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«УЧИТЕЛЬ РОКУ-2017» 
НА СУМЩИНІ: ЗМАГАЛИСЬ 

ТВОРЧІ ОСОБИСТОСТІ 

ФАХОВІ 
КОНКУРСИ 

Відповідно до Положення 
про Всеукраїнський конкурс 
«Учитель року», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 серпня 1995 р. № 
638 та наказів: Міністерства 
освіти і науки України від 
14.06.2016 № 668 «Про 
проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 
2017»; Департаменту освіти і 
науки Сумської облдерж-
адміністрації від 21.10.2016  
№ 551-ОД «Про організацію та 
проведення І, ІІ турів 
Всеукраїнського конкурсу «Учи-
тель року – 2017», від 
09.02.2017 № 68-ОД «Про 
підсумки ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року –2017», у період 
з 30 січня до 03 лютого 2017 
року на базі Сумського 
обласного інституту післядип-
ломної педагогічної освіти 
проведено ІІ (обласний) тур 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2017». 

Конкурс відбувся за 
номінаціями: біологія, інфор-
матика, музичне мистецтво, 
початкова освіта. 

За результатами проведення 
І районного (міського) туру 
конкурсу, що відбувся у 357 (на 
15 більше від минулого року) 
навчальних закладах та залучив 
до участі 395 (на 28 більше від 
минулорічного показника) 
педагогів, на розгляд журі 
обласного конкурсу подано 81 
(що на 3 більше від 
минулорічного показника) 
матеріал переможців І туру 
конкурсу «Учитель року – 2017» 
з 26 адміністративних одиниць 
області, зокрема, за номінаціями: 
біологія (17 робіт), інформатика 
(19 робіт), музичне мистецтво (19 
робіт), початкова освіта (26 
робіт).  

Із 81 учасника очно-заочного 
етапу 30 учителів (37%) з вищою 
кваліфікаційною категорією, 26 
(63%) мають стаж педагогічної 

роботи понад 20 років. Серед 
учасників конкурсу – 70 жінок та 
11 чоловіків. 

Найбільшу кількість конкурс-
них матеріалів (по 4 роботи) 
підготовлено відділами освіти, 
молоді та спорту Роменської та 
Липоводолинської райдерж-
адміністрацій, відділами освіти 
Білопільської, Глухівської, 
Недригайлівської, Охтирської, 
Сумської райдержадміністрацій, 
управлінням освіти і науки 
Сумської міської ради, 
управлінням освіти Шосткинської 
міської ради, відділами освіти 
Глухівської, Охтирської міських 
рад, відділом освіти виконавчого 
комітету Лебединської міської 
ради. 

За підсумками очно-заочного 
етапу змагань учасниками очного 
етапу визнано 20 учителів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів області (м. Лебедин,  
м. Охтирка, м. Шостка – по 3 
учителі з кожного; м. Суми,   
м. Глухів, м. Конотоп – по  
2 учителі; Білопільський, 
Великописарівський, Глухівський, 
Кролевецький, Сумський райони – 
по 1 учителю з кожного). 

Очний етап конкурсу 
складався з конкурсних 
випробувань: «Учитель – 
особистість творча», «Майстер-
клас», «Практична робота», 
«Навчальний проект» (підготовка, 
реалізація, презентація навча-
льного проекту), проведення та 
самоаналіз відкритого конкурс-
ного уроку. 

Із загальної кількості 
переможців ІІ (обласного) туру 
конкурсу 75% – представники 
міських закладів освіти. 

Під час проведення двох 
етапів обласного туру конкурсу 
учасникам було створено умови, 
максимально наближені до 
проведення ІІІ (заключного) туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року». 

За результатами 4 денних 
змагань визначено переможців за 

номінаціями: 
«Біологія» – Якименко Інна 

Миколаївна, учитель біології 
Охтирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтир-
ської міської ради; 

«Інформатика» – Яценко 
Станіслав Григорович, учитель 
інформатики Кролевецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів № 2 ім. М.О. Лукаша 
Кролевецької районної ради; 

«Музичне мистецтво» – 
Новікова Валентина Миколаївна, 
учитель музичного мистецтва 
Сумської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрель-
ченко м. Суми; 

«Початкові класи» – 
Карпенко Олена Олексіївна, 
учитель початкових класів 
Шосткинської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 1 Шост-
кинської міської ради. 

Лауреатами визнано 16 учи-
телів за номінаціями: 

«Біологія» – Мільченко 
Світлану Вікторівну (Сумська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22), 
Котькало Євгенію Сергіївну 
(Великочернеччинська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступе-
нів Сумської районної ради), 
Петрушенко Світлану 
Олександрівну (Конотопська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Коно-
топської міської ради), Гулакову 
Інну Миколаївну (Глухівська ЗОШ 
I-III ступенів № 6 Глухівської 
міської ради); 

«Інформатика» – Пату Олену 
Іванівну (Шосткинська гімназія 
Шосткинської міської ради), 
Сокол Інну Юріївну (Охтирська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 імені 
Р.К. Рапія Охтирської міської 
ради),  Бондаренка Сергія 
Олександ-ровича (Лебединська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 
Лебединської міської ради), 
Артюх Юлію Володимирівну 
(Конотопська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 9 
Конотопської міської ради);  

 



 

3 

Січень-лютий 2017, 123-124 

«Музичне мистецтво» – 
Соколову Наталію Миколаївну 
(Баницький НВК: ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів – ДНЗ «Барвінок» Глухівської 
районної ради), Шелепову Ларису 
Петрівну (Лебединська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської 
міської ради), Савінкіну Інну 
Сергіївну (Ворожбянський НВК: 
ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ  
№ 1 Білопільської районної 
ради), Пантелейчук Лілію 
Вікторівну (Шосткинська спеціалі-
зована школа I-III ступенів № 1 
Шосткинської міської ради); 

«Початкова освіта» – 
Хабенко Валентину Дмитрівну 
(Глухівська ЗОШ I-III ступенів № 6 
Глухівської міської ради), 
Вакуленко Ольгу Володимирівну 
(Лебединська ЗОШ І-ІІ ступенів № 
4 Лебединської міської ради), 
Драло Анну Станіславівну 
(Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 
імені Р.К. Рапія Охтирської 
міської ради), Новікову Оксану 
Петрівну (Заводська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Великописарівської  
районної ради). 

Вітаємо вчителів з перемогою 
та бажаємо гідно представити 

Сумську область на 
Всеукраїнському рівні, змагання 
фінального етапу якого 
розпочнуться з 21 квітня 2017 
року та відбудуться у містах:  
м. Вінниця – номінація 
«Біологія»; м. Хмельницький – 
номінація «Інформатика»;  
м. Житомир – номінація «Музич-
не мистецтво»; м. Тернопіль – 
номінація «Початкова освіта».  

 

Ірина УДОВИЧЕНКО, 
проректор з науково-
педагогічної та методичної 
роботи СОІППО 
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НОВИНИ 
СОІППО 

Сайт Сумського ОІППО увійшов у 
сотню кращих ресурсів ВНЗ за січневою 
редакцією рейтингу Webometrics, посівши 
63 позицію з 341 пункту. В обласному 
розрізі Сумський державний університет 
займає 1 позицію (всеукраїнський рейтинг – 
3), СОІППО – 2 позицію в області  
(63 відповідно), Сумський національний 
аграрний університет – 3 (72), Сумський 
державний педагогічний університет  
ім. А.С.Макаренка – 4 (116) та 
Глухівський національний педагогічний 
університет Олександра Довженка – 5 в 

області (197 відповідно). 
Рейтинг, що оцінює роботу веб-сайтів 

навчальних закладів укладається з 2004 
року однією з найбільших наукових 
установ Європи – Національною дослід-
ницькою радою Іспанії та оцінює понад  
24 тис. ВНЗ світу. 

За словами авторів даний рейтинг 
створений на науково обґрунтованій 
моделі за допомогою незалежних веб-
індикаторів і оцінює усі аспекти діяльності 
вишу. 

    Е л е к т р о н н и й  
репозитарій наукових 
публікацій Сумського 
обласного інституту 
п і с л я д и п л ом н о ї  
педагогічної освіти 
увійшов у 30-тку 
кращих і посів 28 
місце в Україні серед 

аналогічних електронних ресурсів. Таким є 
результатат січневої версії 2017 року 
рейтингу Webometrics Ranking Web of 
Repostories. Щодо регіонального розрізу, 
то це 2 місце, і СОІППО поступається 
СумДУ (загальноукраїнський рейтинг – 2 
місце, регіональний – 1), обігнавши 
Національний аграрний університет 
(загальноукраїнський рейтинг – 86 місце, 
регіональний – 3), Сум ДПУ 
(загальноукраїнський рейтинг –  
130 місце, регіональний – 4), Глухівський 

національний педагогічний університет  
ім. Олександра Довженка (загально-
український рейтинг – 131 місце, 
регіональний – 5). 

Рейтингом оцінюється кількість 
повнотекстових наукових робіт що 
знаходяться в репозитарії закладу, і мають 
публічний доступ. Окрім того рейтинг 
враховує цитованість репозитарію у 
мережі Інтернет (професійних та 
соціальних мережах). 

Варто зазначити, що методика 
оцінювання у даному рейтинг досить 
жорстка, що виключає можливі штучні 
впливи за рахунок самоцитування. 

Таким чином, Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти 
робить крок до відкритості і доступності 
усіх своїх ресурсів, а це в свою чергу і 
доступність знань. 

РОБОЧА ЗУСТРІЧ КЕРІВНИЦТВА СОІППО  
З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ УКРАЇНИ 

13 лютого відбулася 
зустріч народного депутата  
України Олександра 
Леонідовича Сугоняко з 
ректором Сумського ОІППО 

Юрієм Олександровичем 
Нікітіним та проректором з 
наукової роботи Сергієм 
Михайловичем Грицаєм. 

У ході робочої зустрічі, 

ініційованої адміністрацією 
СОІППО, були обговорені 
важливі актуальні питання: 
поєднання наукового та   
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методичного потенціалу 
освітніх закладів області у 
наданні наукової та 

методичної допомоги 
новоствореним об’єднаним 
громадам та опорним школам 
області; ініціювання 
найшвидшого уточнення на 
державному рівні статусу 
закладів післядипломної 
педагогічної освіти; надання 
посильної матеріально-
технічної допомоги інституту. 

Ректор СОІППО Юрій 
Олександрович Нікітін розповів 
народному депутату про 
гостру потребу в поточному 
ремонті та оновленні 
матеріальної бази приміщення 
гуртожитку. Окрім того, 

розглянуто можливість 
депутатського подання до 
Міністра освіти і науки України 
Л.М. Гриневич та звернення до 
голови депутатської комісії з 
питань освіти Верховної ради 
України щодо пришвидшення 
прийняття Положення про 
інститути післядипломної 
педагогічної освіти. 

Учасники зустрічі 
погодились, що у тісному 
спілкуванні влади, депутат-
ського корпусу та комунальних 
закладів будуть досягнуті 
найкращі результати в роботі 
у найкоротший термін. 

Заступник голови обласної 
ради Тетяна Головко 
ознайомилася з роботою 
обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти. 
У ході візиту відбулася ділова 
розмова з ректором 
навчального закладу Юрієм 
Нікітіним. 

Він розповів, що виш – 
найбільший центр підвищення 
кваліфікації вчителів області, 
де щорічно проходять курси 
понад 4,5 тисячі педагогічних 
працівників. За ініціативи 
ректора почалася активна 
робота науково-педагогічних 
кадрів закладу над 
підвищенням рівня престиж-
ності інституту. А це – 
відкритість і доступність 
наукових та методичних 
ресурсів, міжнародна спів-
праця, методична допомога 
об’єднаним територіальним 
громадам тощо. 

Під час розмови Тетяна 
Іванівна поцікавилася питанням 
партнерських стосунків у 
галузі освіти та наукових 
досліджень. Ректор зазначив, 
що цей напрямок є 
пріоритетним на поточний рік, 

хоча робота велася і до цього. 
Так, були укладені угоди з 
Казахським національним 
університетом імені Аль-
Фарабі, Телавським 
державним університетом імені 
Якоба Гогебашвілі (Грузія) та 
Державною Вищою Східно-
європейською Школою в 
Перемишлі (Польща). 

 «На сьогодні проведено 
перемовини та отримані усні 
домовленості на підписання 
угоди між нашим навчальним 
закладом та Нижньосілезьким 
центром підвищення каліфі-
кації вчителів (Польща). Крім 
того, наш інститут у рамках 
розширення надання якісних 
освітніх послуг співпрацює з 
14 вищими навчальними 
закладами України та близько 
20 науковими установами та 
громадськими організаціями 
області», –  розповів Юрій 
Нікітін. 

І додав, що інститут має 
досвід у сфері надання 
психологічної допомоги в 
адаптації й реабілітації дітей 
переселенців з окупованих 
територій та ветеранів – 
учасників бойових дій АТО, які 

переживають поствоєнний 
синдром, що зацікавив і 
грузинських партнерів, і надалі 
дозволив працювати у цьому 
складному питанні. 

Тетяна Головко відзначила 
важливість конструктивної 
взаємодії інституту після-
дипломної освіти з вишами 
інших країн та нові проекти, 
які впроваджуються у 
навчальному закладі. «Я 
впевнена, що ви робите добру 
справу, оскільки всі новації 
підхоплюються педагогами. А 
професію вчителя обирають 
лише ті, хто має велике 
бажання вдосконалюватися 
самому, ділитися своїми 
знаннями та виховувати 
справжніх патріотів своєї 
країни. Особливо в 
сьогоднішніх умовах роль 
педагога в українському 
суспільстві є неоціненною», – 
зазначила заступник голови 
ради. Вона подякувала 
керівництву та викладачам 
вишу за роботу, направлену на 
розвиток освітянської галузі 
області. 

ДІЛОВА РОЗМОВА ПРО ПЕРСПЕКТИВИ 
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ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ 
ВЕРШИН У ЗНАННЯХ  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти – базовий заклад з проведення III етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у Сумській області 

З 13 січня по 12 лютого 2017 
року в Сумському обласному 
інституті післядипломної педа-
гогічної освіти, відповідно до 
наказів: Міністерства освіти і 
науки України від 19.08.2016  
№ 1006 «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад і турнірів з навчальних 
предметів у 2016-2017 
навчальному році», Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації від 
21.11.2016 № 619-ОД «Про 
проведення III етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад та участь команд учнів 
Сумської області у IV етапі 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад у 2016-2017 
навчальному році», відбувся  
III етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з 18 навчальних 
предметів: українська мова та 
література, математика, екологія, 
правознавство, географія, 
англійська мова, астрономія, 
трудове навчання, історія, 
німецька мова, французька мова, 
фізика, економіка, російська 
мова та література, біологія, 
хімія, інформатика, інформаційні 
технології. 

Олімпіади об'єднали 962 
учасники з усіх районів, міст 
області. У змаганнях брали 
участь учні 7-11 класів. 
Найчисельніші змагання – з 
української мови та літератури 
(95 учасників), математики (87 
учасників), географії (85 учас-

ників), історії (82 учасники), 
біології (81 учасник). 

Найбільші за чисельністю 
команди учнів з міст Суми, 
Шостка, Конотоп, Кролевецького 
району. 

Переможцями III (обласного) 
етапу визнано 462 учнів, із них 
дипломи І ступеня вибороли  
58 учнів, II ступеня – 135 учнів,  
III ступеня – 269 учнів. 

Результати III (обласного) 
етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів 
свідчать про достатній рівень 
знань учасників змагань. 
Більшість учнів виявили 
розуміння законів, теорій, 
продемонстрували вміння 
застосовувати теоретичні знання 
на практиці, робити узагальнення 
та висновки, презентувати та 
захищати проекти. 

