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ПАНОРАМА 
ОСВІТЯНСЬКИХ 

НОВИН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  
І НАУКИ ОЧОЛИЛА  

ПЕДАГОГ І НАУКОВЕЦЬ 

Розпорядженням голови 
Сумської обласної державної 
адміністрації на посаду 
директора Департаменту 
освіти і науки призначено 

Вікторію Павлівну Гробову. 
Як інформує офіційний веб-

портал місцевих органів 
виконавчої влади, під час 
апаратної наради 6 червня 
нового керівника освітян 
Сумщини представив перший 
заступник голови 
облдержадміністрації 
Олександр Марченко, який  
побажав їй успішної роботи на 
новій посаді. 

Гробова Вікторія Павлівна 
має повну вищу освіту (у 1996 
році закінчила Сумський 
державний педагогічний 
інститут імені А. С. Макаренка 
за спеціальністю «Історія», 
кваліфікація – учитель історії 
середньої школи, у 2002 році 
закінчила Національний 

університет внутрішніх справ 
за спеціальністю «Право-
знавство», кваліфікація – 
юрист). До призначення на 
посаду працювала заступником 
директора Сумської філії 
Харківського національного 
університету внутрішніх справ. 

Має науковий ступінь 
доктора юридичних наук та 
вчене звання. Її відзначено 
нагрудним знаком «Петро 
Могила» Міністерства освіти і 
науки України, почесною 
грамотою Міністерства освіти і 
науки України, відзнакою 
Міністерства внутрішніх справ 
України «За сприяння органам 
внутрішніх справ України». 

ГРАНТ ВІД ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ – 
У НАУКОВЦЯ СУМДУ 

Доктор економічних наук, 
завідувач кафедри економічної 

теорії Сумського державного 
університету Ольга 
Прокопенко отримає грошову 
підтримку для здійснення 
своїх наукових досліджень 
«Розвиток механізмів 
управління інноваційною 
складовою економічної 
безпеки України». Про це 
повідомили на офіційному 
сайті Президента України 
Петра Порошенка. 

Відповідно до 
розпорядження керівника 
держави, фінансову підтримку 
державою наукових 
досліджень докторів наук в 
Україні цього року одержать 
20 чоловік. Серед них науковці 
з Івано-Франківська, Чернівців, 
Києва, Харкова та Львова. 

За інформацією ЗМІ, 
максимальний розмір кожного 
гранту не перевищує 150 тисяч 
гривень. Гроші науковці 
отримують уже 7 років 
поспіль. За указом 
Президента, кожного року до 
20 вересня усі бажаючі, які 
відповідають вимогам, подають 
до Міністерства освіти і науки 
України заявки з описом 
наукового проекту. Розглядає 
їх державний фонд 
фундаментальних досліджень 
Міністерства освіти і науки 
України, а потім передає на 
обговорення Кабінету 
Міністрів України. 
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НОВІ АВТОБУСИ ВЖЕ Є 

У травні, у рамках 
реалізації державної програми 
«Шкільний автобус», в 
Сумську область надійшло 29 
транспортних засобів на суму 
майже 41 мільйон гривень. 
П’ять із них придбано 
повністю за державні кошти. 
Цей транспорт передбачено 
для шкіл Великописарівського, 
Сумського, Середино-

Будського, Тростянець-
кого районів та 
Березівської сільської 
ради. Ще 24 автобуси 
для 12 районів та 2 
громад області закуп-
лено на умовах 
співфінансування: 70% – 
держбюджет та 30% – 

місцеві кошти. Нові 
транспортні засоби вже 
передано навчальним 
закладам. 

Передаючи автобус школя-
рам Вільшанської школи на 
Недригайлівщині, голова 
Сумської ОДА Микола Клочко 
сказав, що цей автобус 
необхідний громаді, адже за 
межею пішохідної доступності 

проживають 67 учнів та 10 
педагогічних працівників 
Вільшанської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів. 
Підвезення учнів здійснюється 
за п’ятьма маршрутами із 
8 населених пунктів, а наявний 
транспорт 2009 року випуску 
потребує капітального 
ремонту. 

«Це лише перший крок, 
який влада робить для цієї 
школи, щоб покращити умови 
навчання та якість освіти в 
закладі. Тому вчіться 
старанно, любіть свій край, 
поважайте батьків та 
вчителів», – звернувся до 
дітей Микола Клочко. 

ЛІТО – ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ Й ОЗДОРОВЛЕННЯ 

У 2017 році на літню 
оздоровчу кампанію буде 
залучено 28,3 мільйона 
гривень, що на 5,5 мільйона 
більше, ніж минулого року. 
Тож і дітей ми зможемо 
оздоровити більше. Цього літа 
48% усіх дітей області 
відпочиватимуть у літніх 
таборах. 

