційними
конкурси новорічних поробок «Замість ялинки
букет». З’явились й нові заходи: акція збору
використаних батарейок «Збережемо довкілля»,
операція «Каштан», стінний проект «Обіцянка
Землі», проект «Щаслива лапа».
Учні шкіл ведуть активну пропагандистську
природоохоронну діяльність серед місцевого
населення, поширюють листівки, буклети. Теми
найрізноманітніші: «Земля наш спільний дім і
нам у ньому жити», «Первоцвіти просять
захисту», «Життя без сміття», «Сортування
сміття», «Альтернативні види палива».
На
базі
комунального
закладу
«Березівський центр дитячої та юнацької

творчості» працює 4 гуртки екологічногонатуралістичного спрямування, де діти мають
можливість застосувати свої теоретичні знання
на практиці. Вихованці гуртка «Юні охоронці
природи» (керівник гуртка Якименко О.М.)
Шевченківського НВК дослідили русло річки
Есмань-2 та провели спостереження за її
режимом живлення та органічним світом. З
метою вивчення природи рідного краю ними
проведена робота по встановленню сучасного
стану флористичного та фітоценотичного
різноманіття Верхньоесманського ландшафтного заказника та виявлення на його території
рідкісних та занесених до Червоної книги
України видів флори.
Гуртківці
є
активними
учасниками
природничих конкурсів різних рівнів. Серед них –
Всеукраїнський екологічний похід «Біощит»,
обласний
етап
Всеукраїнського
конкурсу
дослідницько-експериментальних
робіт
із
природознавства
«Юний
дослідник»,
Всеукраїнський конкурс «День зустрічі птахів –
2019»,
Міжнародний
екологічний
конкурс
«Загадкове життя домашніх улюбленців»,
Всеукраїнський конкурс «Зоологічна галерея»,
Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Сумського відділення МАН
України.
У 2018-2019 роках учні здобули перемоги в
обласному етапі Всеукраїнського екологічного
походу «Біощит», обласному екологічному
форумі «Природа – національне багатство
України», обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу «День зустрічі птахів» (номінація
«Пропагандистська робота»), обласному етапі
Міжнародного екологічного конкурсу «Загадкове
життя
домашніх
улюбленців»
(номінація:
оповідання «Зі щоденника моєї тваринки»).
Учні Слоутського НВК у рамках співпраці зі
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Слоутським
лісництвом
долучаються
до
щорічних акцій «Майбутнє лісу в твоїх руках»,
допомагають висаджувати саджанці дерев.
Діти разом з наставників знаходить нові
шляхи
реалізації
своїх
проектів.
Актив
учнівського самоврядування Березівського НВК
у складі громадської організації «Слоутська»
стали переможцями обласного конкурсу проектів
бюджетної підтримки Сумської ОДА. Вони
отримали 40,5 тисяч гривень на реалізацію
проекту
на
території
опорного
закладу
«Комунікаційний сенсорний екомайданчик п’яти
чуттів «Гармонія». Робота
вже
почалася,
працює ініціативна група учнів під керівництвом
педагога-організатора
Давиденко
Н.М.,
вчителів. Батьки допомагають технікою.
Природоохоронна робота – це справа всіх
жителів громади. За підтримки батьків, органів

місцевого самоврядування колективи закладів
освіти долучаються до заходів з благоустрою
територій
населених пунктів
Березівської
сільської ради.
У нас ще багато справ, на досягнутому ми
не збираємося зупинятися! Долучившись до
природоохоронної роботи, багато дітей знайшли
собі справу до душі. Можливо, вона стане
справою всього їхнього життя! Ми вчимо
слідувати правилу Антуана де Сент-Екзюпері:
«Встав уранці, вмився, привів себе в порядок – і
відразу ж приведи в порядок свою планету».
Олена ГРЕКОВА,
головний спеціаліст відділу освіти,
молоді та спорту Березівської
сільської ради,
вчитель біології Березівського НВК

РОЗВИТОК УЯВИ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Уява є невід'ємним компонентом будь-якої
форми творчої діяльності людини на всіх етапах
її життя. Особливо значущим стає розвиток уяви
і творчості у старшому дошкільному віці,
оскільки в цей період закладаються основи її
розвитку. Уява складається в процесі розвитку
дитини, її діяльності і під впливом умов життя,
навчання та виховання, проходить становлення
від мимовільної, пасивної (такої, що відтворює)
до довільної, творчої. До кінця дошкільного віку
уява дітей, які нормально розвиваються,
набуває
продуктивного
характеру
і
визначається появою і розвитком у дитини
внутрішньої позиції, яка дає їй можливість