У розрізі навчальних 
предметів результати виглядають 
так: 

- олімпіада з української мови 
та літератури – найкращі 
результати (100% результат-
тивність) мають учасники команд: 
м. Суми (8 учасників – 8 при-
зових місць); м. Конотоп  
(4 учасники – 4 переможці); 
Білопільського, Шосткинського 
районів  (2 учасники – 2 пере-
можці); 

- олімпіада з математики – 
найкращі результати (100% 
результативність) мають учасники 
команд: Буринського (2 учасники – 
2 переможці) та Ямпільського                               
(1 учасник – 1 переможець) 
районів; 

- олімпіада з екології – най-
кращі результати (100% 
результативність) мають учасники 
команд: Сумського, Глухівського 
районів та м. Глухів  
(2 учасники – 2 переможці); 
Лебединського, Недригай-
лівського, Охтирського районів та 
м. Охтирка (1 учасник – 1 
переможець); 

- олімпіада з правознавства – 
високу результативність (100%) 
показали учні загальноосвітніх 
навчальних закладів: Конотоп-
ського району, м. Конотоп,  
м. Охтирка (2 учасники – 2 пере-
можці); Шосткинського району  
(1 учасник –1 переможець) та  
м. Суми (6 учасників – 5 
переможців) – 83,3%; м. Шостка  
(4 учасники – 3 переможці) – 75%; 

- олімпіада з географії – 
найкращий результат (100% 
результативність участі) показали 
учні загальноосвітніх навчальних 
закладів: Середино-Будського 
району (5 учасників – 5 призових 
місць), Конотопського району  
(2 учасники – 2 переможці),  
м. Глухів (2 учасники –  
2 переможці), м. Лебедин  
(1 учасник – 1 переможець). 
Висока результативність участі у 
змаганнях учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів: Кролевець-
кого району, м. Суми (по 6 
учасників – 5 переможців), м. Ох-
тирка (4 учасники – 3 перемож-
ці), м. Ромни (6 учасників –  
4 переможці), Буринського району 
(3 учасники – 2 переможці); 

- олімпіада з англійської мови 
передбачала виконання учнями 
таких видів робіт: аудіювання, 
читання, письмо, говоріння. 
Найкраще себе показали  
(100% результативність участі) 
учні м. Суми (8 учасників – 8 
переможців), м. Ромни (3 учас-
ники – 3 переможці), м. Лебедин 
(2 учасники – 2 переможці), 
Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою імені І.Г. Хари-
тоненка «Кадетський корпус»  
(1 учасник – 1 переможець); 

- олімпіада з астрономії – 
найчисельніша команда м. Коно-
топ (2 особи) – показала 
найкращу 100% результативність: 
І місце (10 клас), ІІ місце (11 клас). 
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- олімпіада з трудового 
навчання складалася з трьох 
турів: практичного (учасникам 
олімпіади було запропоновано 
виготовити виріб із визначеного 
набору матеріалів: для дівчат – 
три кухонні серветки та фартух за 
власними розмірами, для хлопців – 
вішак для рушників та підставку 
під котушки), теоретичного  
(учасникам  було запропоновано 
дати відповіді на тестові 
запитання), та творчої роботи 
(захисту проекту). Найбільшу 
кількість призових дипломів 
вибороли учні Липоводо-
линського, Сумського районів – 
по 4 дипломи (100% 
результативність) та Кроле-
вецького району, м. Суми,  
м. Глухів (по 3 дипломи у 
кожному); 

- олімпіада з історії – призові 
місця вибороли учні 
Білопільського, Буринського, 
Глухівського, Кролевецького, 
Роменського, Сумського, Тростя-
нецького, Ямпільського районів, 
м. Лебедин, м. Глухів, м. Охтирка, 
м. Суми, Сумської обласної 
гімназії-інтернат для талановитих 
та творчо обдарованих дітей; 

- олімпіада з французької 
мови передбачала виконання 
учнями таких видів робіт: 
аудіювання, читання, письмо, 
говоріння. Переможцями визнано 
2 учні (2 – перших місця). 
Найкраще себе показали учні м. 
Суми (3 учасники 2 переможці); 

- олімпіада з німецької мови 
передбачала виконання учнями 
таких видів робіт: аудіювання, 
читання, письмо, говоріння. 
Найкраще себе показали (100% 
результативність участі) учні м. 
Суми (7 учасників – 7 пере-
можців); 

- олімпіада з фізики – за 
результатами виконаних завдань 
двох турів (експериментального 
та теоретичного) визначено  
25 переможців (4 – перших, 7 – 
других, 14 – третіх місць). 
Найчисельніша команда учнів м. 
Суми (10 осіб) показала 100% 
результативність: 10 учасників – 
10 переможців. У цій олімпіаді не 
вибрано всіх можливих (27) 
призових місць, що свідчить про 
низький рівень знань учасників з 
фізики; 

- олімпіада з економіки – 
найкращий результат (100% 
результативність участі) показали 
учні загальноосвітніх навчальних 
закладів: м. Суми (4 учасники –  
4 призових місця), Велико-
писарівського району (1 учасник – 
1 переможець). Висока резуль-
тативність участі у змаганнях 
учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів: м. Конотоп (6 учасників 
– 5 призових місць), м. Охтирка 
(3 учасники – 2 призових місця); 

- олімпіада з російської мови 
та літератури – найбільша 
кількість призових дипломів в 
учнів: м. Суми (3 учасники – 3 
призових дипломи), м. Шостка  
(5 учасників – 3 призових 
дипломи); 

- олімпіада з біології 
складалась із двох турів: 
теоретичного та практичного. 
Найкращі результати (100% 
результативність) показали 
учасники команд: м. Суми (7 учас-
ників – 7 переможців), м. Ох-
тирка (6 учасників – 6 пере-
можців), Сумської обласної 
гімназії-інтернат для талановитих 
та творчо обдарованих дітей  
(3 учасники – 3 переможці); 

- олімпіада з хімії складалась 
із двох турів: теоретичного та 
практичного. Найкращий 
результат показали учні м. Суми 
(12 учасників – 10 переможців),  
м. Шостка (9 учасників – 9 пере-
можців), м. Конотоп (5 учасників 
– 3 переможці), Кролевецького 
району (5 учасників – 4 пере-
можці), Тростянецького району  
(4 учасники – 2 переможці); 

- олімпіада з інформатики – 
складалась з двох практичних 
турів, у якій призові місця 
вибороли учні: Сумського та 
Ямпільського районів (1 учасник – 
1 переможець); м. Ромни (3 учас-
ники – 2 переможці); Кроле-
вецького, Тростянецького райо-
нів, м. Суми (4 учасники – 2 
переможці); м. Шостка, Сумської 
обласної гімназії-інтернат для 
талановитих та творчо 
обдарованих дітей Сумської 
обласної ради  (2 учасники – 1 
переможець); 

- олімпіада з інформаційних 
технологій – складалась з двох 
практичних турів, у якій призові 
місця вибороли учні: Сумської 

обласної гімназії-інтернат для 
талановитих та творчо 
обдарованих дітей Сумської 
обласної ради (2 учасники – 
2 переможці); Серединобудського 
району, м. Лебедин, м. Глухів, 
Державного ліцею-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус»  
імені І.Г. Харитоненка (1 учасник – 
1 переможець); м. Суми (6 учас-
ників – 5 переможців);  
м. Шостка (5 учасників – 4 пере-
можці); м. Конотоп (4 учасники – 
3 переможці); Кролевецького 
району (3 учасники – 2 пере-
можці); Буринського, Ромен-
ського районів, м. Охтирка 
(2 учасники – 1 переможець), 
Сумського району (3 учасники – 
1 переможець), Тростянецького 
району та м. Ромни (4 учасники – 
1 переможець). 

Наступний етап змагань –  
ІV, якому передували відбірково-
тренувальні збори, проведені в 
Сумському обласному інституті з 
6 по 10 лютого 2017 року. 
Кожного дня учні займались з 
висококваліфікованими педагог-
гами області та науковцями 
вищих навчальних закладів м. 
Суми. Прослухавши лекції та 
написавши контрольні роботи, 
було підбито підсумки і 
сформовано команди.  

Згідно з протоколами 
відбірково-тренувальних зборів 
складено списки учасників IV 
етапу Всеукраїнських олімпіад, 
який відбудеться у березні-квітні                    
2017 року в різних обласних 
центрах України. 

 
 
Ірина УДОВИЧЕНКО, 
проректор з науково-
педагогічної та методичної 
роботи Сумського ОІППО 
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ОБ`ЄДНАВ СВІТ  
ШЕВЧЕНКОВОГО СЛОВА  

КОНКУРС 

4 лютого 2017 року в ошатній 
актовій залі Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 9 відбувся фінальний 
(загальнонаціональний) етап 
конкурсу, метою якого є 
піднесення престижу української 
мови і літератури, заохочення 
учнів до вивчення рідної мови, 
підвищення рівня загальної 
мовної культури та вшанування 
творчої спадщини Тараса 
Шевченка. 

Із перемогою фіналістів 
привітав Б. Г. Кремінський, стар-
ший науковий співробітник 
Інституту модернізації змісту 
освіти Міністерства освіти і науки 
України, доктор педагогічних 
наук. Він зачитав вітальний лист 
від Міністра освіти і науки 
України Л.М. Гриневич, яка 
зазначила, що завдяки 
Міжнародному мовно-
літературному конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка «…учні й 
студенти можуть про демон-
струвати активну життєву позицію 
і ще раз відкрити для себе світ 
Шевченкового слова…» та 
побажала всім конкурсантам 
подальших успіхів у майстерному 
оволодінні художнім словом. 

З побажанням наснаги і 
творчого злету думки учасників та 
гостей свята привітали Олена 
Попова – директор Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної 

держадміністрації; Ірина 
Удовиченко  – проректор Сумсь-
кого обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти, кандидат педагогічних наук, 
доцент; Олександр Вертіль  – 
голова Сумської організації 
Національної спілки письменників 
України. 

Журналіст, письменник, 
лауреат багатьох літературних 
премій  Олександр Вертіль  в 
інтерв’ю нашій газеті  сказав: 
«Конкурс у 9-ій школі 
відбувається сьомий рік поспіль, і 
щоразу заклад демонструє 
високий рівень його організації, 
вишукану мовно-літературну 
культуру, український 
національний дух, майстерне 
виконання пісень, віршованих 
творів. Силами вчительського і 
учнівського колективів завжди 
готуються розмаїті концертні 
програми, за що їм величезна 
вдячність. У закладі працюють 
справжні педагоги за 
покликанням на чолі з Григорієм 
Сергійовичем Петрюченком. А що 
казати про учасників конкурсу – 
учнів та їхніх наставників, які, 
попри мороз і хуртовину, 
приїхали з усіх куточків області 
на таке чудове інтелектуальне 
змагання! Кожен з них заслуговує 
найвищих слів похвали і 
підтримки. А побажання єдине – 
хай не міліє ріка юних 
слобожанських талантів, які так 
люблять рідну мову, літературу, 

культурно-мистецькі набутки 
інших народів світу. Вірю: через 
роки кожен сьогоднішній школяр 
- учасник конкурсу - згадуватиме 
його як неповторне духовне 
свято, що дарує радість кожному, 
хто до нього долучається». 

Учасникам фінального етапу 
вручено дипломи, призи, а також 
грамоти Департаменту освіти і 
науки Сумської облдерж-
адміністрації та подарунки 
наставникам, які виплекали юні 
таланти. 

Завдання, надані уповно-
важеним представником Мініс-
терства освіти і науки України 
Кремінським Б.Г., виконували  
35 переможців обласного етапу 
конкурсу: 20 учнів 5-11 класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, 3 учні професійно-
технічних навчальних закладів та 
12 студентів вищих навчальних 
закладів І- ІV рівнів акредитації. 

 Для педагогів, які взяли участь 
у заході, Любов Шерстюк – 
методист української мови та 
літератури Сумського ОІППО, 
провела  засідання літературної 
студії, на якому представила 
авторський поетичний флеш-моб 
«Нас єднає любов», який 
об’єднав  учасників з багатьох 
куточків не тільки України, а й 
світу.  

Ірина ПАНАСЕНКО 



 

9 

Січень-лютий 2017, 123-124 

СЛОВО 
ПРО КОЛЕГУ 

ЛЮБОВ ДО ПРАЦІ, 
ЩО ПЕРЕХОДИТЬ 

У ТВОРЧІСТЬ 
З нагоди Дня Соборності України звання «Заслужений вчитель України» 

отримала МЕДВІДЬ Ольга Юріївна – учителька Кролевецької 
спеціалізованої школи I–III ступенів № 3 Кролевецької районної ради. 

Щиро вітаємо шановну колегу з високою державною відзнакою. 

Ольга 
Медвідь 

Педагогічне кредо:  
«Не заважати дитині творити, а 

допомагати, спрямовувати, розвивати» 

Життєве кредо:  
«Будь майстром, поетом, художником 

у справі, яку ти любиш» 

Кожен педагог знає, що за 
шкільною партою народжується 
людина, покликана творити 
добро і красу для світу у якому 
живе. Формування технологічно 
освіченої особистості в умовах 
сучасного суспільства стало 
одним із стратегічних напрямків 
діяльності учителя трудового 
навчання Медвідь Ольги Юріївни. 

Любов до праці, що 
поступово переходить у 
творчість, –  є пріоритетним в 
особистій педагогічній практиці 
Ольги Юріївни. Творення 
креативної особистості, 
конкурентоздатної, підготовленої 
до життєвих буднів, з 
європейським мисленням і 
баченням, вимагає від учителя 
високого професіоналізму, 
майстерності, науково-
теоретичної підготовки, 
оригінальності власних ідей, 
інноваційних підходів у процесі 
навчання, розуміння душевного 
стану дитини.  

Ольга Юріївна Медвідь з 
1993 року працює вчителем 
трудового навчання в 
Кролевецькій спеціалізованій 

школі І-ІІІ ступенів №3. Вона має 
фахову вищу освіту (вчитель 
трудового навчання та 
загальнотехнічних дисциплін), 
кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії», 
педагогічне звання «учитель-
методист», знак «Відмінник 
освіти України». 

Медвідь О. Ю. притаманна 
висока професійна майстерність, 
глибока обізнаність з 
навчальними програмами, 
сучасними технологіями навчання 
й виховання, загальна ерудиція, 
про що свідчать високі 
результати успішності її учнів. 
Вихованці Ольги Юріївни – 
активні учасники і переможці 
виставок, конкурсів, ІІ, ІІІ, ІV 
етапів Всеукраїнської олімпіади з 
трудового навчання. 

Педагог сприяє розвитку 
технічної творчості, 
конструкторських здібностей 
учнів, застосовує різні види 
технік і технологій.  

О. Ю. Медвідь – автор 
підручника для 7, 8 та 9 класів, 
модератор робочої групи з 
оновлення навчальної програми 

для учнів 5-9 класів, координує 
роботу районного та шкільного 
методичного об’єднання вчителів 
художньо-естетичного циклу. 
Педагог бере активну участь у 
роботі міжнародних, обласних 
семінарів;  член журі ІІ, ІІІ, ІV  
етапів предметної олімпіади. 

Педагог створила унікальний 
кабінет трудового навчання, який 
постійно поповнює навчально-
методичними матеріалами та 
кращими роботами своїх 
вихованців.  

Медвідь О.Ю. бере участь у 
суспільному житті школи, 
здійснює практичну допомогу  в 
підготовці матеріалів та 
естетичному оформленні 
приміщення, відзначається 
високими моральними якостями, 
загальною та професійною 
культурою; користується повагою 
й авторитетом серед колег, 
педагогічної громадськості 
району, області. 

 
Ірина КОРЕНЕВА, 
методист трудового навчання 
Сумського ОІППО 

Пріоритетні напрями професійної діяльності: 
 - розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання; 
   - розвиток самостійності шляхом використання творчих проектів; 
    - розвиток нарознавства на уроках трудового навчання; 
     - залучення учнів до позакласної та гурткової роботи. 
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ВАЖЛИВИЙ ЧАС 
ПІДГОТОВКИ 

ЗНО – 2017 

Методичні рекомендації 
щодо підготовки учнів 11 класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів до зовнішнього 
незалежного оцінювання  
2017 року. 

З метою якісної підготовки 
до  ЗНО-2017 навчально-
методичний відділ моніторингу 
якості освіти та зовнішнього 
незалежного оцінювання 
Сумського ОІППО рекомендує:  

1. Відповідальним за 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 
місцевих органів управління 
освітою, директорам навчальних 
закладів, учителям-предметникам 
ознайомитись зі змістом 
нормативних документів щодо 
визначення змісту та 
особливостей оцінювання 
сертифікаційних робіт  ЗНО 2017 
року: 

– наказ Міністерства освіти і 
науки України від 03.02.2016 
року № 77 «Про затвердження 
програм зовнішнього незалеж-
ного оцінювання осіб, які 
бажають здобувати вищу освіту 
на основі повної загальної 
середньої освіти»; 

– наказ Міністерства освіти і 
науки України від 27.07. 2016 
року № 888 «Про внесення змін 
до наказу Міністерства освіти і 
науки від 3 лютого 2016  
року № 77»; 

– наказ Українського центру 
оцінювання якості освіти від 
22.09.2016 року № 163 «Про 
затвердження критеріїв 
оцінювання завдань відкритої 
форми з розгорнутою відповіддю 
сертифікаційних робіт 
зовнішнього незалежного 
оцінювання 2017 року»; 

– наказ Українського центру 
оцінювання якості освіти від            
22.09.2016 року № 162 «Про 
затвердження загальних 
характеристик сертифікаційних 
робіт зовнішнього незалежного 
оцінювання 2017 року»; 

– наказ Українського центру 
оцінювання якості освіти від 
15.09.2016 № 156 «Про 
затвердження схем нарахування 
балів за виконання завдань 
сертифікаційних робіт зовні-
нього незалежного оцінювання 
2017 року». 

2. Відповідальним за 
проведення ЗНО в місцевих 
органах управління освітою: 

– систематично опрацьо-
вувати інформацію на сайтах 
Українського центру оцінювання 
якості освіти (http://
testportal.gov.ua/programs2017); 
Харківського регіонального 
центру оцінювання якості освіти 
(http://zno-kharkiv.org.ua), 
Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти (http://
www.soippo.edu.ua); вчасно 
доводити її до відома директорів 
навчальних закладів, учителів, 
випускників та їх батьків; 

– здійснювати дієву консуль-
тативну допомогу з питань 
підготовки та проведення ЗНО 
2017 року; проводити активну 
роз’яснювальну роботу серед 
випускників та батьків учнів; 
ініціювати проведення 
тематичних батьківських зборів; 

– підтримувати тісну спів-
працю з відповідальними за 
проведення ЗНО в навчальних 
закладах, систематично прово-
дити моніторинг реєстрації учнів 
на основну та (за потребою) 
додаткову сесію тестування; 

– сприяти поширенню 
інформації щодо ЗНО 2017 року 
через місцеві мас-медіа, 
друковані періодичні видання; 

– вчасно надавати 
інформацію про стан підготовки 
до ЗНО та звертатися за 
консультативною допомогою до 
навчально-методичного відділу 
моніторингу якості освіти та 
зовнішнього незалежного 
оцінювання Сумського ОІППО; 

3. Директорам загально-

освітніх навчальних закладів: 
 
– сприяти інформуванню 

педагогічних працівників, 
випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів та їх батьків 
про стан підготовки до ЗНО; 

– унеможливлювати факти 
поширення неправдивої 
інформації щодо вибору 
предметів ЗНО, оцінювання робіт 
учнів, обмеження прав майбутніх 
абітурієнтів щодо вступу до 
вищих навчальних закладів; 

– сприяти розміщенню в 
кожному навчальному кабінеті 
української мови, історії, 
математики, хімії, фізики, 
географії, біології, зарубіжної 
літератури, іноземних мов 
інформації з прикладами 
тестових завдань серти-
фікаційних робіт;  

– забезпечувати проведення 
інформаційно - розяснювальної 
роботи серед учнів 11-х класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, їх батьків, 
громадськості щодо особи-
востей ЗНО 2017 року. 