Цьогорічна літня 
оздоровча кампанія має свої 
нововведення. Так, Сумщина 
залишається єдиною областю, 
де розподіляються кошти 
обласного бюджету 
пропорційно кількості дітей, 
які проживають у районах. 
Крім того, у 2017 році вперше 
кошти були розподілені не 
лише пропорційно кількості 
дітей шкільного віку, але й 
пропорційно коштам місцевих 
бюджетів, передбачених на 
придбання відповідних послуг 
у співвідношенні 75% до 25%. 

Нагадаємо, у минулому 
році Сумщина була в п’ятірці 
областей, де було 

оздоровлено 100% дітей 
учасників антитерористичної 
операції. Цього ж року 
динаміку буде продовжено. 
Пріоритетним напрямом 
залишається оздоровлення та 
відпочинок дітей, батьки яких 
загинули у зоні АТО, на 
узбережжі Чорного і 
Азовського морів. 

Усього в області протягом 
літньої оздоровчо-
відпочинкової кампанії буде 
працювати 22 позаміських 
заклади оздоровлення та 
відпочинку, 1 дитячий заклад 
санаторного типу, а також 2 
дитячих заклади наметового 
типу −  Сумський обласний 
позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку – 
табір «Сузір’я» (планується 
провести 7 тематичних змін) та 
«Позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку – 
«Літо мужності». Ці табори 
внесені до державного реєстру 
дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, у 

них планується оздоровити 
11713 дітей. Більшість дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку на Сумщині 
розпочали свою роботу з  
10 червня 2017 року. 

Крім того, влітку в області 
функціонуватимуть 675 осві-
тянських закладів оздоров-
лення та відпочинку, серед них 
235 – мовні табори, до роботи 
в яких планується залучити 
більше 9 тисяч дітей. 

За результатами всеук-
раїнського конкурсу «GoCamp 
2017» відібрано 611 
навчальних закладів з усіх 
регіонів України, із них 29 
навчальних закладів Сумської 
області (у минулому році – 8). 
У цих таборах будуть 
працювати іноземні волонтери – 
носії мови. 

 

Підготувала 
Ірина ПАНАСЕНКО 
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ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 
І СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

КЗ СОІППО: ЯКУ ОБРАТИ? 

ПРОФО-
РІЄНТАЦІЯ 

Світлана ПАНЧЕНКО,  кандидат психологічних наук, доцент, кафедри психології  
проректор Сумського ОІППО 

Сучасний динамічний світ ставить перед 
справжніми професіоналами та людьми, що 
прагнуть бути успішними, жорсткі вимоги: бути 
відкритими до змін, готовими невтомно 
вдосконалюватися, а іноді – і 
перекваліфіковуватися. Ще учора отриманих у 
вищому навчальному закладі та у процесі роботи 
за спеціальністю знань цілком вистачало, а 
сьогодні, щоб бути «на коні» у обраній для 
самореалізації та кар'єри сфері, потрібно 
розширювати свої компетенції, здобувати 
абсолютно нові знання. Отримання другої вищої 
освіти – це не просто примха українського ринку 
праці, а світова тенденція, вимога динамічного 
ХХІ століття. 

Причини зміни професії в середньому віці 
різноманітні. Частина людей у віці від 28 до  
45 років не задоволені тим, що вони роблять, 
втратили почуття привабливості своєї професії 
або максимально в ній реалізувались, вичерпали 
всі можливості. Інколи здобута спеціальність 
буквально за кілька років стає неактуальною та 
низькооплачуваною. Однак, змінюючи професію, 
людина повинна подолати ряд психологічних 
проблем, серед яких – втрата свого 
попереднього високого статусу, застосування 
наявного досвіду в новій професії.  

У світлі реформування української системи 
освіти, виходячи із розуміння того, що освіта – 
це процес, довжиною в життя, маємо потребу в 
системі безперервної освіти, яка б навчала 
основних принципів та озброювала практичними 
навичками, які могли б застосовні до будь-якої 
спеціальності. Це дозволило б дорослій людині 
переключатися із однієї професії на іншу без 
жодного збитку. 

Отже, якщо Ви вже відбулися як особистість, 
але вирішили змінити професію чи здобути нову 
спеціальність,  радимо Вам: 
 усвідомте свої дійсні потреби; 
 знайдіть сферу, в якій ви зможете придбати 

необхідні для задоволення цих потреб знання; 
 цікавтеся роботою, на якій Ви можете багато 

чому навчитися, а не багато заробити; 
 створіть власну програму універсального 

навчання; 
 використовуйте всілякі можливості (вільні 

лекції, семінари, тренінги, майстер-класи, 
бізнес-школи), здатні надати широке поле 
діяльності, сприяти придбанню потрібних Вам 
навичок; 

 розгляньте, зокрема, можливість отримати 
професію в Комунальному закладі Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти. 
Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 
належить до вишів, що можуть надати дійсно 
потрібні практичні навички із спеціальностей 
«Психологія», «Освітні, педагогічні науки», 
«Менеджмент». Адміністрація та професорсько-
викладацький склад інституту подбали про 
створення такого освітнього середовища, в якому 
поєднані умови і ресурси для успішної 
навчальної діяльності, комфортного 
психологічного стану, особистісного розвитку та 
розвитку здібностей студентів, забезпечений 
зворотній зв'язок зі студентами, а вибір і 
реалізація можливостей виступають проявом їх 
автономної активності. 