осмислювати і переосмислювати ситуацію,
готує дитину до переходу на нову вікову ступінь,
до нової навчальної діяльності.
Для розвитку творчої уяви необхідне
формування її передумов – це особистий
досвід, потреби, інтереси, мотиви, образне
бачення дійсності, комбінаторні здібності,
володіння технікою втілення продукту уяви у
зовнішню форму, традиції, тобто зразки
творчості і навколишнє середовище.
Гра для дитини не є простим спогадом про
пережите, це творча обробка пережитих
вражень, комбінування та побудова на їх основі
нової дійсності, що відповідає запитам і
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інтересам
самої
дитини.
Розглядаючи
театралізовану гру як творчий процес, в якому
наочно виступає комбінуюча діяльність уяви,
науковці та педагоги-практики підкреслюють, що
дитина в грі з елементів, узятих з навколишнього
життя, створює нову творчу «будову», образ, що
належить їй самій.
Важливо залучати дітей до драматургії,
використовуючи її як вид дитячої творчості, що
проявляється в найрізноманітніших формах –
таких як твір, імпровізування коротких сценок,
інсценування готового літературного матеріалу.
Дітей
зацікавлює
внутрішня
емоційна
насиченість літературних сюжетів, конкретні
активні дії персонажів. Безумовно, дитяча
творчість у грі ще не зовсім досконала, це тільки
початкова форма такої діяльності.
Поява у дітей дошкільного віку задуму
означає перехід до творчої діяльності. У
ранньому віці дитина йде від дії до думки, у
дошкільника розвивається здатність йти від
думки до дії, втілювати свої задуми. При
створенні драматичного образу у дитини виникає
необхідність
самостійно
комбінувати
свої
враження,
створювати
нові
образи,
використовувати,
перетворювати
минулий
досвід.
У своїй діяльності радимо педагогам
використовувати п'ять моделей поведінки дітей у
театралізованих іграх:
1. Наявність творчої уяви. Спостерігається
зацікавленість завданням, розвиток цілісного
образного бачення ігрової ситуації, виражена
цілеспрямованість уяви, володіння способами
творчої дії. Сформовано комбінаторні навички,
проявляється самостійність в пошуку засобів
найкращого вирішення завдання і оригінальність
в зовнішньому вираженні образів уяви, виражена
внутрішня позиція, що дозволяє самостійно
задавати предметні і рольові відносини в
цілісному задумі театралізованих ігор. Знаковосимволічна функція проявляється у здатності
ідентифікуватися, передавати образ досить
виразно, володіючи технікою імпровізації при
його втіленні.
2. Наявність особливостей, які дозволяють
умовно позначити характер уяви як елементарнотворчий. Достатній мотиваціонно-потребовий
компонент творчої діяльності, здатність дітей
входити в уявну умовну ситуацію і передавати її
цілісність.
Рівень
розвитку
комбінаторних
механізмів
уяви
дозволяє
перетворювати
знайомий матеріал, вносячи окремі елементи
нового. Виявляється внутрішня позиція, яка
дозволяє при наявності незначної словесної
підтримки
створювати
власний
задум
і
реалізовувати його в уявній ігровій дії. Ступінь