4. Учителям-предметникам:      
– ознайомитись з програмами 
ЗНО; загальними характери-
тиками сертифікаційних робот із 
профільних предметів; крите-
ріями оцінювання завдань 
(http://testportal.gov.ua/
programs2017/); 

– систематично здійснювати 
повторення вивченого матеріалу, 
контролювати успішність 
засвоєння учнями програмового 
матеріалу шляхом виконання 
ними тестових завдань; 

– при підготовці змісту 
тестових завдань доцільно 
використовувати завдання 
сертифікаційних робіт минулих 
років з офіційних сайтів УЦОЯО 
та ХРЦОЯО (http://zno-
kharkiv.org.ua/help/zno-
2017.php); 
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– урізноманітнювати тестові 
завдання для контролю, 
пропонувати учням тести з 
декількома варіантами відповідей, 
на відповідність, послідовність; 
відкритої та закритої форми; 

– перевіряти достовірність 
інформації, отриманої з 
неофіційних джерел. 

5. Класним керівникам: 

– ініціювати проведення 
тематичних класних годин, 
батьківських зборів з метою 
ознайомлення відповідних 
суб’єктів педагогічної діяльності        
з особливостями ЗНО-2017; 

– виховну роботу 
спрямовувати на підвищення 
мотивації учнів до складання 
ними ЗНО, проводити 

профорієнтаційну роботу; 
залучати до виховних заходів 
шкільних психологів, працівників 
вищих навчальних закладів тощо. 

 
Оксана БОРИСЕНКО, 
в.о. завідувача відділу 
моніторингу якості освіти 
та зовнішнього 
незалежного оцінювання 

ПЕРЕВІРИТИ СЕБЕ ДОПОМОЖЕ  
ПРОБНЕ ЗНО 

Харківський регіональний 
центр оцінювання якості освіти 
(ХРЦОЯО) організовує для 
майбутніх абітурієнтів Сумщини 
пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання (пробне ЗНО), участь 
у якому є добровільною. 

Участь у пробному ЗНО дасть 
змогу:  

- ознайомитись з процедурою 
проведення; 

- психологічно адаптуватися 
до процедури ЗНО; 

- навчитись працювати із 
зошитом та бланками відповідей; 

- правильно розраховувати час 
на виконання завдань; 

- отримати результат. 
Під час проходження 

пробного ЗНО необхідно знати: 
по-перше, реєстрація на пробне 
ЗНО не передбачає автоматичну 
реєстрацію на основне зовнішнє 
незалежне оцінювання; по-друге, 
результати пробного ЗНО не 
використовуються для 
оцінювання рівня навчальних 
досягнень учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів та для 
конкурсного відбору до вищих 
навчальних закладів. 

Під час організації роботи 
щодо участі у пробному ЗНО 
рекомендуємо дотримуватись 
дорожньої карти учасника. У 
день пробного ЗНО: 

1. Прибути до пункту 
проведення пробного ЗНО за 30 
хвилин до його початку, маючи з 
собою документ, що посвідчує 
особу, запрошення, ручку з 
пастою чорного кольору. 

2. Виконувати всі вимоги 
фахівців щодо процедури 
проведення пробного ЗНО. 

№ Зміст Термін 

1
. 

Розміщення інформації про час і 
місце проходження пробного 
ЗНО (на сторінці «Особистий 
кабінет учасника пробного ЗНО» 
буде розміщено  запрошення, 
яке необхідно буде самостійно 
роздрукувати) 

До 14.03.2017 

2
. 

Проведення пробного ЗНО 

01.04.2017 (з української мови і літератури); 
08.04.2017 (з біології, географії, історії України, 
математики, фізики, хімії, російської мови, 
англійської, іспанської, німецької, французької мов) 

3
. 

Уведення учасниками відповідей 
до сервісу «Визначення 
результатів пробного ЗНО» 

До 05.04.2017 (з української мови і літератури); 
до 10.04.2017 (з біології, географії, історії України, 
математики, фізики, хімії, російської мови, 
англійської, іспанської, німецької, французької мов) 

4
. 

Оприлюднення правильних 
відповідей до завдань пробного 
ЗНО 

06.04.2017 (з української мови і літератури); 
11.04.2017 (з біології, географії, історії України, 
математики, фізики, хімії, російської мови, 
англійської, іспанської, німецької, французької мов) 

5
. 

Оголошення результатів 
пробного ЗНО (для осіб, які 
скористалися сервісом 
«Визначення результатів 
пробного ЗНО») 

08.04.2017 (з української мови і літератури); 
14.04.2017 (з біології, географії, історії України, 
математики, фізики, хімії, російської мови, 
англійської, іспанської, німецької, французької мов) 

Дорожня картка учасника 

3. У разі неявки, отримати 
тестові матеріали у пункті 
пробного ЗНО, вказаному у 
запрошенні, протягом трьох 
робочих днів.  

Після завершення виконання 
пробного тесту, Ви можете 
забрати зошит із пробним 
тестом, бланк(и) відповідей, 
отримати від інструктора 
інформаційний бюлетень. 
Результат учасника за 
виконання завдань 
визначатиметься ним самостійно 
за сумою балів, отриманих за 
кожне правильно виконане 
завдання.  

Якщо Ви бажаєте отримати 
результат пробного ЗНО за 
рейтинговою шкалою 100-200 
балів, то скористайтеся 
сервісом «Визначення 

результатів пробного ЗНО», що 
буде розміщений на сайті 
ХРЦОЯО (дивись дорожню 
карту). 

Детальну інформацію щодо 
послідовності дій, які необхідно 
виконати, щоб визначити 
результат, можна знайти на 
сайті ХРЦОЯО – http://zno-
kharkiv.org.ua/ – або в  
інформаційному бюлетені, 
який  отримаєте після 
завершення виконання пробного 
тесту. 

 
Олена ОСТАПЕНКО, 
методист навчально-
методичного відділу 
моніторингу якості освіти 
та ЗНО СОІППО  
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ІННОВАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНА ДОПОМОГА 
ДИРЕКТОРАМ ОПОРНИХ ШКІЛ 

В УМОВАХ СТВОРЕННЯ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 
У рамках співпраці 

Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної 
адміністрації та науково-дослідної 
лабораторії з організації роботи 
опорних шкіл Комунального 
закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти було 
розроблено спільний план заходів 
щодо забезпечення успішного 
функціонування опорних шкіл 
Сумської області. 

Даний план був розроблений 
за трьома напрямами. Перший – 
скоординований на удоско-
налення управлінської діяльності 
керівників місцевих органів 
управління освітою та директорів 
опорних шкіл. Другий передбачає 
розвиток кадрового потенціалу в 
межах опорної школи. Третій 
напрям спрямований на 
психологічний супровід навчально-
виховного процесу в умовах 
взаємодії опорної школи та філій. 

Так, 25 січня 2017 року на 
базі Сумського обласного 
інституту післядипломної педагог-
гічної освіти відбувся семінар-
нарада «Сучасний освітній 
менеджмент в умовах 
реформування» для керівників 
органів управління освітою та 
директорів опорних навчальних 
закладів. 

Відкрив захід заступник 
голови Сумської обласної 
державної адміністрації Подопри-
гора М. А., який окреслив 
основні проблеми щодо вибору 
та діяльності опорних шкіл 
області. Коротку характеристику 
мережі надала директор 
Департаменту освіти і науки 
Сумської ОДА Попова О. І., яка 
визначила завдання, що стоять 
перед керівниками громад та 
керівництвом районних відділів 
освіти щодо забезпечення 
ефективної діяльності опорних 
шкіл та надання якісних освітніх 
послуг. 

Запрошені представники 
обласної державної адміністрації 
ознайомили присутніх з вимогами 
щодо підготовки проектів 
державного фонду регіонального 
розвитку (Радченко В.І., 
начальник управління розвитку 
споживчого ринку та 
підприємництва), з принципами 
фінансування галузі «Освіта». 

 При створенні об’єднаних 
територіальних громад 
розширюються функціональні 
обов’язки директорів опорних 
шкіл та змінюються вимоги до їх 
професійної компетентності. Тому 
виникла потреба у професійній 
підготовці директорів опорних 
шкіл. Щоб дана підготовка не 
носила епізодичний характер 
науково-дослідною лабораторією 
з організації роботи опорних шкіл  
була розроблена модель 
професійної підготовки директор-
рів опорних шкіл, яка складається 
з чотирьох компонентів 
(особистісний, мотиваційний, 
когнітивний, операційно-
діяльнісний). 

Координатори проектів 
(Сидоренко Ю. та Назаренко О.) 
громадської організації 
«Український освітній клуб» 
презентували учасникам тренін-
гові програму «Ефективний 
проектний менеджмент та 
фандрейзинг для навчальних 
закладів». 

8 лютого 2017 року відбувся 
семінар «Психологічний супро-від 
навчально-виховного процесу в 
умовах опорної школи» для 
методистів із психологічної 
служби управлінь (відділів) освіти 
(освіти і науки, освіти, молоді та 
спорту) міських рад, 
міськвиконкомів, райдерж-
адміністрацій. 

Із виступу А.В.Вознюк на 
тему: «Особливості створення 
та функціонування освітніх 
округів в об’єднаних терто-
ріальних громадах». Успішність 

управління освітнім округом 
залежить від: розробки 
програми розвитку освітнього 
округу; створення Ради округу; 
забезпечення науково-
методичного супроводу 
педагогічних працівників округу; 
своєчасного моніторингу якості 
надання освітніх послуг та 
забезпечення наступності 
допрофільного навчання й 
професійної освіти; гнучкості та 
варіативності системи освіти, 
яка підпорядкована задоволенню 
широкого діапазону 
індивідуальних освітніх потреб; 
запровадження інноваційних 
форм та методів управління та 
навчально-виховного процесу 
тощо. 

Завідувач навчально-
методичного центру психологічної 
служби Сумського обласного 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти Марухина І.В. 
звернули увагу присутніх на 
організацією психологічного 
супроводу навчально-виховного 
процесу в умовах об’єднаної 
територіальної громади, а методист 
навчально-методичного центру 
психологічної служби Сумського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти Кондра-
тенко Л. О. – особливості 
психологічної підтримки учасників 
навчально-виховного процесу в 
умовах реформування освіти. 

15 лютого 2017 року на базі 
навчальних закладів м. Шостка 
відбулася розширена нарада-
семінар «Інноваційне середовище 
навчального закладу у форматі 
Концепції «Нова українська 
школа» для директорів, 
заступників директор-рів з 
навчально-виховної роботи, 
вчителі інформатики опорних 
шкіл Сумської області. 

Метою заходу було 
обговорення актуальних проблем  
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створення інноваційного середо-
вища навчального закладу у 
форматі Концепції «Нова 
українська  школа»;  вивчення 
досвіду впровадження іннова-
ційних технологій в управлінській 
діяльності та навчально-
виховному процесі навчальних 
закладів м. Шостка. 

В роботі заходу взяли участь 
Марченко О. О., перший заступ-
ник голови Сумської обласної 
державної адміністрації, 
Подопригора М. А., заступник 
голови Сумської обласної 
державної адміністрації, 
Сітак О. М. директор Департа-
менту економічного розвитку і 
торгівлі Сумської обласної 
державної адміністрації, предс-
тавники офісу реформ Сумського 
регіонального відділення 
асоціацій міст України. 

Заступник голови Сумської 
обласної державної адміністрації 
Подопригора М. А. наголосив на 
важливості створення опорної 
школи у контексті реформи де 
централізації.  

Директор Департаменту осві-
ти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації 
Попова О. І. звернула увагу 
учасників наради-семінару на 
тому, що опорна школа в 
об’єднаній територіальній громаді 
повинна стати інноваційними 
освітнім осередком для надання 
якісних освітніх послуг. 

Із виступу А.В.Вознюк: «Роль 
директора опорної школи для 
успішного створення іннова-ційного 
освітнього середовища». 
Ключовим терміном у понятті 
«інноваційне освітнє середовище» 
є середовище яке найчастіше 
трактується вченими як певне 
оточення людини в соціумі 
(навколишнє, соціальне, життєве, 
освітнє тощо)  

Враховуючи функціональне 
спрямування освіти, освітнє 
середовище можна розглядати як: 
модель соціокультурного 
простору, в якому відбувається 
становлення особистості; ціле-
спрямовано організовану, керо-
вану, багатофункціональну сис-
тему, в межах якої відбувається 
формування особистості (засво-
єння знань, набуття умінь та 
навичок) та забезпечується 

саморозвиток вільної та активної 
особистості. 

У свою чергу, інноваційне 
освітнє середовище може 
визначатися, як;  певна частина 
соціального простору, в межах 
якої діють єдині узгоджені правила 
інноваційної діяльності; цілісна 
система, результатом 
функціонування якої є новітні ідеї 
та оригінальні технології. 

Інноваційне освітнє середови-
ще структурно складається із 
трьох взаємопов’язаних компо-
нентів: структурно-ресурсний 
компонент (визначає суб’єкти 
інноваційного освітнього середо-
вища (педагогічні працівники, учні) 
та умови здійснення їх суб’єкт-
суб’єктної взаємодії; матеріально-
технічний компонент (відповідає 
за забезпечення освітнього 
середовище відповід-ним 
стандартним обладнанням); 
ідейно-технологічний компонент 
(визначає нормативні методики 
та інноваційні технології 
навчання). 

Основними умовами для 
успішного створення іннова-ційного 
освітнього середовища в межах 
опорної школи є формування 
команди професіона-лів на основі 
партнерства та рівноправності, 
емоційної відкри-тості та довіри 
одне до одного та створення 
інноваційної інфра-структури. 

Основними завдання дирек-
тора опорної школи для успішного 
створення іннова-ційного 
освітнього середовища є: 
- створення умов для само-
реалізації професійних інтересів 
та активізації до професійного 
вдосконалення педагогічних пра-
цівників у межах та за межами 
освітнього округу; 
- визначення шляхів стимулю-
вання та заохочення для 
професійного вдосконалення та 
особистісно-професійного зрос-
тання педагогічних працівників;. 
- обладнання навчальних 
кабінетів для успішного провад-
ження інноваційних технологій; 
- оновлення бібліотечного фонду, 
навчально-методичного 
забезпечення; 
-створення інформаційно-
методичного центру тощо. 

У рамках наради-семінару 

відбулися майстер-класи з тем: 
1. «Використання ІТ-технологій 
та ігрового програмного 
забезпечення в початковій 
школі» (Левченко Л. О., учитель 
початкових класів Шосткинської 
загально-освітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 11); 
2. «Використовуємо інноваційні 
технології для розвитку 
критичного мислення та 
дослідницьких навичок 
учнів» (Бур О. В., заступник 
директора з науково-методичної 
роботи, Гутак І. О., заступник 
директора з навчально-виховної 
роботи, Шевченко Л. М., учитель 
інформатики Шосткинського НВК: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – 
ліцей Шосткинської міської ради 
Сумської області); 
3. «Працюємо у хмарному 
середовищі» (Головатюк С. М., 
заступник директора, Крутова-
Оникієнко О. О., учитель хімії, 
Слуцька І. А., учитель інформа-
тики Шосткинської СШ І-ІІІ 
ступенів № 1 Шосткинської 
міської ради Сумської області); 
4. «Творчі проекти як складова 
розвитку інноваційного середо-
вища» (Ковтун С. В., заступник 
директора, Пата О. І., учитель 
інформатики Шосткинської 
гімназії Шосткинської міської 
ради Сумської області). 

Під час наради-семінару 
відбулася презентація проекту 
«Розумники» на тему «Сучасні  
рішення для освіти» (В. Рилєєв, 
комерційний директор ТМ «Розум-
ники», Т. Даніліна, учитель-тренер). 

Робота у даному напрямі 
продовжується, адже тема 
створення і діяльності опорних 
шкіл – актуальна. 1 березня 2017 
року планується проведення 
семінару-практикуму «Педагогіка 
партнерства» як один із факторів 
ефективної взаємодії учасників 
освітнього процесу» для 
заступників директорів з 
навчально-виховної роботи та 
практичних психологів опорних 
шкіл.  

Алла ВОЗНЮК, 
завідувач науково-дослідної 
лабораторії з організації 
роботи опорних шкіл, 
завідувач кафедри психології 
КЗ СОІППО, кандидат 
психологічних наук, доцент 
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ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ УКРАЇНА – ЦЕ МИ 

Сьогодні в Україні, як 
ніколи, потрібні нові підходи і 
нові шляхи до виховання 
патріотизму – як почуття і як 
базової якості особистості.  

На першому засіданні  Ради 
старшокласників 2016-2017 
навчального року активістами 
Сумської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 17 було 
вирішено започаткувати проект  

національно-патріотичного 
спрямування. 

Цільовою  аудиторією  
проекту стали  учні 1-11 
класів, вчителі, батьки, 
громадськість: воїни АТО, 
ветерани Великої Вітчизняної 
війни. 

Пріоритетним завданням  
проекту є  утвердження 
патріотизму, духовності, 
моральності та формування  
загальнолюдських  життєвих  

цінностей. 
У рамках реалізації проекту 

в школі вже проведені години 
спілкування, круглі столи, 
радіогазети, вікторини, бесіди, 
свята, турніри,  конкурси, 
змагання, ігри, виставки, 
концерти, акції,  зустрічі з 
воїнами АТО, екскурсії. 
Готуючись до заходів,  
учасники  цього масштабного 
проекту по-особливому 
розкривають  значення слова 

«батьківщина», підвищують  
цінність національних традицій 
та колориту. 