Випускові кафедри інституту розробили 
освітні програми, що мають ряд переваг: 
сучасність, практичність, націленість на 
результат, і надають якісні освітні послуги з 
підготовки психологів, педагогів вищої школи та 
менеджерів згідно з ліцензією та відповідно до 
сертифікатів про акредитацію. 

Серед абітурієнтів КЗ СОІППО не тільки 
вчителі, вихователі, педагоги, а й керівники 
закладів освіти, працівники методичних служб, 
науково-педагогічні працівники, працівники 
органів державної влади, державних 
підприємств, установ та організацій галузі освіти 
тощо. Це випускники різних напрямів підготовки, 
яким присуджені відповідні ступені вищої освіти 
«бакалавр», «магістр». 

Заочна форма навчання та навчання за 
індивідуальним планом та графіком дозволить 
продовжувати діяльність за основним місцем 
роботи. Навчання в інституті за усіма 
спеціальностями здійснюється на комерційній 
основі.  

 
Психологія. Спеціалізація «Практична 

психологія» 
Професія психолога надзвичайно популярна 

сьогодні не тільки в закладах освіти. За 1,5-2 
роки (у залежності від форми навчання) студенти 
зможуть отримати диплом державного зразка 
про вищу освіту із  присудженням відповідного 
ступеня вищої освіти «магістр» та  у  розрізі  
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циклів природничо-наукової та професійно-
орієнтованої підготовки оволодіти необхідними 
компетенціями психолога. Метою освітньої 
програми є підготовка нового покоління 
висококваліфікованих психологів, ефективних у 
різних галузях суспільної практики.  

Студенти оволодіють повним комплексом 
знань, умінь і навичок, необхідних для 
професійної діяльності: вивчення особливостей 
психічного функціонування і особистісного 
зростання людини, надання психологічної 
допомоги у вирішенні міжособистісних та 
професійних проблем, використання сучасних 
підходів забезпечення корекційного процесу; 
опануєте теорію та практику сімейного та 
кризового консультування, викладання психології 
у вищих навчальних закладах різного типу, 
здійснення експертизи психологічних складових 
науково-методичних матеріалів, проектів та ін.  

Випускники зможуть працювати у закладах 
освіти, культури, охорони здоров'я, спорту; 
органах державного та місцевого управління; 
установах і службах соціальної сфери та 
обороноздатності країни; організаціях та 
установах, що надають послуги психологічної 
допомоги; на підприємствах і в організаціях 
різних сфер виробництва. Випускники зможуть 
обіймати посаду:  
 практичного психолога, психолога-

консультанта;  
 співробітника науково-дослідницьких, 

науково-методичних установ;  
 викладача психологічних дисциплін;  
 менеджера по роботі з персоналом та ін. 

 
Освітні, педагогічні науки. Спеціалізація 

«Педагогіка вищої школи» 
Спеціальність «Освітні, педагогічні науки» 

теж користується попитом серед тих, хто хоче 
підвищити свій фаховий рівень, отримати диплом 
державного зразка про вищу із присудженням 
відповідного ступеня вищої освіти «магістр» та 
відчуває здатність викладати у вищих навчальних 
закладах. Метою освітньої програми є 
формування нової генерації викладачів вищої 
школи.  

Студенти оволодіють сучасними знаннями і 
практичними навичками з педагогіки вищої 
школи; інноваційними методами і прийомами 
викладання дисциплін у вищих навчальних 
закладах. Зможете працювати у вищих 
навчальних закладах; органах управління освіти і 
науки у регіоні; організаціях і установах, 
діяльність яких пов’язана з професійною 
підготовкою педагогічних та управлінських 
кадрів.  Випускники зможуть обіймати посаду:  
 викладача вищого навчального закладу;  
 наукового співробітника;  
 лектора;  

 методиста загальноосвітніх та професійно-
технічних закладів;  

 завідуючого навчальною лабораторією;  
 майстра виробничого навчання та ін. 