сформованості знаково-символічної функції дає
можливість ставити себе на позицію іншого,
представляти себе персонажем, при цьому
досить
вільно,
емоційно
виразно
використовувати інтонаційно-пластичні засоби
для зовнішнього втілення образів уяви.
3. Перевага репродуктивно-відтворювальної
уяви. Інтерес до творчої діяльності, адекватне
сприйняття
сюжету
як
цілісної
ситуації.
Недостатнє володіння дітьми технікою втілення
та ігровими діями ускладнює зовнішню передачу
образів уяви і прояв знаково-символічної функції.
При передачі знайомого сюжету і його композиції
в театралізованій грі спостерігаються окреме
«включення» власних деталей, близьких до
змісту сприйняття образу і сюжету. Діти
справляються як з рольовим, так і з модельним
ілюструванням композиції готового сюжету.
Рівень розвитку комбінаторних механізмів уяви
дозволяє виявляти самостійність в пошуку
окремих засобів виразності образу.
4. Наявність власно-репродуктивної уяви.
Знижений інтерес до творчої діяльності,
недостатня
сформованість
образів-уявлень,
комбінаторні механізми уяви не сформовані. Діти
обмежуються репродукцією опорного матеріалу,
відчувають труднощі в самостійному пошуку
засобів виразності образів персонажів. Знаковосимволічна функція сформована недостатньо,
втілення
образів персонажів відбувається
схематично, поверхово, не виразно. Створення
предметного середовища не активізує прояв
творчої уяви.
5. Фрагментарно-репродуктивна
уява.
Складності у репродукції цілісної композиції
певного сюжету в театралізованих іграх,
відсутність інтересу до завдань, пов'язаних з
проявом творчості, бідність образної сфери,
комбінаторні механізми уяви не сформовані.
Знаково-символічна функція, що виявляється у
здатності ставити себе на місце персонажа,
ускладнена. Діти можуть продемонструвати
репродукцію певного сюжету, образу тільки за
допомогою дорослого, при його організуючій
ролі. Вони не в змозі створити власний планзадум, уявну ситуацію в образно-рольових і
режисерських іграх.
Використання елементів театральної гри у
ранньому віці розвиває дитину, прищеплює
любов до творчості, дає хороший старт для
самореалізації упродовж усього життя. Отож
педагогам потрібно використовувати цей цікавий
механізм розвитку творчих здібностей у своїй
роботі.
Лілія ВОЛКОВА,
музичний керівник закладу дошкільної
освіти №5 «Снігуронька» м. Суми
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КОНКУРС ДИТЯЧИХ
МАЛЮНКІВ ПРО ПРАВА

Юстиція Сумщини запрошує шкільну
молодь
долучитися
до
ініційованого
Міністерством юстиції України Всеукраїнського
конкурсу шкільних малюнків «Я МАЮ ПРАВО!»,
приуроченого до Дня захисту дітей.
Так, з метою розвитку морально-етичних
якостей дітей, формування у молодого
покоління позитивного образу права як
державного інституту, виховання почуття
важливості прав дитини, органи юстиції
пропонують усім бажаючим особам до 18 років
(включно) долучитися до заходу. Конкурс
проводиться за такими номінаціями:
 Молодша
група. Індивідуальні робота
(малюнки).
 Молодша
група.
Колективна
робота
(малюнки).
 Середня
група.
Індивідуальні
робота
(малюнки).
 Середня
група.
Колективна
робота
(малюнки).
 Старша
група.
Індивідуальні
робота
(малюнки).
 Старша
група.
Колективна
робота
(малюнки).
 Старша група. Індивідуальні робота (мінікомікси).
 Старша група. Індивідуальні робота («меми»
– гумористичні зображення, в яких знакові
елементи
співіснують
з
текстовими
елементами).
Основна мета конкурсу – розвинути
морально-етичні якості дітей, сформувати у
дітей і підлітків позитивний образ права як
державного інституту, виховання почуття
важливості прав дитини; соціальна підтримка

талановитої
учнівської
молоді,
сприяння їх самореалізації та творчому розвитку, активне залучення творчої
молоді до соціальнозначущої діяльності.
Конкурс
проходить на території
України з 15 квітня по
03 червня 2019 року.
Конкурсні
роботи повинні бути
виконані в доІрина ДАНИЛЬЧЕНКО,
вільній графічній перший заступник начальника
Головного територіального
чи
живописній
управління юстиції
техніці
(олівці,
у Сумській області
фломастери, фарби,
авторська
техніка, комп’ютерна графіка тощо) у форматі
А4. Кожен учасник може подати не більше
1 конкурсної роботи.
Роботи надсилаються на адресу Головного
територіального управління в Сумській області:
40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,
28 до 13 травня включно.
Нагородження
переможців
Конкурсу
проводиться в урочистій обстановці.
За підсумками Конкурсу проводиться
виставка конкурсних робіт, які перемогли у
регіональних етапах Конкурсу у м. Києві.
Результати Конкурсу опубліковуються на
сайті Координаційної ради молодих юристів
України при Міністерстві юстиції України.
Більше інформації про конкурс можна
знайти за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/
news/item/441-startuvav-vseukrayinskyy-konkursshkilnykh-malyunkiv-ya-mayu-pravo.
Приємно зазначити, що юні художники
Сумщини активні й креативні у цьому конкурсі.
Наприклад, минулого року школярка з Бурині
Тетяна Білошапка посіла у всеукраїнському
конкурсі почесне ІІІ місце в номінації «Старша
група. Індивідуальна робота».
Нагороду дівчинці вручили у Києві під час
першого фестивалю «Я МАЮ ПРАВО!» у
рамках святкування Дня захисту дітей.
Отож, запрошуємо всіх взяти участь у
конкурсі, зичимо творчої самореалізації і,
звичайно, перемог.
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