Під час акції «Пам’ятаємо 
минуле – маємо майбутнє» 
мною проведено майстер-клас 
по випіканню колосків із тіста. 
Як символ пам’яті жертв 
Голодомору 32-33-х років 
минулого століття волонтери 
роздавали перехожим 
сумчанам  зернята колосків, 

випечені власноруч школярами 
нашої школи. 

З метою вивчення історії 
своєї держави учні 
подорожують Україною. 
Команда «Ми – діти України» 
музично та неординарно  
презентувала шкільний проект   
в міському конкурсі учнівських 
проектів «Молодіжна 
ініціатива»  та посіли почесне 
ІІІ місце. 
Наш проект – це можливість 
донести до учнів, викладачів, 
батьків, що патріотизм – 
основа духовного життя 
кожної людини, її прагнення 
до волі та процвітання своєї 
країни.                                      
  

Тетяна ЄВТУШЕНКО, 
педагог-організатор                                                                
Сумської спеціалізованої 
школи І-ІІІ №17 
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Розпочато прийом заявок на 
здобуття Премії Кабінету 
Міністрів України за особливі 
досягнення молоді у розбудові 
України. 

Премію може отримати 
молодь віком від 14 до 35 
років. Щороку присуджується 
до 20 Премій у розмірі 50 тис. 
гривень кожна.  

Премія надається за особливі 
досягнення з розвитку 
молодіжних ініціатив на 
місцевому рівні за такими 
напрямами: 
- правозахисна та політична 

діяльність, боротьба з 
корупцією, розвиток місцевого 
самоврядування та місцевої 
самоорганізації населення, 
вирішення питань житлово-
комунального господарства; 
- національно-патріотичне 

виховання громадян, підготовка 
молоді до захисту незалежності 
і територіальної цілісності 
України, розвиток 
волонтерського руху, сприяння 
Збройним Силам та іншим 
утвореним відповідно до 
законів військовим 
формуванням та 
правоохоронним органам 
спеціального призначення, 
надання допомоги учасникам та 
ветеранам АТО; 
- вшанування та надання 

допомоги учасникам боротьби 
за незалежність України у ХХ 
столітті, жертвам політичних 
репресій та членам їх сімей, 
впорядкування військово-
меморіальних об’єктів, 
пов’язаних з боротьбою за 
незалежність і територіальну 
цілісність України; 
- впровадження творчих та 

новітніх ідей у створенні та 
веденні бізнесу, створення 

нових робочих місць, освіта та 
працевлаштування соціально 
уразливих категорій населення, 
у тому числі осіб з особливими 
потребами, внутрішньо 
переміщених осіб; 
- захист населення, територій, 

навколишнього природного 
середовища та майна від 
надзвичайних ситуацій, охорона 
навколишнього природного 
середовища, захист тварин; 
- популяризація здорового 

способу життя; 
- утвердження ролі сім’ї в 

суспільстві, захист дитинства; 
- культурно-мистецька та 

наукова діяльність. 
Основні критерії для оцінки 
кандидатів: 
- ОСОБИСТИЙ внеску у 

реалізацію громадських 
ініціатив на місцевому рівні 
(необхідно надати факти, які 
свідчать про досягнення 
кандидата – відео, фото, 
замітки в пресі); 
- соціальний РЕЗУЛЬТАТ, 

досягнутий внаслідок реалізації 
цих ініціатив (необхідно надати 
факти - відео, фото, замітки в 

пресі щодо результатів 
діяльності кандидата); 
- високий рівень ЗАЛУЧЕННЯ 

МОЛОДІ до реалізації проектів, 
кампаній, заходів (необхідно 
надати факти участі молоді в 
проектах, роботи кандидата на 
благо молоді); 
- значна КІЛЬКІСТЬ реалізо-

ваних проектів, кампаній, 
заходів (необхідно надати 
факти, які підтверджують 
кількість проведених заходів). 
З деталями можна ознайоми-

тись у постанові Кабінету 
Міністрів України від 21.11.2007 
року № 1333. 

Звертаємо вашу увагу на те, 
що прийом заявок до 
Мінмолодьспорту на цей рік 
триває до 1 березня 2017 року. 

 
За детальнішою інформацією 

ви можете звертатися до 
департаменту молодіжної 
політики Мінмолодьспорту (тел. 
(044)2872457), або за 
посиланням: http://
www.dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/28500 

МОЛОДЬ 
І ЧАС 

МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ  
БУДЕ ВІДЗНАЧЕНО 
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З ДОСВІДУ 
РОБОТИ 

ЗРОЗУМІТИ СВІТ 
ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ 

Тема обдарованих і 
талановитих дітей постійно 
висвітлюється в засобах масової 
інформації. Дійсно її можна 
назвати однією з найбільш 
цікавих та актуальних у сучасній 
педагогіці та психології. Ученими 
давно встановлено й доведено, 
що науково-технічний прогрес 
країни і благополуччя суспільства 
в цілому багато в чому залежить 
від інтелектуального потенціалу 
людей. Основне навантаження 
щодо питання обдарованості в 
сучасній школі лягає на плечі 
педагогів. Перед учителями-
предметниками виникають такі 
проблеми: виявлення й розкриття 
інтелектуально-творчого 
потенціалу дітей, розвиток 
логічного мислення та 
креативності, розробка та 
реалізація організаційних 
заходів, спрямованих на 
навчання дітей в цілому, і 
обдарованих дітей зокрема. Усе 
це вимагає якісних нововведень 
на рівні навчання та 
спеціалізованої професійної 
підготовки самого педагога. 

Обдарованість – це 
поєднання трьох основних 
характеристик: 

• інтелектуальних здібностей 
(що перевищують середній 
рівень); 

• креативності; 
• наполегливості (мотивація, 

орієнтована на завдання). 
Однією з форм, спрямованих 

на підвищення обдарованості 
учнів, є олімпіади та різноманітні 
інтелектуальні конкурси. Шкільна 
олімпіада дозволяє поліпшити 
якість знань, виявити проблемні 
зони у засвоєнні навчального 
матеріалу певною групою 
школярів. Також підготовка до 
інтелектуальних змагань дає 
можливість зацікавити широке 
коло учнів і популяризувати 
біологічні знання. Участь в 
олімпіаді допомагає школярам 
краще підготуватися до здачі 
ЗНО. 

Не секрет, кожному педагогу 

хочеться, щоб саме його учні 
посідали призові місця на 
олімпіадах і конкурсах. І завжди 
є болісні роздуми – а як цього 
досягти? Точного рецепта ніхто 
не знає. Але можна спробувати. 

Отже, для початку необхідно 
поставити перед собою мету. 
Чого я хочу? Якщо тільки того, 
щоб мій одинадцятикласник 
підготувався до олімпіади за 
пару місяців, то з цього нічого не 
вийде. Якщо ж я хочу допомогти 
своєму учневі набути в процесі 
розвитку необхідні для 
подальшої професійної 
підготовки знання, вміння й 
навички, то планомірна робота з 
підготовки учня повинна 
починатися в 6 – 7 класах, 
максимум у дев'ятому. І тоді є 
шанс, що учні не тільки посядуть 
призові місця в олімпіадах 
різного рівня, але й доб'ються 
певних професійних результатів. 

У 6-7 класі я визначаю, чиї 
здібності перевищують 
середньостатистичні. Для цього 
всьому класу пропоную виконати 
завдання певного типу: 

«Біологи пишуть 
правильно» – учневі пропоную 
термін із пропущеними буквами, 
які потрібно вставити. Його 
можна використовувати такими 
способами: як одне із завдань 
при перевірці знань, більш 
складний варіант – самостійно 
знайти в запропонованому 
довіднику написання слова за 
його визначенням. Третій варіант 
для високомотивованих і 
зацікавлених дітей – знайти не 
тільки правильне написання, а й 
визначення слова й поділитися 
результатом з класом. 
Використовую це завдання в усіх 
класах. 

«Вгадай хто?» – учні за 
запропонованим описом 
визначають, про яку рослину чи 
тварину йдеться мова, або ж про 
який орган людини. Наприклад: 
«Ця тварина вміє позбавлятися 
бліх абсолютно дивовижним 
чином: візьме в зуби клаптик 

вовни і входить в воду, але не 
відразу, а обережно і поступово, 
крок за кроком. Блохи воду не 
люблять, перебираються з лап на 
живіт, спину, голову. Тварина 
вже занурилася у воду, тільки 
клаптик вовни в зубах над водою 
стирчить. Блохи перебираються 
на нього. Тварина випускає 
шерсть із зубів, і та з усім 
«блошиним народом» пливе за 
течією. Що це за хитрий 
ссавець?» 

«Знайди помилку» – знайти 
в тексті помилки й виправити їх. 

«Заповни пропуски» – в 
тексті пропущені слова, які 
додаються у довідці, їх 
необхідно поставити в логічному 
порядку. 

«Казкар» – пропоную учням 
написати невелику казку. 
Наприклад: «Напишіть казку на 
тему «Чудесне перетворення 
метелика». Використовуйте такі 
поняття: яйце, личинка (гусінь), 
лялечка, доросла комаха і 
знання з біології про непрямий 
розвиток комах». 

Так само починаю розвивати 
в учнів 6-7 класів інтерес до 
дослідницької діяльности, 
схильність до виконання 
складних завдань, здатність 
мислити творчо, а також 
зміцнювати в них впевненість у 
своїх силах. 

Ірина Карпенко 
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На першому етапі роботи я 
ставила перед собою завдання – 
розвиток пізнавального мотиву: 
інтереcу до предмета й 
допитливості. При складанні 
навчального плану  зіткнулася з 
необхідністю узгодження його з 
інтересами учнів, який повинен 
включати в себе «картину світу» 
учня, пов'язуватися з його 
повсякденним життєвим 
досвідом. Існує безліч способів 
дізнатися про інтереси школярів, 
я вибрала найпростіший: 
безпосередньо запитати самих 
учнів, як вони проводять свій 
вільний час, у які моменти уроку 
в них виникає підвищений 
інтерес. Знання інтересів своїх 
учнів необхідно враховувати при 
проведенні уроків, додаткових 
занять. Усе, що підвищує 
допитливість, треба включати під 
час занять з учнями: нові 
незвичайні факти, які учні 
знаходять самостійно, їхні власні 
погляди на події, яскраві наочні 
посібники та виготовлення 
виробів. Ось так я працювала з 
обдарованими дітьми на 
першому етапі своєї діяльності. 

На другому етапі роботи з 
учнями я помітила їх здатність 
легко пристосуватися до нових 
вимог у різних умовах і в різних 
галузях наук. Якщо талант 
можна назвати матеріальною 
здатністю, то розумова 
обдарованість буде тоді 
формальною здатністю. 
Спостерігаючи за успіхами своїх 
учнів, я познайомилася з працею 
Вільяма Штерна «Розумова 
обдарованість». Цей автор 
перевернув моє ставлення до 
роботи з дітьми. Видатний 
психолог і філософ  стверджує: 
«Розумова обдарованість – 
загальна здатність свідомо 
направити своє мислення на нові 
вимоги; розумова здатність 
пристосування до нових завдань 
і умов життя». З його 
твердженнями я цілком згодна, 
адже з практичної точки зору 
дуже важливо, щоб учитель, який 
звик оцінювати учнів переважно 
за їхніми зовнішніми успіхами, 
абсолютно усвідомив для себе, 
наскільки ці успіхи зумовлені 
участю певної здатності, а саме, 
загальної розумової обдаровано-

сті. Таке завдання змусило мене 
пильніше придивитися до своїх 
учнів, проаналізувати їх 
індивідуальні особливості. Таким 
чином, можна більш правильно 
оцінити успіхи учнів, дати їм 
добру пораду при виборі 
професії. 

Наступним етапом моєї 
роботи були заняття за межами 
шкільного кабінету, наші зустрічі 
стали носити характер дружніх 
бесід, творчих зустрічей, захисту 
творчих проектів, обміну 
досвідом. 

Особливу увагу приділяю 
творчим завданням. І може 
статися так, що учень, який 
володіє образним мисленням, 
високим рівнем знань і добре 
розвиненою письмовою мовою, 
досягне непоганих результатів на 
олімпіаді. 

Показником цієї роботи є 
досягнення моїх учнів в ІІІ етапі 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з біології: Новік Яна –  
ІІІ місце (2007/08, 2008/09, 
2009/10 н.р.), Плющик Анастасія – 
ІІІ місце (2010/11, 2011/12 н.р.), 
Попова Світлана та Лоскутова 
Вікторія – ІІІ місце (2013/14, 
2014/15 н.р.). 

Виконання вищезазначених 
завдань і спостереження за 
роботою учнів у класі дозволяє 
мені вже в середині навчального 
року виявити групу обдарованих 
дітей, яким потрібен особливий 
підхід і окремі типи завдань. Із 
цього моменту всі завдання 
диференційовані. Наприклад, при 
виконанні завдання «Заповни 
пропуски» даю ускладнений 
текст або вказую кількість слів, 
більше, ніж пропусків або ж 
взагалі не вказую слова. 

Із обдарованими дітьми 
проводжу індивідуальні заняття. 
Опрацьовуємо не тільки 
олімпіадні завдання минулих 
років, а й інші підручники, 
додаткову літературу, словники, 
довідники. На наших заняттях  
створюю проблемні ситуації, які 
підштовхнули б учнів до 
вивчення об'єкта через власне 
відкриття, коли діти в значній 
мірі працюють самі, і кероване 
відкриття, коли процесом керує 
вчитель. Замість пояснення, як 
вирішити проблему, я або творча 

група учнів представляють 
необхідні матеріали, які 
заохочують учнів робити 
спостереження й висувати 
гіпотези, перевіряти рішення, для 
чого їм доводиться 
використовувати інтуїтивне й 
аналітичне мислення. 

На цьому етапі  ставлю 
навідні запитання, заохочую 
здогадки учнів, засновані на 
неповних даних, а потім ми 
разом допомагаємо підтвердити 
або спростувати їх при 
систематичному аналізі 
проблеми. Працюючи з 
додатковою літературою, 
розглядаємо цікаві питання та 
факти, які розкривають 
несподівані, нові аспекти життя 
рослин, тварин, людини. Це дає 
учням не тільки нову інформацію 
про маловідомі організми, а й 
відображає нові, незвичайні 
факти біології та екології про 
добре відомих тварин, рослини 
тощо. Додатковий матеріал, який 
використовується при вивченні 
основних розділів програми, а 
також питання проблемного 
характеру, дозволяють по-
новому розглядати вже відомі 
явища й закони, створюють 
мотивацію до вивчення біології. 
Використовую проблемні питання 
і завдання безпосередньо на 
уроках при вивченні програмного 
матеріалу в 6 класі, за темами 
«Проростання насіння», «Корінь» 
та ін., у 7 класі – «Найпростіші», 
«Ланцюги харчування», у 8 класі 
– «Травна система», «Дихання». 
У процесі їх вирішення учні 
опановують нові знання і 
способи дії, в результаті цього 
формуються творчі здібності, 
продуктивне мислення, уява, 
пізнавальна мотивація. 

Використання проблемних 
біологічних задач дозволяє 
істотно підвищити інтерес 
школярів до біології й 
максимально сприяє розкриттю 
творчого потенціалу особистості 
дитини. Регулярне проведення 
тижня біології підвищує інтерес 
учнів до предмета, стимулює їх 
до пошуку додаткових матеріалів 
з досліджуваних тем, привертає 
талановитих дітей до проведення 
біологічних досліджень та участі 
в олімпіадах. 
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Наведемо приклади деяких 
завдань, які можна 
використовувати для розвитку 
обдарованості учнів під час 
вивчення біології: Завдання на 
знаходження закономірностей. 
Закон симетрії – один із законів 
розвитку живої природи, який в 
результаті простих спостережень 
нескладно помітити, щоб навчити 
цьому, необхідно пропонувати 
учням вирішити такі завдання: 

1. Знайти в навколишньому 
середовищі й намалювати об'єкти 
з однією віссю симетрії. 

2. Подумати, що спільне 
мають: Чумацький Шлях, морська 
раковина, гірський баран, 
послідовність чисел 1, 1, 2, 2, 3, 
3, 4, 4 .... і т. д.? (Послідовність 
чисел описує спіраль). 
Спробувати знайти приклади 
спіралей у природі й техніці. 

3. Домалювати другу 
половину малюнка: частин тіла, 
органів тварини, рослини і т. д. 

Завдання на конструю-
вання. Наприклад, сконструювати 
з паперу або пластиліну 
зображення тварин або рослин, 
схему циклу розвитку тварин 
тощо. 

Завдання на знаходження 
аналогій. Наприклад, знайти 
технічні об'єкти, при створенні 
яких люди користувалися 
аналогіями з живою природою. 

Завдання на знаходження 
відповідностей і асоціацій між 
поняттями, явищами, ознаками 
об'єктів і т. д. 

Завдання на класифікацію, 
знаходження подібностей і 
відмінностей при вивченні 
об'єктів. 

Завдання, спрямовані на 
розвиток мови й уяви. 
Наприклад, придумати назву до 
тексту, картини; написати лист 
неіснуючій тварині, скласти 
розповідь, використовуючи 
поняття, вивчені на уроці, тощо. 

Таким чином, види діяльності 
з розвитку обдарованості досить 
різноманітні й добре, якщо вони 
будуть поєднуватися між собою. 

Підсумовуючи вище 
зазначене, необхідно вказати, що 
обдаровані діти – це особливий 
світ дитинства, і завдання 
педагогів зрозуміти цей світ, 
спрямувати всі зусилля на те, 
щоб передати максимум свого 
досвіду і знань, використовуючи 
різні види діяльності, але головне 
пам'ятати, що звичайні «мірки» не 
підходять. Необхідно знати 
природу обдарованості та 
стимулювати її прояви. Цілісний 
підхід до обдарованої дитини як 
до особистості дозволить 
максимально реалізувати її дар. 
 