 
Менеджмент. Спеціалізація «Управління 

навчальним закладом» 
В сучасних умовах інтенсифікації 

економічного розвитку управління стало однією 
з найважливіших професій, а навчання 
менеджменту є основою підготовки керівників-
професіоналів. В той же час розвиток навичок 
управління необхідний для всіх працівників 
організації. Жорстка конкуренція у суспільстві 
вимагає від кожної організації мати керівника, 
який спроможний, маючи у своєму 
розпорядженні визначену кількість матеріальних 
та трудових ресурсів, реалізовувати їх якомога 
більш ефективно на користь своєї організації та 
кожного її співробітника. Це і є основний зміст 
діяльності сучасного менеджера. Метою 
програми є підготовка бізнес-менеджерів освіти 
високого рівня. Ви отримаєте: фундаментальні 
знання і практичні навички з менеджменту освіти 
та зможете застосовувати їх з метою 
ефективного управління закладами освіти; 
комплекс спеціальних умінь у сфері управління 
підсистемами і елементами внутрішнього і 
зовнішнього середовища організації на всіх 
стадіях її життєвого циклу.  

Випускники зможуть працювати у закладах 
освіти всіх типів (загальноосвітніх, професійно-
технічних і вищих, дошкільних, позашкільних); 
установах державного і громадського управління 
освітою; соціальних службах; інших установах та 
організаціях. Випускники зможуть обіймати 
посади:  
 керівника, заступника керівника закладів 

освіти усіх типів та форм власності 
(дошкільні, загальноосвітні, професійні, 
позашкільні, вищі навчальні заклади; 
державної, комунальної та приватної 
власності);  

 керівника, заступника керівника структурного 
підрозділу закладу освіти;  

 завідувача (начальника) відділу, лабораторії, 
кабінету та ін. 
 
Детальнішу інформацію про спеціальності 

можна знайти на сайті інституту  
http://www.soippo.edu.ua «Абітурієнт», за 
допомогою контактних телефонів 
приймальної комісії ((0542) 65-64-95; 66-17-29; 
0501892577; 0501989205). Ви завжди можете 
звернутись до спеціалістів, які обміркують з 
Вами рівень підготовленості до вибору 
професії, намітять план самопідготовки, 
допоможуть у процесі підготовки до співбесід 
та вступних випробувань. 
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НОВА СТРАТЕГІЯ ІНСТИТУТУ –  
ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ 

ТА ПАРТНЕРСТВО  
Сергій ГРИЦАЙ, проректор з наукової роботи Сумського ОІППО 

На сучасному етапі розвитку 
післядипломної педагогічної освіти велике 
значення мають формати співпраці наукової 
установи та навчальних закладів. Сучасна 
освіта вимагає принципово нових наукових 
досліджень, обґрунтованого й послідовного 
запровадження сучасних науково-педагогічних 
технологій, ефективних підходів до організації 
наукової та інноваційної діяльності. Наукові 
напрацювання повинні втілюватися у життя, 
реалізовуватися на користь педагогам. Серед 
багатьох інших інновацій, які активно 
упроваджуються Сумським обласним інститутом 
післядипломної освіти, нині обрано ще й 
постійне партнерство з навчальними закладами 
області, яке реалізовуватиметься не тільки у 
певні проміжки часу, коли учителі проходять 
навчання чи стажування, а – постійно. 

Інститут уклав 4 договори про співпрацю та 
партнерство щодо реалізації наукової теми 
СОІППО з  КЗ СОР «Сумська обласна гімназія-
інтернат для талановитих та творчо 
обдарованих дітей», КУ ССШ І-ІІІ ступенів  
№7 імені Максима Савченка Сумської міської 
ради, Охтриська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1, Недригайлівська спеціалізована 
загальноосвітньа школа І-ІІІ ступенів 
Недригайлівської селищної ради Сумської 
області та проведено перемовини з 
Комунальною установою Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12, 
Сумської міської ради.  

Наприклад, у гімназії будуть 
запроваджуватися інноваційні форми і методи 
роботи, реалізація й проведення дослідно-
експериментальної роботи за темами: 
«Теоретико-методичні засади розвитку 
особистісно-професійної компетентності 
педагога в системі післядипломної педагогічної 
освіти» та «Формування самостійного 
мислення учнів як ключової компетентності 
успішної особистості випускника гімназії». 

Відвідавши засідання методичної ради 
педагогічних працівників КЗ СОР «Сумська 
обласна гімназія-інтернат для талановитих та 
творчо обдарованих дітей» я ознайомив 
присутніх з основними науковими 
напрацюваннями КЗ СОІППО та окреслив 
перспективи спільної наукової діяльності 
інституту та гімназії-інтернату. Було 
презентовано наукову тему Інституту, яку 

нещодавно затверджено на рівні МОН України, – 
«Теоретико-методичні засади розвитку 
особистісно-професійної компетентності педагога 
в системі післядипломної педагогічної освіти», 
акцентуючи, що сучасній школі потрібен учитель, 
який міг би брати участь у спільних науково-
методичних дослідженнях та заходах з питань 
проектної, інноваційної діяльності та дослідно-
експериментальної роботи. 

У відповідь директор гімназії-інтернат Інеса 
Олександрівна Пєсоцька підкреслила, що в 
рамках угоди вчителі закладу братимуть 
активну участь у розробці та реалізації 
спільних проектів, науково-практичних заходах 
та впроваджуватимуть результати дослідно-
експериментальної роботи в практичну 
діяльність. 

Зацікавлений діалог відбувся й у Сумській 
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 імені 
Максима Савченка Сумської міської ради, 
адже запровадження у навчально-виховний 
процес навчального закладу інноваційних 
форм й методів, реалізації та проведення 
дослідно-експериментальної роботи за темами 
«Теоретико-методичні засади розвитку 
особистісно-професійної компетентності 
педагога в системі післядипломної педагогічної 
освіти» та «Формування життєвих 
компетентностей особистості учня на основі 
якісної освіти шляхом поєднання інноваційних 
та традиційних навчально-виховних технологій 
на уроках та в позаурочній діяльності» є 
вимогою сучасного суспільства для створення 
нової української школи.  

У рамках угоди вчителі закладу братимуть 
участь у реалізації спільних проектів та 
науково-практичних заходах, впроваджуючи 
результати дослідно-експериментальної роботи 
в практичну діяльність. 

Також заклади погодились здійснювати 
спільну підготовку видавничої продукції з 
проблеми розвитку особистісно-професійної 
компетентності педагога, проводити роботу з 
популяризації ідей інноваційних форм і 
методів роботи.  

Глибоко переконаний: спільна робота у 
рамках дослідження сприятиме 
переосмисленню готовності та вмотивованості 
педагогів до підвищення рівня особистісно-
професійної компетентності, а це вплине й на 
результати роботи навчальних закладів. 

НОВИНИ 
СОІППО 



7 

Травень - червень 2017, №5-6 

ІНІЦІАТИВИ 
ПОДІЛИТИСЬ – ЗНАЧИТЬ 

ПРИМНОЖИТИ! 
Сумською обласною 

методичною 
службою 

започатковано 
Кубок 

«Всеукраїнської 
методичної 

гостинності».  
 
Сумський обласний 
інститут післядип-
ломної педагогічної 
освіти, знаходячи 
себе у динамічних 
процесах, що відбу-
ваються в освітньому 

просторі, стає ініціатором багатьох по-
справжньому цінних і потрібних для 
педагогічної спільноти справ. Подібною 
черговою ініціативою стало започаткування 
Кубка «Всеукраїнської методичної 
гостинності». 
Про це ми й говоримо з головним 
ініціатором ідеї, проректором з науково-
педагогічної та методичної роботи 
СОІППО, кандидатом педагогічних наук, 
доцентом Іриною Віталіївною 
УДОВИЧЕНКО. 

Ірино Віталіївно, методична служба 
СОІППО виступала ініціатором 
запровадження Дня методиста, і його 
підтримали на всеукраїнському рівні, 
було розроблено символіку, яка, на 
мою думку, є корпоративним знаком, 
що згуртовує і об’єднує. Потім був 
обласний Кубок «Методичної 
відкритості», який символізує 
колегіальну єдність творчого пошуку, 
мобільність, методичну відвертість. І ось 
тепер нова ініціативу методичної 
служби СОІППО, про яку яскраво 
говорять слова, які Ви презентували в 
якості головної фрази: «Поділитись – 
значить примножити!». Розкажіть, як 
виникла ця ідея? 

Методична служба – надзвичайно 
важлива ланка в системі освіти – про це знає 
кожен педагог. Методика – це основа основ, 
фундамент, на якому вибудовується освітній 
процес. А ще – це велика скарбниця загально-
педагогічних надбань, яка наповнюється 

напрацюваннями з особистого досвіду 
кожного. Варто зазначити, що кожного року 
методисти навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності та 
професійного розвитку Сумського ОІППО 
(завідувач Сердюк О.П.) організовують 
проведення в області заходів Всеукраїнського 
рівня (олімпіади, вебінари, «круглі столи», 
фестивалі, семінари та ін.). Зокрема, у розрізі 
2015-2017 рр., лише Всеукраїнських 
конференцій і семінарів (без урахування 
щорічних Всеукраїнських олімпіад), відповідно 
до листів Міністерства освіти і науки України, 
Департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти МОН України, Інституту 
модернізації змісту освіти, було проведено 4: 
2015 р. – Всеукраїнська конференція та 
Всеукраїнський семінар; 2016 р. – 
Всеукраїнський семінар; 2017 р. – 
Всеукраїнський семінар. Це велика робота і 
вагомий набутий досвід, яким ми повинні 
ділитися, який повинен ширитися областями. 