Ірина КАРПЕНКО,  
учитель біології Середино-
Будської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  
Середино-Будської  
районної ради 

ЕТАПИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ  
У ШКОЛІ 

Любов до природи слід 
виховувати з раннього дитинства. 
«Дітей, що не вміють ще ходити, 
– вважав український педагог, 
до чиєї спадщини ми сьогодні 
звертаємось, – Григорій 
Ващенко, – треба частіше 
виносити на свіже повітря, щоб 
вони могли бачити рідне небо, 
дерева, квіти, різних тварин. Все 
це залишається в дитячій душі, 
осяяне почуттям радості, і 
покладе основи любові до рідної 
природи». 

Сучасні масштаби еколо-
гічних змін створюють реальну 
загрозу для життя людей. 
Забруднення повітря, водоймищ, 
ерозія ґрунтів і вирубування лісів 
у багатьох місцях досягли 
критичного рівня. Екологічна 
криза вимагає інтенсивного 
екологічного виховання підрос-
таючого покоління зокрема і 
населення загалом. 

Система екологічного 
виховання передбачає форму-

вання умінь аналізувати явища 
природи, бережливого ставлення 
до її багатств як надзвичайно 
важливого середовища існування 
людини. 

Сьогодні в наших школах 
виховується молодь, яка 
створюватиме наше майбутнє. 
Саме від ступеня розвитку 
екологічної компетентності 
залежить не тільки їх кругозір у 
самому широкому смислі цього 
слова, але і якість 
професіональної підготовки, їх 
поведінки як на виробництві, так 
і в побуті і на відпочинку. У 
формуванні екологічної культури 
провідна роль належить 
предметам природничого циклу. 

Екологічне виховання має 
здійснюватися на всіх етапах 
вивчення природничих наук. 
Важливо також поєднувати 
виховну роботу на уроках з 
активною позакласною роботою 
учнів. Лише таке поєднання 
навчання з конкретною роботою 

з охорони природи може 
виховати свідомих громадян 
України з активною життєвою 
позицією.  

Екологічне виховання триває 
на всіх етапах навчання у школі. 
Кожен із них має свою мету, 
завдання, відповідні віковим 
особливостям школярів 
методику. 

На першому етапі (молодші 
школярі) школа забезпечує 
комплексне вивчення природи і 
розкриття учням її багатогранних 
аспектів: естетичного, санітарно-
гігієнічного, екологічного, 
економічного. Діти мають 
зрозуміти також залежність 
якості життя і здоров'я від стану 
довкілля, прагнути поліпшувати 
його. Пропоную проводити  такі 
виховні заходи: екскурсії в 
природу, акції: «Не рубай 
ялинку», «Годівничка». 
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На другому (5–7 класи) і 
третьому (8–9 класи) етапах учні 
накопичують знання про природні 
об'єкти, закономірності розвитку 
та функціонування біологічних 
систем, аналізують і прогнозують 
нескладні екологічні ситуації, 
закріплюють правила поведінки в 
навколишньому середовищі. 
Водночас поглиблюються і 
збагачуються відомості про явища 
і закони природи, розкриваються 
причини екологічної кризи та 
усвідомлюється необхідність 
збереження природних 
комплексів (екосистем). На мою 
думку, актуальними є бесіди на 
екологічну тематику, класні 
години, присвячені екологічним 
проблемам, проведення акції 
«Посади дерево», випуск 
тематичних стіннівок тощо. 

На четвертому етапі (10–11 
класи) завершується узагальнення 
здобутих екологічних знань, 
здійснюється моделювання 
простих кризових ситуацій. У 
навчальні плани включаю 
інтегровані курси різних 
природничих, екологічних 
дисциплін. Серед них – 
створення проектів екологічного 
спрямування.  

Тематика проектів цього 
напряму може бути різно-

манітною. Їх зміст залежатить від 
вирішення тих проблем, що 
характерні для нашого 
населеного пункту. Наприклад: 
«Раціональне використання зе-
мельних ресурсів», «Раціональне 
використання відходів дерево-
обробки», «Можливість розвитку 
екологічного туризму в нашій 
місцевості», «Стан якості води 
річки Знобівка», «Екологічні 
методи боротьби з колорадським 
жуком». 

Вважаю, що тематика 
проектів повинна ґрунтуватись на 
тих проблемах місцевості, які 
зможуть порушити школярі, 
розв'язати за участю дорослих 
або ж самостійно.  

Ставлю перед учнями 
запитання: що потребує нашого 
втручання в навколишнє 
середовище, щоб його змінити 
або поліпшити? Чи потребує 
нашої допомоги шкільний сад, 
селищний парк, дерева, що 
ростуть обабіч шляху; вулиця, що 
переповнена сміттям; річка, 
струмок, що протікають поруч? 
Що кожний з нас може зробити 
для поліпшення екологічної 
ситуації в нашій місцевості? 

Саме тому під час створення 
учнівських проектів ми із 
школярами намагаємося залучити 

до вирішення даних проблем 
інших членів громади: батьків, 
представників органів влади, 
громадські об’єднання, 
представників підприємств тощо. 
Учасники проектів проводять 
анкетування, опитування, 
створюють буклети, публікують 
статті в районній газеті. 

Особливу увагу надаємо тому, 
щоб під час реалізації всі 
учасники в однаковій мірі не 
лише виконували завдання, а й 
проводили моніторинг, брали 
участь у презентації. Найбільш 
актуальні й цікаві проекти, 
створивши постери, 
старшокласники представляють 
на районній олімпіаді з екології. 

Шкільний етап екологічного 
виховання є базою для 
подальшого поглиблення еколо-
гічної освіти та виховання у вузах. 
Лише за таких умов у майбутніх 
фахівців сформується почуття 
відповідальності за долю 
природного оточення.  

 
Ірина ДАНИЛЮК, 
учитель географії та екології 
Зноб-Новгородської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Середино-Будської 
районної ради 

УРОК-ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
З ПРИРОДОЗНАВСТВА  

(з методичними коментарями для молодих учителів). 1 клас. 
Тема. Чим снідає їжачок? 
Мета. Розвивати логічне й евристичне мислення, допитливість; розширювати знання про природу, 

повадки деяких тварин, зокрема – їжака, спосіб його життя, викликати в козачат інтерес до лісових 
мандрівок і дослідження довкілля, спонукати їх до пошуку й декламування прози, віршів і прислів’їв 
про диких тварин. Закріпити правила поведінки в лісі. Виховувати любов і бережливе ставлення до 
лісу та його мешканців. 
Обладнання: презентація (або малюнки), фрагменти  відеофільмів про їжачка, вірші, прислів’я, 
загадки. 
Матеріал для відеоспостереження: 1) відеофільм «Два слова про їжаків», режим доступу: http//yandex.ua/
video/#//video/searсh?text 2) відеофільм «Життя їжаків», режим доступу: http://science-film.ru/film/16586 

Хід заняття 
І. Організація класу. 
1. Привітання. 
ІІ. Актуалізація опорних знань. 
Мотивація навчальної діяльності. 
1. Вступне слово вчителя. 

Весна – найкраща пора року 

для козачат – справжніх 
дослідників природи. Ми, 
дорослі, уже бачимо, з яким 
нетерпінням ви чекаєте своєї 
першої далекої пішохідної 
мандрівки до весняного лісу. 
Відчуваю ваше нестримне 

бажання пакувати рюкзаки й 
вирушати в дорогу. Але не слід 
забувати, що кожен похід – це 
велике свято, яке потребує 
неабиякої підготовки. Тут мало 
зібрати туристське спорядження.  



 

20 

Ми повинні знати, яких рослин і 
тварин можемо зустріти на 
своєму шляху і за якими з них 
будемо вести спостереження.  

Та що б там не було, наша 
туристсько-екологічна діяльність 
набиратиме обертів. Ось і 
сьогодні ми з вами продовжимо 
вчитись вести спостереження за 
цікавими об’єктами природи. І, 
оскільки, у природи таємниць іще 
багато, сьогодні ми відкриємо 
одну з них – таємницю, про яку 
нічого конкретного не сказано в 
шкільних підручниках. 

2. Відгадування загадок. 
– Діти, а хочете знати, хто 

буде сьогодні головним об’єктом 
для наших відкриттів? Тоді 
відгадайте загадки, які 
підготували козачата 1 рою. 

Гостроносий і малий,  
Сірий, тихий і не злий.  
Удень ховається. Уночі  
Йде шукать собі харчі,  

Уесь з тоненьких голочок.  
Як він зветься? (Їжачок) 

*** 

Котиться клубочок  
Зовсім без ниточок.  
Замість ниточок –  

Триста голочок.  
3. Повідомлення теми заняття. 
– Отже, сьогодні ми вирушаємо 

з вами в заочну мандрівку до 
лісу, щоб відкривати нові 
таємниці життя такого, здається, 
добре відомого нам їжачка. 
Спробуймо полюбити й оберігати 
його таким, яким він насправді є 
в дикій природі. 

ІІ. Робота з теми заняття. 
2.1. Повторення правил 

поведінки в лісі. 
2.1.1. Інформаційна кричалка 

(хором, напівголосно). 
Стій! У лісі – не кричи! 

Тут – мовчи, тут – шепочи. 
Тишу пильно бережи. 
Спокій лісу стережи. 

2.1.2. Робота з екологічними 
знаками. 

Діти, а які правила поведінки в 
лісі ви знаєте?  

2.3. Кричалка з налаштування 
учнів на спільну навчальну 
діяльність.  

Отже, в дорогу…  
Помчимо ми на коні  
До незнаної землі. 

Будем разом ми сміятись, 
Веселитись і навчатись. 
Буде все у нас гаразд: 

Ми козацький дружний клас. 
3. Відеоспостереження 1. Чим 

харчується їжак. 
3.1. Інформаційна кричалка 

(промовляється хором, притишено). 
– Діти, прислухайтеся, що це 

за шурхіт? (Шур-шур-шур, ша-ша-
ша…) Здогадалися? 

Шур-шур-шур, 
Ша-ша-ша 

Чується в тумані. 
То спішить до нас їжак, 
Несе яблучка рум’яні. 

3.2. Слухання віршів. 
3.3. Бесіда зі створення 

проблемної ситуації. 
– Діти, чи доводилося вам 

бачити, як їжачок носить на своїх 
гострих голочках яблучка чи 
гриби?  

– Де ви це бачили? 
3.4. Відеоспостереження 

«Два слова про їжаків» 
– Діти, зважаючи на ваші різні 

відповіді,  ми зараз станемо 
справжніми дослідниками 
природи й разом з молодим 
науковцем перевіримо, чи 
насправді носить на собі яблучка 
їжачок і чи взагалі він їх 
споживає. 

Перегляд відео. Режим доступу:  
http//yandex.ua/video/#//video/
searсh?text 

3.5. Бесіда за відео дослід-
женням. 

– Ви провели відео-
дослідження. То який висновок 
про харчування їжака можете 
зробити? 

Чи переконалися ви в тому, що 
їжачок не носить на собі яблук і 
не їсть їх? 

– Якщо з приводу побаченого в 
когось із вас є сумніви, то варто 
провести влітку своє власне 
дослідження чи спостереження й 
поділитися результатами з нами. 

– Чи можна стверджувати, що 
їжаки допомагають людям 
боротися з мишовидними 
гризунами? (Так.)  

4. Порушення та вирішення 
проблеми «Чи може мати їжак 
друзів у природному 
оточенні?». 

– Діти, наш народ дуже любить 
їжачка – таку милу і, на перший 
погляд, дружелюбну тваринку. 
Недарма про нього й казочки є, і 
ви їх добре знаєте: «Заєць та 
Їжак», «Їжак і Лисиця» й інші. 

– Як ви думаєте, чи насправді 
їжачок уміє бути справжнім 
другом, таким, як серед людей 
заведено? 

4.1. Робота з віршами 

(читають напам’ять заздалегідь 
підготовлені діти) 

4.2. Робота за змістом твору. 
Діти, ми недарма обрали байку 

«Пенькова дружба». Пеньок 
часто служить домівкою їжаку. А 
ще у творі мова йде про ласий 
харч для їжака – гадюку. Гадюка 
має грізну зброю – отруту, яка, 
на диво, не діє на їжака. У 
віршику сказано навіть про те, що 
їжак їсть досить шумно. Так 
шумно, що його чує навіть 
пеньок… 

ІV. Закріплення вивченого. 
Нам потрібно чітко усвідомити, 

що дикого звіра ніколи не 
змусиш їсти те, що він не 
сприймає за харч. Тому сьогодні 
для нас є дуже цінним перегляд 
матеріалів відеозйомок про життя 
такої всім відомої та, на 
превеликий жаль, мало знаної 
дикої колючої тварини. 

1. Перегляд відео «Життя 
їжаків». Режим доступу:  
http://science-film.ru/film/16586 

– Пропоную вашій увазі 
фрагмент відеофільму «Життя 
їжаків». 

2. Бесіда у процесі перегляду 
відеоматеріалу. Коментуючи 
відео, необхідно  робити паузи 
для спостереження важливих 
моментів: до їжака 
наближається лисиця. Тут, 
зверніть увагу, явно виражена 
суперечність. Голос з екрана 
повідомляє, що їжак 
згортається в клубок. Це ж 
саме бачать і діти, бо 
довіряють дорослому – 
диктору відео. Учитель не 
повинен спішити вносити 
поправки ні в те, що говорить 
диктор, ні коментувати те, що 
відбувається на екрані. Він бере 
папір і, згортаючи його, запитує 
дітей: 

Удруге перегляньмо цей 
фрагмент без звуку (якщо є 
можливість, то в уповільненому 
темпі). 

Т е п е р  д і т и  б і л ь ш 
зацікавлено й зосереджено 
вдивляються в те, що 
відбувається насправді: їжак 
при  наближенн і  лисиц і 
розпрямляється й притиска-
ється всім тілом до землі, 
зливаючись з нею. Ми з 
радістюбачимо, як змінюється 
вираз обличчя дітей.  
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Вони посміхаються, а очі 
наповнюються радістю 
відкриття, якого не зміг 
зробити сам автор відео – 
доросла людина. 

Діти, як ви думаєте, чому їжачок 
не згорнувся в клубочок? (Боявся, 
щоб не закрутилася голова, коли 
котитиме лисиця. Щоб лисичка не 
покотила його у воду. Хотів бачити, 
що робитиме лисиця, щоб швидко 
від неї втекти). 

Ця робота дуже потрібна 
для розвитку гнучкості 
мислення. Наступна пауза: 
лисиця починає підривати ямку 
під животом їжака. 

Для чого лисиця риє ямку під 
їжаком? (Хоче схопити його за 
живіт. Старається, щоб скотився 
у ямку і не міг з неї вилізти. 
Намагається схопити їжака за 
мордочку, коли вилазитиме). 

Однак, насправді лисиця 
підривала ямку, щоб підсунути 
свою гостру мордочку під 
живіт звірка і перевернути. 
Але їжак виявився мудрішим: 
щойно лисиця завершувала 
свою роботу, як він робив 
кілька кроків уперед – 
виснажував ворога. 

Урешті-решт лисиця 
стомилася й побігла в пошуках 
легшої поживи, бо почула 
кахкання качок. 

3. Небилиці про їжаків 
Здавалося б, що про цих 

колючих тваринок ми знаємо 
все, оскільки вони часто 
мешкають поряд із нами. Проте 
й до сьогодні про них 
розповідають всілякі небилиці. 
Ось наприклад: 

1. Їжаки харчуються ягодами, 
грибами, яблуками та грушами,  
запасаються ними на зиму. Але 
ж вони взимку сплять. До того 
ж, як щойно з’ясувалося, такою 
їжею вони не харчуються. Інколи 
їжаки їдять якусь травиночку, як 
вітамінний чи лікувальний засіб.  

2. Їжак носить здобич на 
спині. Сьогодні нас переконали в 
тому, що яблука йому ні до чого 
й на своїх голках він носити їх 
не може. 

4. Гра «так чи ні?» 
– А зараз ми з вами 

проведемо гру «Так чи ні?». Я 
говоритиму назви тварин, рослин 
та їх плодів, а ви з-поміж них 
будете вибирати ті, які споживає 
їжак. Якщо в назві звучить 

продукт харчування їжака, ви 
плескаєте в долоні й голосно 
кажете слово «Так!». В іншому 
випадку голосно говорите «Ні!».  

Будьте уважні. Їжак споживає: 
березовий сік, листя капусти, 
помідори, ящірок, вовків, жуків, 
тхорів, сорок, гадюк, вужів, 
лосів, куниць, веретільниць, 
пугачів, лисиць, кленовий сік, 
лупатих сов, чемерицю, мідянок, 
жаб, гілки дерев, комах, черепах, 
мишей, яйця дрібних птахів, 
дощових черв’яків, качок, яйця 
гусей, груші, яблука, гусінь, 
слимаків, ягоди  малини, молоко. 

Молодці! Усі уважно слухали, 
миттєво визначили їжачі харчі, а 
отже,  правильно відповідали. А 
тепер за допомогою такої ж гри 
назвемо диких мисливців, які 
небезпечні для їжака. Отож, на 
їжачка полюють: косуля, лось, 
лисиця, борсук, змія, вовк, 
слимак, собака, коза, олень, 
сова, вуж, сорока, пугач, 
сойка, тхір. 

Молодці, козачата! А чи 
знаєте ви, які ще тварини, окрім 
їжаків, впадають у зимову 
сплячку? (Це ведмеді, борсуки й 
горіхові соні). 

VІ. Підбиття підсумків 
уроку. Рефлексія. 1. Бесіда. 

Діти, чи сподобалася вам 
наша сьогоднішня мандрівка в 
таємничий світ природи? 

Що нового ви дізналися на 
занятті? Чого нового навчилися? 

Як бачимо, реальний їжак 
зовсім не схожий на відомого 
нам персонажа  казок і 
мультфільмів. І таким його 
потрібно любити. 