Ви презентували ініціативу під час 
Всеукраїнського науково-методичного 
семінару «Реалізація потенціалу 
предметів художньо-естетичного циклу 
у формуванні компетентного 
випускника загальноосвітнього 
навчального закладу» для методистів з 
предметів художньо-естетичного циклу 
обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти України, який 
відбувся 27-28 квітня у Сумському 
ОІППО. І не тільки саму ініціативу, а й 
її втілення – Кубок «Всеукраїнської 
методичної гостинності». Який смисл ви 
вкладаєте в цю новаторську ідею? 
Кубок «Всеукраїнської методичної 

гостинності» символізує здатність ділитись 
методичними напрацюваннями з колегами під 
час Всеукраїнських заходів: семінарів, з'їздів, 
фестивалів тощо, які відбуваються в Сумській 
області за ініціативи, підтримки, організації 
методистів навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності та 
професійного розвитку Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Ми «вкладаємо» в нього колегіальну єдність, 
творчий пошук, мобільність, методичну 
відкритість, здатність популяризувати 
«родзинки» методичної роботи на 
Всеукраїнському рівні. 
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Хто допомагав Вам втілити ініціативу в 
життя і так гарно представити її? 

Колектив однодумців – це багато значить. 
Ідею підтримано методичною спільнотою 
області та України, а реалізовано за 
активності Сердюк О.П., завідувача навчально-
методичного відділу координації освітньої 
діяльності та професійного розвитку СОІППО 
та Сєрих Л.В., завідувача кафедри дошкільної 
та шкільної освіти СОІППО, к.пед.н., доцента.  

Мені приємно, що результат нашої роботи – 
Кубок «Всеукраїнської методичної 
гостинності», ми презентували перед колегами-
освітянами з інших інститутів післядипломної 
освіти, представників Вінницької, 
Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, 
Кіровоградської, Київської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, 
Рівненської, Сумської, Харківської, 

Херсонської, Хмельницької, Чернігівської 
областей, м. Київ; ВНЗ, ЗНЗ Сумської області. 
В урочистостях узяв участь ректор СОІППО 
Нікітін Ю.О., експерт ЮНЕСКО з мистецької 
освіти в Україні Масол Л.М., співробітник 
Інституту модернізації змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України  
Гайдамака О.В.  

Віриться, що ваша ініціатива 
пошириться Україною, об’єднає методичні 
служби, збагатить новим досвідом, 
налаштує на нові здобутки. Спасибі Вам за 
незаспокоєність, постійну роботу над 
іміджем СОІППО як інституту 
інноваційного та новаторського. 

 

Розмовляла Ірина ПАНАСЕНКО  

ОБДАРОВАНІ  
ДІТИ  

МИ ГОРДИМОСЯ НАШИМИ 
ПЕРЕМОГАМИ 

Система роботи з учнями, обдарованими з природничих дисциплін, у загальноосвітніх 
навчальних закладах Сумської області  

Чи може пишатись Сумщина досягненнями 
учнів з біології, екології, природознавства? 
Відповідно до яких критеріїв виміряти 
успішність?  

Під результативністю роботи з учнями, 
обдарованими з природничих дисциплін, у 
першу чергу розуміють кількість переможців у 
Всеукраїнських учнівських олімпіадах. За 
останні п’ять років учні Сумської області 
вибороли 16 призових місць на олімпіаді з 
біології (серед яких дипломів І ступеня – 3, ІІ 
ступеня – 4, ІІІ ступеня – 9) та 4 дипломи ІІІ 
ступеня з екології. Зауважимо, що кількість 
учасників ІV етапу з усіх областей України в 
обох олімпіадах завжди сягає понад 100 осіб. 
У загальному українському рейтингу, 
відповідно до наказів Міністерства освіти і 
науки України «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 
навчальних предметів», Сумська область 
входить у число 10 найкращих за результатами 
ІV етапу олімпіади з біології. 

У період із 2013 по 2017 роки дві учениці 
11 класу з м. Охтирка стали учасниками 
конкурсних відбірково-тренувальних зборів 
кандидатів до складу команди учнів України 
для участі в Міжнародній біологічній олімпіаді. 
Одна з них, Калініченко Каріна, у 2014 році 
посіла лише шосте рейтингове місце і не 
потрапила до обраної четвірки. Проте, вона 

здобула цінний досвід, яким поділилась з 
командою Сумської області (методистами, 
учителями, учнями). І вже у 2017 році Пилипко 
Катерина змогла пройти усі конкурсні 
випробування, серед яких заняття та 
співбесіди із викладачами та науковцями 
навчально-наукового центру «Інститут біології 
та медицини» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, численні 
тестування як теоретичних знань, так і 
практичних умінь та навичок. Учениця 
звичайної загальноосвітньої школи Сумської 
області увійшла в число «кращих з 
найкращих» та буде захищати честь України у 
Міжнародній олімпіаді з біології у 
Великобританії.  

Побажаємо їй успіху! 
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З екології у нас не має таких видатних 
успіхів (ця олімпіада також має Міжнародний 
статус), але з 2015 по 2017 роки з двох 
учасників команди Сумської області завжди 
один переможець. А це стабільні 50% 
результативності. Олімпіада з екології 
специфічна й несхожа на інші, оскільки 
передбачає роботу над проектом. Учасники 
олімпіади не тільки проводять наукове 
дослідження певної екологічної проблеми, а й 
пропонують шляхи їх вирішення. Тематика 
різноманітна: дослідження особливостей 
біоіндикаційних об’єктів, радіаційного фону, 
визначення ступеня адаптивності інвазійних 
видів, продуктивність агроценозів, 
біорізноманіття. Крім того, в рамках змагань 
відбувається захист проектів – постерна сесія. 
Кожен з учнів-учасників має можливість за 
короткий час стисло донести до членів 
компетентного журі зміст своєї роботи, 
відстояти власну позицію і вийти переможцем. 
Екологічна олімпіада на всіх етапах також 
включає в себе теоретичний тур – тести. На IV 
Всеукраїнському етапі потрібні знання 
англійської мови.  

Зауважимо, що олімпіадний тест має 
відмінні цілі від стандартних тестів оцінювання 
досягнень (шкільні контрольні, іспити, ЗНО 
тощо). Якщо «звичайні» тести мають на меті 
оцінити ступінь опанування учнем фіксованої 
програми, то першочергове завдання олімпіади 
– виявлення обдарованих учнів. 

Отже, стабільні показники виступу 
учнівських команд Сумської області на IV етапі 
свідчать про наявність системного підходу в 
організації роботи вчителів зі здібними та 
обдарованими школярами, аналіз результатів 
попередніх років, високий рівень підготовки. 

Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти здійснює інформаційне та 
методичне забезпечення учителів: ведення web
-сторінки методиста; видавничу діяльність 
(щорічно випускаються Інформаційно-

аналітичні бюлетені «ІІ, ІІІ, ІV етапи 
Всеукраїнських учнівських олімпіад», 
надаються методичні рекомендації щодо 
викладання біології та екології та проведення 
олімпіад).  

Методистом біології та екології 
проводяться проблемно-методичні семінари 
(наприклад «Організація та проведення 
конкурсів природничого спрямування», 
«Перспективні форми та методи діяльності 
вчителя біології у роботі з обдарованими 
учнями», «Основи польових наукових 
досліджень з біології» тощо). З 2016 року 
працює обласна творча група учителів біології 
та екології «Науково-дослідна робота з 
біології та екології».  

Активна робота проводиться із залучення 
учнів до участі в різноманітних природничих 
конкурсах, таких як «Колосок» та «Геліантус», 
оскільки це дає можливість розвивати 
критичне мислення та творчі здібності дітей. 

Чудовою нагодою поглибити власні знання 
з біології, узяти участь у науковому проекті, 
ознайомитися на практиці з методами 
польових досліджень, підготуватись до 
зовнішнього незалежного оцінювання, 
поспілкуватися з однодумцями є біологічна 
школа. Щорічно на базі біологічного 
навчально-наукового стаціонару «Вакалів-
щина» Сумського державного університету  
ім. А.С. Макаренка (Сумський район,  
с. Вакалівщина) учні м. Охтирки та м. Суми, 
які захоплюються природничими дисциплінами 
та є постійними учасниками ІІ, ІІІ та ІV етапів 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, 
проходять навчання в біологічній школі. Таку 
можливість надає й навчально-науковий центр 
«Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка.  

Тож для досягнення високих результатів з 
біології та екології потрібна системна робота. 
Тільки за умови тісної співпраці батьків, 
школи, методичного кабінету, вищого 
навчального закладу учні Сумської області у 
загальному українському рейтингу отримають 
першість.  

Ми пишаємося нашими досягненнями вже 
сьогодні!   
 

Тетяна ГОЛУБЕНКО, 
методист біології, 
екології, природознавства 
та основ здоров’я СОІППО 
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ІННОВАЦІЇ 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

ЗНО ТА МОНІТОРИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ 

У березні 2017 року 
консультантом Альянсу 
програми сприяння зовніш-
ньому тестуванню в Україні 
Інною Совсун була 
оприлюднена Дорожня карта 
«Освітні вимірювання в 
Україні». Ознайомимо педа-
гогічну спільноту з деякими 
положеннями цього 
документа. 