2. Робота з прислів’ями і 
приказками.  

Упродовж довгих років наші 
предки досліджували природу, 
вивчали особливості життя та 
поведінки диких тварин. Після 
цього народжувалися прислів’я 
та приказки. Тому кожна з них 
відкриває нам  одну з таємниць 
природи. 

Читання й пояснення 
народної мудрості про їжака. 

У поле вирушай, козаче, уже 
весна соком плаче. 

Весна ледачого не любить. 
(Як ви думаєте, роботящий чи 
ледачий їжак весною? Чому?) 

Казав їжак: «Хай буде 
так!» (таким чином тварина 
символізує сумирну, поступливу 
людину). 

Їжака голими руками не 
візьмеш.  3 їжака не буде бика. 
Їжак їжака голками не злякає. 
На мені покатаються, як на 
їжаку.  В'ється вужем, а 
стовбурчиться їжаком.  
Мітили у ворону, так у їжака 
потрапили. Їжак малий, але й 
ведмедя з барлогу виживе.  

Висновок. Учні отримали 
багато нового інформаційно-
пізнавального матеріалу, не 
перебуваючи безпосередньо в 
живій природі. Протягом одного 
уроку із застосуванням 
евристичної технології та 
інформаційно-комунікаційних 
засобів навчання учні за 
допомогою навідних запитань 
мудрого вчителя побачили і 
водночас зробили три відкриття, 
які й досі не описані у 
вітчизняній та зарубіжній 
літературі для початкової школи: 

1. Їжак не згортається в 
клубок при наближенні одного із 
найзліших своїх ворогів – 
лисиці. 

2. При наближенні лисиці він 
розпрямляється й щільно 
притискається до землі всім 
тілом. 

3. Їжак уміє добре плавати й 
пірнати в пошуках здобичі. 

На цьому ж уроці діти разом 
з учителем допомогли науковцям 
та вчителям побачити в 
інформаційно-комунікаційних 
засобах ще одну сутнісну 
специфічну значущість – їх 
необхідно застосовувати для 
глибокого проникнення в 
процеси відображуваних подій, а 
не в слова, що коментують ці 
події. 

На уроці діти зрозуміли, що 
за допомогою евристичного 
навчання та інформаційно-
комунікаційних засобів навчання 
вони самостійно можуть зробити 
велику кількість відкриттів з 
опису поведінки тварин у дикому 
середовищі, прослідкувати ті 
взаємозв’язки у тваринному світі, 
що й досі залишаються 
невідомими.  

Учні побачили їжака 
безжальним, але мудрим і 
хоробрим звіром, що виконує 
свою незамінну роль у лісовому 
біогеоценозі. 

 
Ліна КРІВШЕНКО,  
учитель-методист  
КУ Сумська СШ І-ІІІ ст. № 25 
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ВПРАВИ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ, 
СТЕП-АЕРОБІКИ, СТРЕТЧИНГУ НА 

УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ 
ДІВЧАТ СТАРШИХ КЛАСІВ 

У наш час особливого 
значення набуває формування 
гармонійно розвиненої, суспільно 
активної, здорової особистості. 
Проблема формування 
здорового способу життя 
підростаючого покоління постає 
перед нами як медична, 
психологічна, педагогічна, 
соціальна, тому що здоров'я має 
специфіку проявлятися на 
фізичному, психологічному, 
соціальному рівнях. 
Загальноосвітній заклад 
залишається основним 
соціальним інститутом, який 
надає дітям базову освіту, 
вирішує завдання розвитку та 
виховання школярів. 

Завдання галузі фізичної 
культури загальновідомі – 
підвищення рівня рухової 
активності, створення мотивації 
щодо дбайливого ставлення до 
власного здоров’я, розширення 
функціональних можливостей 
організму шляхом 
цілеспрямованого розвитку 
природних здібностей основних 
фізичних якостей.  

На уроках фізичної культури 
в старших класах основну увагу 
приділяють тренувальній 
спрямованості занять з 
різнобічного розвитку силових 
(швидкісних, швидкісно-силових, 
витривалості, гнучкості) та 
координаційних (побудови 
узгодження рухових дій, 
довільне розслаблення м’язів, 
вестибулярна стійкість) 
здібностей.  

З метою гармонійного 
розвитку м’язів усього тіла до 
програми занять мною включено 
елементи ритмічної гімнастики, 
хореографії, аеробіки, вправи з 
гімнастичною палицею. 
Впровадження сучасної системи 
оздоровлення: степ-аеробіки, 
пілатесу, вправ з м’ячами для 
дівчат 10-11 класів, також 
сприяють всебічному фізичному 

розвитку, динамічній 
витривалості, працездатності, а 
ще духовному здоров’ю, адже як 
здавна кажуть «в здоровому тілі 
– здоровий дух».  

Комплекси складені із 
логічно дібраних конкретних 
вправ, які послідовно охоплюють 
усі м’язові групи.  

Головна мета цих вправ – 
зміцнення, корекція і розвиток 
рухового апарату. Вправи 
допомагають оволодівати 
рівновагою, координувати рухи 
рук із рухами ніг, тулуба, голови. 
Стимулюють розвиток відчуття 
ритму, впливають на дихання, 
кровообіг, сприяють розвитку 
психомоторних функцій: дрібної 
моторики пальців та п’ястей рук, 
рухової пам’яті. Вправи 
виконуються по 8 разів з 
відпочинком (ходьбою). 

Комплекс вправ з м’ячем 
-Оберти навколо кісті 

(виконувати по 8 разів в кожну 
сторону) 
-1-2 крок вліво, оберт м’яча 

навколо лівої кісті 
-3-4 крок вправо, оберт м’яча 

навколо правої кісті 
-Перекати м’яча-16 разів 
-1-2 крок вліво, перекат м’яча до 

середини правою рукою 
-3-4 крок вправо, перекат м’яча 

до середини лівою рукою 
-Кидки м’яча вперед вгору з 

лівої руки на праву – 8 разів 
-Кидки м’яча в сторону – 8 разів 
-1-2 крок вліво, кидок м’яча з 

правої руки на ліву 
-3-4 крок вправо, кидок з лівої 

руки на праву 
-Підкидання м’яча коліном 

лівої, правої ноги з ловінням 
м’яча в обидві руки – 16 разів 
-Відбивання м’яча від підлоги з 

приставним кроком ліворуч, 
праворуч – 8 разів  
-Ходьба з м’ячем на місці з 

послідуючим кидком м’яча із-за 
спини – 8 разів  

-1-2 крок вліво, перекат по 
правій руці, підтримуючи м’яч 
лівою рукою – 8 разів 
-3-4 те саме вправо 
-5-6 крок вліво, перекат 

правою до середини 
-7-8 крок вправо, перекат 

лівою рукою до середини   
- Довгий перекат м’яча з правої 

руки на ліву спереду – 8 разів 
- Перекат м’яча за спину з 

ловінням (з лівої або правої 
руки) – 4 рази 

Комплекс вправ з обручем 
1. Оберти обруча двома руками 

з ходьбою на місці: повторити – 
16 разів 

1 - 3 оберти на двох 
4 - оберт на лівій руці 
5 - 7 оберти на двох 
8 - оберт на правій руці 
2. Перехвати обруча з лівої 

руки на праву і навпаки – 8 разів. 
3. Обруч спустити по нозі вниз 

другою ногою підняти його – 8 
разів 

4. Кидок обруча двома руками 
в паралельній площині над собою 
і пролізти в нього з ловінням 
однією рукою – 8 разів 

5. Обруч спустити вниз по нозі і 
підняти його тією ж ногою з 
пролізанням в нього – 4 рази 

6. Кидки обруча вгору правою, 
лівою рукою з ловлею в обертан-
ні – 8 разів 

7. Кидки обруча в парах –  
4 рази 

8. Ходьба через обруч – 4рази 
9. Знімання обруча з себе –  

4 рази 
10. Оберти тулубом обруча – 

16 разів 
3. Вправи степ аеробіки 
1. Ходьба на місці «марш» – 

16 разів 
2. Ходьба на гімнастичну лаву 

«марш» – 8 разів 
3. Ходьба на гімнастичну лаву 

ноги нарізно – 8 разів 
 



 

23 

Січень-лютий 2017, 123-124 

4. Переступання через лаву на 
другу сторону – 8 разів 

5. Ходьба на місці 1-4 «марш», 
5-6 піднятись на лаву з зігнутим 
коліном, 7-8 «марш» – по 8 разів 
кожною ногою 

6. Ходьба на місці «марш» з 
махом ноги вперед – 8 разів 

1 - крок лівою на місці 
(підлога) 

2 - крок правою степ (лава) 
3 - мах лівою степ 
4 - крок лівою на місці 
7. Та сама вправа з оплесками 

у долоні – 8 разів 
8. Ходьба на місці «марш» з 

махом зігнутої ноги назад: – 8 
разів 

1 - крок лівою на місці 
2 - крок правою степ  
3 - мах лівою ногою зігнутою 

назад 
4 - крок лівою на місці  
9. Ходьба на місці «марш» з 

махом в сторону – 8 разів 
1- крок лівою на місці 
2- крок правою степ 
3- мах лівою ногою в сторону 
4 - крок лівою на місці 

10. Ходьба на місці «марш» – 
8 разів  

1 - крок на місці лівою ногою 
2- крок правою степ 
3-4-5 - підняти зігнуте коліно 

до грудей степ 
6-8 - ходьба на місці «марш» 
11. Ходьба на місці «марш» – 

8 разів 
1 - крок правою на місці

( підлога) 
2-3 - крок лівою степ мах 

назад правою, руки вгору 
4 - крок правою назад 

(підлога) 
12. Ходьба на місці «марш» – 

8 разів  
1-2 - приставний крок вправо, 

руки на поясі 
3-4 – переступання з лівої 

ноги на праву вперед 
5-6- приставний крок вліво 
7 - правою степ 
8 - «марш» 
13. Те саме в ліву сторону – 

8разів 
14. Ходьба на місці «марш» – 

8 разів 
1-2 – степ, степ  

3-4 – степ торкання, торкання 
ногою підлоги 

5-8 –«марш» (підлога) 
15. Переступання з правої ноги 

на ліву «качання» – 16 разів 
16. «Качання» з махом руки 

вперед, вгору – 16 разів  
17. Вправи на відновлення – 8 

разів 
Вправи на гнучкість (стретчинг) 
Сід на лаві ноги нарізно – 

нахили до ніг по 8 разів 
Сід на лаві ноги разом – 

нахил в утриманні – 8 разів 
Сід на лаві ноги нарізно зігнуті 

в колінах  
«метелик» – 8 разів 
Випади на праву, ліву ногу по 

16 разів з розтягуванням назад 
Напівшпагати на праву, ліву 

ногу – 8 разів 
На виконання комплексу 

відводиться 5-7хв., комплекси 
виконуються в основній частині 
уроку під музичний супровід. 

 
Наталія КОРОТВСЬКИХ, 
вчитель фізичної культури 
Сумської гімназії №1 

СКАРБНИЦЯ 
ЗДОРОВ’Я 

НАРКОМАНІЯ ПІДЛІТКІВ: 
БУДЬТЕ НАСТОРОЖІ 

Наркоманія – це захво-
рювання, що виникає в разі 
систематичного вживання 
речовин, що включені до списку 
наркотиків, та проявляється 
психічною та фізичною 
залежністю від них. 

В останні десятиріччя коло 
споживачів наркотиків затягує в 
свої тенета значну кількість 
молоді та підлітків. Як правило, 
саме в підлітковому віці вперше 
вживаються наркотичні речовини. 
Педагогам та батькам 
надзвичайно важливо бути 
обізнаними з ранніми ознаками 
вживання наркотиків, коли 
проблема ще не набула 
хронічного характеру і значно 
легше піддається корекції. 
Більшість дітей не вживає 
наркотики, але дитина може 
зустрітися з ними кожного дня. 
Діти та підлітки дізнаються про 
наркотики навіть раніше, ніж Ви 

на те чекаєте: із засобів масової 
інформації, від друзів, з Інтернету 
тощо. Вам треба бути напоготові, 
щоб попередити лихо. 

Наркотики поділяються на 
легальні та нелегальні. Легальні 
наркотики в Україні – тютюн та 
алкоголь. Нелегальні наркотики 
за характером їх впливу на 
центральну нервову систему 
можна поділити на декілька груп. 

1. Седативні (заспокійливі): 
препарати опію (морфін, героїн, 
кодеїн, фентаніл та інші), 
метадон, барбітурати 
(фенобарбітал), бензодіазепіни 
(сібазон, реланіум, феназепам), 
кетамін та інші. 

2. Стимулятори: кокаїн, 
похідні ефедріну, амфетаміни 
(«Екстазі»), фенілпропаноламін. 

3. Галюциногени (фантас-
тики): препарати коноплі, 
холінолітичні препарати 
(циклодол), ЛСД, деякі гриби 

тощо. 
Найпоширеніші способи 

вживання наркотичних речовин: 
Куріння (конопля, гашиш, 

«план», опій). 
Внутрішньовенне введення 

(екстракт з макової соломки 
«ширка», героїн, кокаїн, ефедрон 
та інші). 

Ковтання (конопля, кодеїн, 
ЛСД, «Екстазі» та інші). 

Вдихання (через слизову 
носа) – кокаїн, героїн. 

Формування наркотичної 
залежності відбувається в такій 
послідовності: 

1. Експеримент. На цьому 
етапі потенційний споживач 
вивчає, як можна підняти собі 
настрій за допомогою 
наркотичних речовин. Він на 
власному досвіді визначає дію 
наркотичних речовин на 
свідомість. 
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2. Періодичне вживання 
(стадія контрольованого 
прийому). Прийом наркотичних 
речовин викликаний якимись 
обставинами. Цьому етапу 
властивий певний ступінь 
самоконтролю за частотою 
вживання та дозою. 

3. Регулярне вживання. 
Наркотик вживається не тільки 
для того, щоб отримати позитивні 
емоції, а також щоб позбавитись 
від негативних емоцій та станів. 

4. Нав’язлива ідея. На цьому 
етапі споживач в основному 
розраховує на наркотик як на 
засіб позбавлення від негативних 
емоцій. 

5. Формування психофізіолог
-гічної залежності. Це останній 
етап наркотичної залежності. 
Споживач вже не відчуває 
ейфорії (приємного відчуття) від 
вживання наркотику. Замість 
ейфорії тепер він отримує лише 
можливість ненадовго перепочити 
від фізичних та психічних 
проблем. Головною його метою є 
позбавлення від симптомів 
абстиненції. 

Ейфорія при прийомі 
наркотиків є проявом їх токсичної 
дії на організм. Вона більш 
виражена при перших вживаннях, 
і швидко згасає (іноді вже після 
першого прийому). 

Мотиви прийому наркотиків у 
дітей та підлітків виявити дуже 
важко. Це може бути і цікавість, і 
бажання відчути ейфорію, і бути 
«таким як усі» в групі, і виглядати 
більш дорослим. Чим молодший 
підліток, тим більше значення для 
нього відіграє груповий мотив. 
Доказом цього є те, що довгий 
час діти та підлітки вживають 
психоактивні речовини без 
вибору, ті, які вдалося знайти, і 
важливим є саме спільне 
сп’яніння, яке зближує групу, 
урівнює її членів. 

Ранніми ознаками вживання 
наркотичних речовин, незалежно 
від їх виду, можуть бути такі 
зміни у поведінці, характері та 
фізіології підлітків: 

безпідставне зникнення з 
дому на досить тривалий час; 

пропуски занять у школі, 
зниження успішності; 

різкі зміни у поведінці, що не 

були властивими раніше, 
(необґрунтована агресивність, 
злість, замкнутість, зміна кола 
друзів, неохайність); 

часті звернення до аптеки; 
поява брехливості, 

відчуженості; 
виникнення боргів; 
зникнення цінних речей та 

грошей з дому, крадіжки; 
втрата зацікавленості до 

навчання, праці, захоплень, 
перегляду телепередач; 

зникнення з дому таких 
хімічних речовин, як: оцет, питна 
сода, перманганат калію, йод, 
ацетон та інші розчинники; 

поява у підлітка флаконів з 
невідомими рідинами, а також 
пакетів з рослинною сировиною; 

знаходження у підлітка 
шприців, голок, гумових джгутів, 
закопчених ложок, таблеток, 
наркотичних речовин; 

поява в лексиконі підлітків 
нових жаргонних слів: баян, 
машина – шприц; колеса – 
таблетки; драп, план, дур, ширка, 
мулька – назви наркотичних 
речовин; та інші; 

наявність у підлітків слідів від 
ін’єкцій у будь-яких частинах тіла; 

розлади сну (безсоння або 
надзвичайно тривалий сон, сон 
вдень, важке пробудження та 
засинання, тяжкий сон); 

розлади апетиту (різке 
підвищення апетиту або його 
відсутність, прийом значної 
кількості солодощів, поява 
надзвичайної спраги); 

коливання розміру зіниць 
(зіниці різко розширені або 
звужені до булавкової головки) та 
кольору шкіри (різко бліда, 
сірувата). 

Ранні ознаки вживання 
наркотиків можуть бути різними, 
в залежності від того, який 
наркотик, в якій кількості та 
комбінації вживає підліток. 
У залежності від того, в якому 
стані перебуває підліток 
(сп’яніння, вихід з нього, або в 
перерві між прийомами 
наркотиків), ранні ознаки 
вживання наркотичних речовин 
можуть відрізнятись. 

Сп’яніння після вживання 
канабіноїдів – препаратів 
коноплі (маріхуана, гашиш або 

сленгові назви – план, драп, 
травка, дур та інші) 

Через 5-15 хвилин після 
куріння виникає відчуття 
піднесеного настрою та приливу 
сил, сильний голод і спрага. 
Психічний стан коливається від 
невмотивованих веселощів, сміху, 
розгальмованості до тривоги, 
страху, агресивності. Зіниці у 
стані сп’яніння розширені, 
блищать, шкіра бліда, губи сухі. 
Відзначається невелике 
підвищення артеріального тиску 
та прискорення пульсу. 
Спостерігається м’язове 
тремтіння, можуть виникати 
галюцинації. Закінчується 
сп’яніння тяжким сном, слабкістю, 
апатією.  

У перервах між прийомами 
цих наркотичних засобів на 
перших етапах ніяких суттєвих 
змін у поведінці підлітків не 
відмічається. Через декілька 
місяців (1-2) після регулярного 
(щоденного) вживання 
канабіноїдів можуть виникнути 
такі ознаки: псується або 
безпідставно змінюється настрій, 
безсилля змінюється 
дратівливістю, агресивністю, 
порушується сон (сонливість 
вдень), з’являється головний біль, 
озноб, пітливість шкіри, тремтіння 
(тремор), підвищується 
артеріальний тиск. 
Сп’яніння, викликане вживан-
ням опіатів (екстракт з макової 
соломки, героїн та інші) 

Після прийому наркотику 
виникає ейфорія, приємне почуття 
комфорту та розслаблення, зіниці 
різко звужені, обличчя та шия 
червоніють, з’являється свербіння 
шкіри, переважно обличчя. Під 
час сп’яніння підлітки 
малорухливі, шукають 
усамітнення та спокою.  

При необхідності підлітки 
можуть легко приховувати всі 
ознаки сп’яніння, окрім різко 
звужених зіниць. При виході зі 
стану опійного сп’яніння зіниці 
розширені, може виникнути 
нудота, блювання, біль у різних 
частинах тіла, підвищена 
температура, зростання частоти 
серцевих скорочень, коливання 
артеріального тиску, безсоння, 
нежить.  
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Психічний стан характеризу-
ється дратівливістю, злістю, 
нестійкістю настрою. Залежність 
від опіатів виникає дуже швидко, 
особливо при внутрішньовенному 
шляху введення. У зв’язку з 
швидким виникненням залежності 
підліток часто намагається піти з 
дому, не зважаючи на 
заперечення батьків. Часто 
штучно провокує конфліктні 
ситуації, щоб скористатися ними і 
піти з дому.  
Сп’яніння від вживання психо-
стимуляторів (амфетамінів, 
екстазі, первентин, ефедрон, 
фенілпропаноламін) 

При цьому виді сп’яніння 
підвищується фізична активність, 
виникає ейфорія, почуття 
«невагомості», увага швидко 
відволікається, посилюється 
статевий потяг, відсутнє бажання 
спати, розширюються зіниці, 
з’являється м’язовий тремор, 
обличчя бліде, артеріальний тиск 
підвищений. Вихід з 
амфетамінового сп’яніння 
супроводжується безсиллям, 
болем у різних частинах тіла, 
тривалим важким сном, 
підвищеним апетитом, 
тахікардією, похмурим настроєм 
із злістю та агресивністю. У 
перервах між вживанням 
наркотиків цієї групи поведінка 
дитини підліткового віку схожа на 

поведінку при вживанні опіатів.  
Останнім часом в підлітково-

молодіжному середовищі зростає 
зловживання так званою 
«мулькою» (розчин, що 
виготовляється кустарно із 
комбінованих таблеток від 
застуди, які містять речовину 
фенілпропаноламін). Зловживання 
цим препаратом швидко 
призводить до тяжкого 
органічного ураження 
центральної нервової системи.  

Наявність у підлітків однієї або 
декількох з вищенаведених ознак 
не дає підстав для ствердження, 
що дитина вживає наркотики. 
Діагноз наркотичного сп’яніння 
може бути встановлений тільки 
лікарем-наркологом, а діагноз 
наркоманія – тільки лікарсько-
консультаційною комісією. 

Однак наявність ознак має 
спонукати батьків, вчителів 
пильніше поставитись до 
поведінки дитини. Порадьте 
батькам: 

Лише зрозумівши причини та 
довірливо поговоривши з 
дитиною, Ви можете вплинути на 
її рішення не вживати наркотики 
чи допомогти зупинитися, якщо 
дізнаєтесь, що вона вже 
експериментувала з наркотиками. 

Не панікуйте. 
Спостерігайте за дитиною, не 

демонструючи збільшення уваги. 
 

Обговоріть Ваші спостереження 
з дитиною, але ні в якому разі не 
кричіть, не погрожуйте, не 
карайте. 

Підтримуйте дитину, проявивши 
повагу та турботу. 

Не вірте запевненням, що він 
може вирішити цю проблему 
самостійно, без спеціальної 
допомоги. 

Спробуйте умовити дитину 
звернутися до спеціалістів. 

Проведіть тестування підлітків 
на наявність наркотичних речовин 
в організмі за допомогою 
швидких тестів SNIPER. 

Отримавши кваліфіковану 
медичну та психологічну 
допомогу при перших спробах 
вживання наркотичних речовин, 
підліток має більше шансів 
уникнути страшної прірви 
наркотичної залежності. Крім 
того, слід пам’ятати, що майже 
всі дії, пов’язані з наркотиками, 
переслідуються законом. 

За матеріалами сайтів 
 http://zdorov.com.ua/     
http://zdorovia-ua.  

 
Валентина Успенська, 
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діяльності в закладах освіти, 
кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної 
та шкільної освіти КЗ СОІППО 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ 
«НАВЧАННЯ В РУСІ»: НАВЧАЮЧИ ДІТЕЙ – 

ЗМІЦНЮЄМО ЇХ ЗДОРОВ’Я  
Указом Президента України 

(від 09.02.2016 № 42) схвалено 
Національну стратегію з 
оздоровчої рухової активності в 
Україні до 2025 року «Рухова 
активність – здоровий спосіб 
життя – здорова нація». 
Заохочення громадян до 
оздоровчої рухової активності, 
на що спрямована Національна 
стратегія, сприятиме зменшенню 
р и з и к у  в и н и к н е н н я 
неінфекційних захворювань – 
основної причини високих 
п о к а з н и к і в  п е р е дч а с н о ї 

смертності в Україні. 
У документі наводяться 

результати всеукраїнського 
опитування, яке свідчить, що 
достатній рівень оздоровчої 
рухової активності (не менше  
4-5 занять на тиждень 
тривалістю одного заняття не 
менше 30 хвилин) мають лише  
3% населення віком від 16 до  
74 років; середній рівень  
(2-3 заняття на тиждень) – 6%; 
низький рівень (1-2 заняття на 
тиждень) – 33% населення.  
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Дл я  б і л ь шо ї  ч а с т и н и 
дорослого населення України 
характерною є гіподинамія. Серед 
дітей зростає популярність 
м а л о р у х о м о г о  с п о с о б у 
проведення дозвілля. 

У той же час, за останні 40-60 
років у Фінляндії, Японії, Канаді, 
А в с т р а л і ї  т а  і н ш и х 
високорозвинутих країнах завдя-
к и  де рж ав н і й  п о л і т и ц і , 
спрямованій на створення умов 
для широкого впровадження у 
повсякденне життя різних форм 
р у хо в о ї  а к т и вн о с т і  в 
орган ічному поєднанн і з 
раціональним харчуванням, 
боротьбою проти шкідливих 
звичок та покращенням 
екологічного середовища 
смертність людей молодого та 
середнього віку скоротилась у 
кілька разів; середня тривалість 
життя збільшилася на 15-20 
р о к і в ;  р і з к о  з р о с л а 
життєздатність населення, що 
безумовно забезпечило значне 
економічне зростання у цих 
країнах. 

Наказом Міністерства освіти і 
науки України від 2 листопада 
2016 року за №1312 наша 
область, у складі  7 регіонів 
України, долучена до проведення 
досл ідно-експериментальної 
роботи на 2016–2020 роки за 
темою «Здоров’язбережувальна 
технологія «Навчання у русі» в 
системі оздоровчо-виховної 
р о б о т и  з а г а л ь н о о с в і т н і х 
навчальних закладів». Базою 
визначені 6 загальноосвітніх 
навчальних закладів Сумського 
ра йону ,  а  р е г іона ль ним 
координатором – Деменков 
Денис Вікторович, старший 
викладач кафедри дошкільної та 
шкільної осв іти, методист 
фізичної культури КЗ СОІППО.  

Департаментом освіти та науки 
Сумської обласної державної 
адміністрації, лабораторією з 
проблем здоров’яспрямованої 
діяльності в закладах освіти КЗ 
СОІППО 9 лютого 2017 року було 
проведено обласний науково-
методичний семінар, присвячений 
діяльності з впровадження 
досл ідно-експериментальної 
роботи. 

У семінарі взяли участь 
Олександра Дмитрівна Дубогай, 
доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
фізичного виховання та здоров’я 
факультету фізичного виховання і 
с п о р т у  Н а ц і о н а л ь н о г о 
педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, ав тор 
здоров’язбережувальної техно-
логії «Навчання в русі» та 
науковий керівник дослідно-
експериментальної роботи за 
означеною темою Ірина Петрівна 
Почечуєва, директор Київської 
гімназії №287, відповідальний 
виконавець  впровадження 
технології; Ольга Олександрівна 
Єжова, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
ф ізи чної  р еаб іл і та ц і ї  та 
спортивної медицини Сумського 
державного університету. 

  Учасниками обласного 
науково-методичного семінару 
були 130 освітян Сумщини. Серед 
них – спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти міських рад, 
міськвиконкомів, райдерж-
адм ін і с тра ц ій ;  м е тодис ти 
районних (міських) методичних 
кабінетів; директори    загально-
освітніх    навчальних    закладів;    
представники базових загально-
освітніх навчальних закладів – 
учасники дослідно-експери-
ментальної роботи за темою 
«Здоров’язбережувальна техно-

логія «Навчання в русі»). 
 Виступи науковців, автор-

ські фільми про діяльність 
Київської гімназії №287, де вже 
майже 20 років упроваджується 
технологія «Навчання в русі» 
переконали учасників семінару в 
актуальності та своєчасності 
піднятої проблеми, відзначили 
доц іль н іс ть  в икорис та ння 
здоров’язбережувальної техно-
логії з метою позитивного впливу 
на фізичне здоров’я учнів  
6 -12 рок ів .  Зац ікавлення 
технологією, яка підкріплена 
теоретичною та методичною 
базою ( ав торськ і  книги ; 
«Щоденник розвитку та здоров’я 
школяр ів » ) ,  може с та ти 
мотивуючим фактором для 
педагогічної і батьківської 
громадськості Сумської області з 
метою  її впровадження у значній 
к ількост і за гальноосв ітн іх 
навчальних закладах. 

Інформацію про семінар, 
презентації доповідей та книги 
О.Д. Дубогай, присвячені руховій 
активності на уроках в початковій 
школі, читайте на сайті КЗ СОІППО  
(http://soippo.edu.ua/index.php/
home/2064-doluchaemos-do-zdorov-
yazberezhuvalnoji -tekhnologiji -
navchannya-v-rusi ) 

З особливостями технології 
«Навчання в русі» пропонуємо 
ознайомитись за матеріалами 
статті О. Д. Дубогай, що подаємо 
нижче. 

 
Валентина Успенська, 
керівник лабораторії з 
проблем здоров’яспрямованої 
діяльності в закладах освіти, 
кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної 
та шкільної освіти КЗ СОІППО 

 
 

Значне погіршення стану 
здоров’я дітей молодшого 
шкільного віку, особливо на етапі 
початкового навчання в першому-
другому класах спонукає до 
пошуку нових ефек-тивних 
дидактичних методик, форм і 
методів навчання. 

Прояв більшості відхилень у 
стані здоров ’я молодших 
школярів (порушення постави та 
с кол іо з и ,  в е г е то - с у динна 
дистонія, неврози, захворювання 
жовчного міхура, розвиток 
короткозорості та ін.) пов’язаний 
і з  в е л и к им  р о з у м о в им 

навантаженням на фоні різко 
з нижено го ,  п ор і в няно з 
дошкільним дитинством, обсягом 
рухової активності внаслідок 
довгого сидіння за партою в 
процесі навчання й під час 
виконання домашніх завдань.  

 

НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЗАСОБАМИ ОСВІТНЬО-РУХОВОЇ МЕТОДИКИ 
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Для зняття загальної втоми та 
перевтоми й пол іпшення 
е фе к т и в н о с т і  з а с в о є н н я 
навчального матеріалу нами 
розроблено та апробовано 
дидактичну модель «Навчання в 
русі». Ця модель являє собою 
комплекс методичних підходів, 
які під час проведення уроків у 
початкових класах послідовно 
реалізують мету оздоровчо-
виховної освіти дітей у динаміці 
розкриття змісту навчального 
матеріалу. 

Сутність моделі «Навчання в 
русі» полягає в тому, що вчитель, 
викладаючи новий матеріал й, за 
необхідності, записуючи його на 
д ошц і ,  п р оп о н у є  у ч н ям 
відображати його у вигляді 
рухових дій, виписуючи літери, 
цифри, фрази, іноземні слова, 
формули, математичні приклади й 
відповіді на них та інше кінчиком 
носа, плечовими точками, руками 
чи іншими частинами тіла. Такий 
п ідх ід сприяє  не т ільки 
просторовому запам’ятовуванню 
запропонованих навчальних 
знань, але й покращенню 
розумової працездатності за 
рахунок, наприклад, поширення 
рухової активності м’язів шийного 
відділу хребта (при написанні 
завдань кінчиком носа), оскільки 
виконання рухів шиєю стимулює 
посилення надходження кисню з 
кровообігом до кори головного 
мозку.  

Для поліпшення ефекту впливу 
рух ів  як  на  просторове 
запам’ятовування навчального 
матеріалу, так і для зняття втоми 
з верхньогрудного відділу хребта 
як засобу профілактики та 
своєчасної корекції порушень 
постави, учитель пропонує дітям 
намалювати в просторі одночасно 
обома плечовими точками не 
т ільки окрем і слова чи 
математичні приклади, але й 
геометричні фігури. Крім того, у 
вигляді домашніх завдань учитель 
може рекомендувати дітям 
повторювати засвоєння нової 
навчальної інформації й під час 
приготу-вання уроків удома, 
пропонувати виконувати рухи 
бат ькам ,  бра тиками або 
сестричками, що сприятиме 
отриманню емоц ійних та 
соціальних навичок, оскільки 

навчання – це не 
тільки сидіння за 
партою й стояння 
біля дошки, це й 
веселе проведення 
часу разом із 
родиною.  Це 
створить не лише 
веселу емоційну 
атмосферу під час 
п р и г о т у в а н н я 
уроків у домашніх 
умовах, але й суттєво поширить 
рухову активність дорослих, 
допоможе їм позбавитися 
шийного або верхньогрудного 
остеохондрозу.  

П еда го г  т в орчо  може 
використовувати різнобічні рухові 
завдання безпосередньо в різних 
видах навчальної діяльності. 
Підтримка та своєчасна похвала з 
його боку, наявність зворотного 
зв’язку, вибір необхідного 
режиму й темпу рухів повинна 
бути адекватною відповідно до 
конкретики змісту навчального 
предмета, потреб розширення 
рухової активності учнів залежно 
від добового біоритму, що 
визначається місцем порядку 
уроку в навчальному розкладі 
занять і безпосередньо порядком 
навчального дня в тижні. 

Момент засвоєння на уроці 
змістовності нового матеріалу 
стає критичним і творчим за 
умови, коли вчитель у процесі 
пояснення сутності нового 
матеріалу паралельно ставить 
перед школярами завдання 
рухового його відтворення, що, 
відповідно, вимагає від кожної 
д и т и н и  п р о с т о р о в о г о 
усвідомлення прийняття нових 
рішень. Момент уроку стає 
творчим, а момент прийняття 
рішень, відповідно до вимог 
учителя, – спонтанним. Отже, 
дидактична модель «Навчання в 
русі» сприяє ство-ренню таких 
умов освітнього середовища, які 
стимулюють засвоєння нових 
знань у процесі впровадження 
освітньо-рухових технологій, 
сприяючи виникненню критичного 
моменту уроку та стимулюючи 
виникненню імпульсу для 
творчого мислення, спонукаючи 
учнів до виконання знайомих їм 
дій у новій послідовності. 

 

Для вчителя особливо 
важливою умовою є розробка 
вимог педагогічних завдань у 
формі, яка доступна для 
сприйняття й стимулює учнів до 
спонтанного виконання рухових 
дій в ідповідно до змісту 
навчальних завдань. Найбільший 
ефект спостерігається за умови, 
коли нові знання та вміння не 
вписуються стереотипно в 
засвоєні раніше змістовні схеми. 

Здоров’язбережувальні рухові 
технології «Навчання в русі» 
передбачають зміну діяльності, 
чергування інтелектуального, 
емоційного та рухового її видів 
для індивідуальної, парної, 
групової (за рядами або весь 
клас) форм роботи, що стимулює 
миттєве мислення учнів, сприяє 
поширенню їхньої рухової 
а к т и в н о с т і ,  с в оє ч а с н ому 
запобіганню розумовій утомі, 
учить дружнього та гуманного 
спілкування, розвиває патріотичну 
відповідальність у команді, уміння 
поважати думки й помилки інших 
за рахунок створення ігрових 
с и т у а ц і й ,  н е с т а н д а р т н и х 
інтегрованих уроків. 

Інтелектуальна гра – один із 
перевірених способів стимуляції 
мотивації дітей до навчання, 
формування творчого мислення 
школярів. У технології методики 
«Навчання в русі» передбачено її 
впровадження і як форми 
проведення уроку, і  як 
дидактичного прийому уроку. 
Означені навчально-методичні 
підходи сприяють створенню 
комфортних ф із іоло г іч но 
доцільних умов навчання, 
стимулюючи учнів до відтворення 
змісту навчального матеріалу та 
якості перевірки його засвоєння у 
вигляді певних рухових структур,  
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які окрема дитина або групи 
школярів демонструють як 
відповіді під час проведення 
за пропонованих  у чи те лем 
різноманітних за змістом і 
п р а в и л а м и  п р о в е д е н н я 
дидактичних ігор. 

Психологи й фізіологи вже 
давно дійшли висновку, що 
нормальними умовами прояву та 
розвитку здібностей швидко 
мислити є спільна ігрова 
д іяльн іс ть ,  яка  п ід час 
спілкування стимулює дитину не 
тільки рухатись, а й легко 
запам’ятовувати все почуте в 
означений період. Характерним 
прикладом є швидке та легке 
навчання іноземної мови дітей-
емігрантів, які під час спілкування 
в грі з однолітками вже через 
місяць проживання в іншій країні 
володіють значним діапазоном не 
лише окремих слів, але й цілими 
ф р а з а м и ,  в и с т у п а ю ч и 
перекладачами для батьків. 

У психолого-педагогічній науці 
з а гал ьно  в из нач ено,  що 
інформація запам’ятовується 
швидше, якщо дитина не лише 
чує, а й бачить, образно уявляє 
те, що вона почула під час ігрової 
діяльності або якихось рухових 
дій, які сприяють створенню 
певного емоційного фону та 
настрою. Отже, передба-чене 
дидак тичною те хноло г ією 
«Навчання в русі» методичне 
впровадження рухових ігрових 
ситуацій під час відповідей 
зм і с тов нос т і  н ав ча л ьно го 
матеріалу сприяє розвитку 
зацікавленості дітей у правильній 
відповіді, що загалом створює й 
підвищує інтерес до інформації, 
яку школярі отримують під час 
уроку з конкретного предмета.  

У ч е н і  в в а ж а ю т ь ,  щ о 
запам’ятовування та усвідомлення 
отриманої інформації краще 
відбувається тоді, коли людина 
стоїть або рухається, а найбільш 
оптимальною формою є фонова 
р у х о в а  а к т и в н і с т ь ,  я к а 
доповнюється асоц іац іями 
(образно-рухове сприйняття). У 
системі пізнавально-рухового 
навчання рухова активність 
школярів поліпшує якість 
сприйняття навчальної інформації. 
Під час установки на усвідомлене 
запам ’ятовування базових 
сюжетів гри накладається 

мимовільне відтво-рення в пам’яті 
дитини змісту й сутності 
викладеного вчителем на уроці 
матеріалу та прагнення дитини 
відтворити певну структуру 
рухових дій, що означають 
правильну відповідь. У руховій 
дидактичній грі спостерігається 
мимовільне запам’ятовування й 
паралельно за рахунок виконання 
р у хов их  д ій  в ід пов ідної 
спрямованості та фізичних вправ 
визначеної структури знімається 
розумова втома, відбувається 
коре кц і я  зору ,  п ос т ав и , 
покращуються функція дихання, 
емоц ійний с тан школяра.  
І. М. Павлов зазначав: «Асоціації 
мають дуже важливе значення 
для процесу пам’яті та мислення, 
як первинна їх основа». 

О с н о в о ю  д и д а к т и ч н о ї 
технології «Навчання в русі» є 
рухове відтворення навчального 
матеріалу, що ґрунтується на 
таких етапах: 

1 етап. Для формування вмінь 
і навичок рухового відтворення 
математичного й мовного ма-
теріалу проводять ігри з 
поступовим нарощуванням 
самостійної рухової діяльності 
(відтворення кінчиком носа, 
плечовими точками або певними 
рухами тіла фігур, літер алфавіту, 
слів , цифр, математичних 
прикладів і т. ін. або рухових ігор 
у вигляді групового вставання, 
п ідняття  рук  та  ін.  на 
розпізнавання частин мови, 
реакції на правильну відповідь 
при розв’язанні арифметичних 
прикладів, задач чи іноземних 
слів у вигляді заздалегідь 
обумовлених конкретних рухів, 
фонетичної ритміки тощо); 

2 етап. Вправи на синхронне 
проговорення та паралельне 
рухове виконання кінчиком носа 
або плечовими точками таблиці 
множення, слів іноземної мови, 
явищ природи, частин речення й 
ін., творчо напрацьовані завдання 
в кількісній і якісній аналогії; 

3 етап. Формування вмінь 
використовувати засвоєний 
навчальний матеріал в ігровій 
формі як сидячи, так і під час 
рухів і стоячи, або під час ходи 
чи, наприклад, під час виконання 
вправ ранкової гімнастики, перерв 
або на тематичних уроках 
фізичної культури. 

Для емоційної концентрації 
уваги школярів, їх заспокоєння, 
покращення рівня розумової пра-
цездатності рекомендується 
починати урок з виконання 
дихальних вправ, а саме 
виконання учнями за командою 
вчителя максимального вдиху з 
подальшою затримкою дихання 
до рахунку 10 і голосним 
хоровим наголошенням дітьми 
всього класу цифр 11, 12 і т. д. 
(до 20). 

А н а л о г і ч н е  в и к о н а н н я 
дихальної вправи рекомендується 
із затримкою дихання, але до 
рахунку вчителем до 5-ти після 
видиху й подальшим хоровим 
промовлянням цифр 6, 7 і далі до 
10. Тривалість цифрового рахунку 
залежить від віку дітей, рівня їх 
у томи ,  що ви з на ча є ть ся 
складністю предмета та порядку 
уроку в навчальному розкладі 
дня, а також днем тижня 
(наприклад понед ілок чи 
п’ятниця). 

Особливо важливе виконання 
таких дихальних вправ після 
активної перерви, уроку фізичної 
культури, оскільки регуляція 
дихання заспокоює нервову 
систему, угамовує бурхливу 
д іяльн іс ть  д і-тей,  сприяє 
концентрації їхньої уваги за 
р а х у н о к  п о к р а щ е н н я 
г і п е р в е н т и л я ц і ї  л е г е н ь , 
поліпшення загального кровотоку 
організму. 

Застосовувати нові знання під 
ч а с  у р о к і в  н а  о с н о в і 
впровадження дидактичної 
методики «Навчання в русі» 
можна по-різному, залежно від 
профес ійної  майстернос т і 
вчителя, його творчої та 
психоемоційної фантазії.  

Для стимулювання мотивів 
пізнання вчитель повинен 
будувати свої методичні підходи 
поєд-нання змісту навчального 
матер іалу  з  паралельним 
с у п р о в о д ж е н н я м  й о г о 
відповідною структурою певних 
рухових дій, які не тільки 
п о ш и р ю ю т ь  д і а п а з о н 
мисленнєвого сприйняття, але й 
своєчасно зні-мають розумову 
втому, покращуючи загальний 
рівень розумової працездатності 
та,  в ідпов ідно,  сприяючи 
перетворенню учня в суб’єкт  
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навчання. Експериментальним 
методом анкетування установ-
лено, що при запровадженні 
дидактичної методики «Навчання 
в русі» пізнавальну діяльність 
учнів початкових класів стимулює 
багато мотивів, але найбільш 
діяльнісним для них є мотиви 
«цікаво», «весело», «корисно». 

Принципово важливо, що 
застосування дида ктичної 
методики «Навчання в русі» у 
процесі пояснення вчителем 
нового матеріалу ґрунтується на 
положенні, що під час змісту його 
відтворення за допомогою 
рухових дій або дидактичних 
рухових ігор кожен учень прагне 
до успіху. 

Рухова діяльність учнів, 
організована у вигляді поєднання 
навчального дидактичного 
м а тер і а л у  й  с п е ц і а л ь н о 
визначених відповідних фізичних 
вправ, дихальної гімнастики 
спрямованої дії не тільки 
своєчасно забезпечує зняття 
розумової та м’язової статичної 
втоми, але й стимулює вищу 
нервову діяльність, сприяє 
покращенню м’язово-суглобної 
чутливості та орієнтації в 
просторі. Діти краще розпізнають 
образи, символи, визначають 
форми фігур, враховуючи родову 
подібність і видові відмінності, 
виявляють  типоло г ічн і  й 
комбіновані властивості предмет-
ного середовища та ін. 

На уроках із математики: 
ус і  цифри, приклади, 

арифметичні дії тощо, які 
вивчаються в процесі розв’язання 
задач можна запам’ятовувати не 

лише під час їх написання в 
зошиті або біля дошки, а й 
одночасно з усним про -
мов лян ням ,  доп ов нюва т и 
паралельно за допомогою рухів 
плечовими суглобами (наприклад 
написати цифри 5, 9, ... плечима) 
або «писати» їх носом у повітрі, 
що сприяє зняттю втоми із 
шийного та грудного відділів 
хребта, які несуть найбільше 
статичне навантаження під час 
сидіння за партою; 

швидкість мислення під час 
закріплення математичних дій 
(додавання, віднімання, множення 
чи ділення) відображати в русі, 
змагаючись, наприклад, між 
рядами. Завдання: стоячи між 
партами, кожна команда починає 
гру з першого учня, який 
придумує приклад відповідно до 
пройденого  матер іалу  і , 
повернувшись корпусом, не 
відриваючи ніг від підлоги, 
сповіщає його стоячому за ним 
школяру Наступний учень 
розв’язує приклад і продовжує 
г р у  н о в и м  п р и к л а д о м , 
повернувшись на 180 та 
плескаючи в долоні. Виграє ряд, 
я к ий  шв и дше  з а к і н ч и т ь 
розв’язувати приклади.  

На уроці мови: 
для закріплення правопису 

літер застосовувати написання їх 
плечовими суглобами або 
кінчиком носа в повітрі; 

відображати кожну вивчену 
літеру у вигляді імпровізованих 
рухів; 

для закріплення знань частин 
мови та для розвитку швидкості 
мислення можна застосовувати 

гру «Впізнай частину мови»: учні 
кожного ряду піднімаються і 
приймають правильну позу лише 
тоді, коли назвали частину мови, 
означену вчителем для їхнього 
ряду. Наприклад, 1-й ряд – 
іменник, 2-й – прикметник, 3-й – 
дієслово. 

Учитель читає знайомий вірш, 
а учні за рядами повинні 
відреагувати на частину мови 
с в о го  ряду  в с т а в а нням , 
продемонструвавши правильну 
поставу або піднявши руки 
догори по лінії вух або руки за 
голову й т. д. Виграє команда 
ряду, яка допустила найменше 
помилок.  

Такі методичні підходи дають 
змо гу  уч ням засв оювати 
навчальну інформац ію та 
своєчасно запобігати прояву 
розумової втоми або знімати її, 
розв’язуючи навчальні, оздоровчі 
й виховні завдання. Методи й 
засоби фізичної культури при 
з а п р ов а дж ен н і  м е т од ик и 
« Н а в ч а н н я  в  р у с і » 
використовуються не тільки як 
ф а к т о р и ,  що  с п р и яю т ь 
запобіганню пригнічення рухової 
діяльності, але і як дійові засоби, 
які підвищують ефективність 
у дос коналення і н т е гра ц і ї 
освітньої, рухово-оздоровчої й 
пізнавальної діяльності школярів. 

За статтею Олександри 
ДУБОГАЙ 

(повністю читайте статтю в 
Інтернеті за посиланням http://
esnuir.eenu.edu.ua/
bitstream/123456789/8164/1/%D0%
94%D1%83%D0%B1%D0%BE%
D0%B3%D0%B0%D0%B9.pdf ) 
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КІБЕРПОЛІЦІЯ ВИЯВИЛА  
В СОЦМЕРЕЖАХ НЕБЕЗПЕЧНІ 

ГРУПИ, У ЯКИХ ДІТЕЙ 
ДОВОДЯТЬ ДО САМОГУБСТВА 

БАТЬКАМ 
НА ЗАМІТКУ 

Останнім часом  Україну 
вразила  хвиля самогубст та 
спроб позбавлення себе життя 
серед користувачів соціальних 
мереж. Є інформація  про  
спільноти під назвою «Синій 
кит». За інформацією право-
охоронних органів, близько  
13 тисяч дітей в Україні середнього 
та старшого шкільного віку 
зареєструвалися в певних 
соціальних групах, які підштовхують 
їх до суїцидальних вчинків. 

Департамент кіберполіції 
Національної поліції України 
повідомляє про виявлення у 
соціальних мережах небезпечних 
груп, у яких дітей доводять до 
самогубства. Нелюди, які 
організували цю систему, 
працюють за певною схемою. 
Батькам і вчителям необхідно 
знати цю інформацію, щоб 
протидіяти злу. 

Для того, аби вступити в такі 
групи, треба подати заявку на 
вступ до неї та написати певний 
текст у себе на сторінці. 

Якщо адміністрація групи 
затвердить кандидатуру, то буде 
проведено невеличке 
психологічне вивчення особи та її 
готовності до самогубства через 
спілкування в приватному чаті. 

Наступне повідомлення буде 
із завданням (опис завдання, та 
час, що надається на його 
виконання). Виконання кожного 
завдання треба фіксувати на 
фото або відео. На кожне 
завдання надається обмежений 
час. Якщо учасник не встигає 
його виконати, то його 
виключають з групи. 

Усього дається 50 завдань 
(«квестів») (у фейкових спільнотах 
– від 13 до 50 «квестів», це 

залежить від адміністратора). 
Адміністратор групи схиляє 

дитину до виконання завдань 
(квестів), причому практично всі 
завдання передбачають завдання 
дитині власноруч каліцтв або 
заподіяння болю. Всі ці «квести» 
в обов’язковому порядку 
знімаються на відео. 

Коли адміністратор групи 
впевнений у тому, що дитина 
готова до самогубства, 
створюється аудіо, в якому 
дитина виступає в головній ролі. 
У ролику оговорюються усі її 
проблеми, які вона озвучила 
«провіднику». Єдиний вихід із 
усіх проблем, який озвучується в 
цьому «творі», – вчинити 
самогубство. Перед цим дитина 
слухає аудіозапис і робить 
останній крок. 

Фінальне завдання – 
покінчити життя самогубством та 
зафіксувати момент смерті на 
камеру в режимі online. 
Відеозаписи в подальшому 
продаються в мережі Інтернет 
або в Darknet. 

У зв’язку з цим батькам, щоб 
не допустити вступу дітей до 
таких груп, рекомендується: 

– приділяти більшу увагу 
психологічному стану дитини, 
спілкуватися, обговорювати події 
дня, радитися, обмінюватися 
думками; 

– перевіряти шкіряні покриви 
дитини на наявність пошкоджень. 
У разі їх виявлення – 
з’ясовувати обставини, за яких 
вони з’явилися. Особливу увагу 
звертати на пошкодження 
різного роду у формі кита; 

– перевіряти облікові записи 
(акаунти) дитини в соціальних 
мережах та групи, до яких 
входить акаунт. Перевіряти вміст 
спілкування у приватних чатах; 

– звертати увагу на коло 
спілкування дитини; 

– намагатися зайняти вільний 

час дитини спортивними або 
культурними секціями; 

– обов’язково контролювати 
те, які фото- та відеофайли 
знаходяться в гаджетах дитини; 

– встановлювати функцію 
«батьківський контроль» на всіх 
гаджетах дитини. 

Департаментом кіберполіції 
була виявлена одна з таких груп 
https://vk.com/blueskitea. До 
неї входили 209 користувачів з 
України. При цьому слід 
наголосити, що такі групи щодня 
блокуються адміністрацією соці-
альних мереж за зверненнями 
правоохоронних органів або їх 
користувачів. 

Тому, при виявленні таких 
груп самостійно просимо негайно 
повідомляти до кіберполіції 
(https://www.cybercrime.gov.ua – 
цілодобово), телефон гарячої лінії 
(044) 374-37-21 (з 8:45 до 19:30 в 
робочі дні) або звертатися до 
адміністрації соцмережі, у якій 
було виявлено групу. 

Аналізуючи діяльність 
зазначених груп, кіберполіція 
встановила постійних учасників 
таких спільнот, які реєструються 
з території України. 

У зв’язку з цим кіберполіція 
звертається до батьків та усіх 
небайдужих із проханням бути 
пильними, при можливості – 
перевірити облікові записи ваших 
дітей, чи не зареєстровані вони 
під зазначеними у списку 
іменами. 

Інтернет – велике благо, 
створене на користь людям, але 
й від великого зла у всесвітній 
павутині ніхто не убезпечений. 
Отож  батькам потрібно бути 
дуже  уважними, щоб їхня 
дитина не втрапила у тенета 
небезпеки. 

За матеріалами 
Департаменту кіберполіції 
Національної поліції 
України 
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КРАЄЗНАВСТВО 
«Я РОЗПОВІМ ТОБІ  

ПРО СУМИ» 
Останнім часом крає-

знавча література  для дітей 
дошкільного та шкільного віку 
набирає великої популярності. 
У минулому номері газети ми 
писали про книгу «Казкове 
місто Суми», і ось знову – 
нова книга. У кінці січня цього 
року  було презентовано 
навчальний порадник для 
дітей молодшого шкільного 
віку «Я розповім тобі про 
Суми». 

Сторінка за сторіночкою 
перед юним читачем 
постають історії з минулого 
міста, подається  інфор-
мація про символіку облас-
ного центру, його видатних 
людей. Цікавими є сторінки 
про музеї, театри, парки і 
спортивні споруди міста. 

Творчий колектив, який 
працював над створенням 
порадника, не обминув 
увагою сучасне життя міста 
над Пслом. 

Інформація, подана у 
пораднику, спонукає дітей та 
їх батьків до відвідування 
музеїв, театрів, філармонії та 
культурних заходів рідного 
міста. Порадник містить у 
собі цікаві завдання, що 
розвивають творчі здібності 
та уяву дитини. 

Книга видана у рамках 
реалізації однойменного 
п р о е к т у  М о л о д і ж н о ї 
педагогічної спілки разом з 
Обласним центром позаш-
кільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю за 
фінансової підтримки відділу у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
Сумської міської ради. 
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