На початку 2000-х для 
подолання кричущої проблеми 
корупції при вступі до 
українських вищих навчальних 
закладів було започатковане 
зовнішнє незалежне оціню-
вання (ЗНО). З 2006 року ЗНО 
отримало офіційне державне 
визнання, з 2008 року ЗНО 
стало обов’язковим елементом 
вступної кампанії. 

Протягом наступних десяти 
років ЗНО залишалось 
ключовою реформою у сфері 
освіти. Чимало експертів 
вказували, що це була єдина 
успішна реформа у країні до 
2014 року. Рівень довіри до 
ЗНО постійно зростав, що є 
беззаперечно безпрецеден-
тним для України.  

В умовах трансформацій 
системи освіти, що вже 
здійснюються чи заплановані в 
межах законодавчих ініціатив, 
розширюється сфера засто-
сування ЗНО. Так, законо-
проектом «Про освіту», який 
було підтримано Верховною 
Радою в першому читанні, 
передбачається незалежна 
оцінка рівня знань та/або 
компетентностей після почат-
кової, базової та старшої 
школи. При докорінній зміні 
змісту освіти зростає потреба 
в моніторингових дослід-
женнях для визначення 
результативності запровад-
ження нових навчальних 

програм у НОВІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Такі 
дослідження мають мати своїм 
результатом не боротьбу з 
корупцією, а радше надання 
інформації про рівень освіти, 
ефективність впроваджуваних 
інновацій тощо. 

У Дорожній карті «Освітні 
вимірювання в Україні»  
шляхи розвитку системи 
освітніх оцінювань 
розподілено на 6 блоків, один 
з яких присвячений 
запровадженню ЗНО під час 
навчання у середній школі. 

Законопроект «Про освіту» 
закладає підвалини для 
реформування освітньої 
системи, у першу чергу на 
рівні середньої освіти. З-поміж 
інших новацій законопроект 
передбачає 12-річну школу, 
розділену на три рівні: 
початкова, основна та старша. 
Законопроектом передба-
чається, що «результати 
навчання випускників після 
завершення основної та 
старшої школи мають 
обов’язково підтверджуватися 
державною підсумковою атес-
тацією у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання». 

Незалежне оцінювання 
рівня знань учнів є водночас і 
однією з цілей реформи 
шкільної освіти, і засобом 
оцінки ефективності рефор-
мування. Так, з допомогою 
незалежних іспитів у вигляді 
ЗНО має перевірятись рівень 
підготовки учнів, і результати 
такого іспиту певною мірою 
впливатимуть на вибір учнями 
старшої школи в подальшому. 
Це є однією з основних змін, 
пропонованих у рамках 
запровадження Нової 
української школи. З іншого 
боку, постійний моніторинг 

якості освіти учнів різних шкіл 
та регіонів країни має бути 
засобом відслідковування 
ефективності реформування. 
Відповідно до цього  можна 
виокремити 5 цілей: 
– визначення чіткої стратегії 
застосування освітніх оціню-
вань у середній школі; 
– моніторинг якості освіти в 
початковій школі; 
– упровадження ЗНО після 
основної школи (після 9-го 
класу); 
– упровадження ефективної 
системи моніторингу якості 
середньої освіти; 
– участь у міжнародних 
дослідженнях з якості серед-
ньої освіти; 
– коректне застосування 
освітніх оцінювань для оцінки 
якості освіти та прийняття рі-
шень щодо освітньої політики. 

При проектуванні системи 
незалежних іспитів у школі 
важливо пам’ятати, що логіка 
їх організації повинна 
підпорядковуватись логіці 
реформи школи загалом, і 
уникати ситуації, коли 
проведення іспиту визнача-
ється як самоціль реформи та 
навчального процесу. 

Задля вчасного виявлення 
проблем у рівні підготовки 
учнів необхідно запровадити 
незалежне моніторингове 
оцінювання рівня підготовки 
учнів після завершення 
початкової школи. Таке 
дослідження має проводитись 
на основі науково 
обґрунтованої вибірки 
безпосередньо в школі, в якій 
навчається учень, щоб 
мінімізувати рівень стресу для 
дітей. Водночас задля того, 
щоб забезпечити об’єктивність 
отриманої інформації, оціню-
вання  має  проводити  не  
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вчитель початкової школи, а 
комісія, утворена з учителів 
основної школи з залученням 
фахівців ззовні. 

ЗНО після основної 
школи. Згідно з проектом 
закону «Про освіту» 
передбачається перехід на 12-
річну школу, при цьому 
останніх три роки навчання у 
старшій школі будуть 
профільними. Доступ до 
старшої школи буде 
здійснюватись на основі 
результатів незалежного 
іспиту. Тобто, можна очіку-
вати, що для вступу до 
найбільш престижних шкіл 
відбуватиметься конкурс. 
Таким чином, іспит після 9-го 
класу матиме характер іспиту 
високих ставок (highstakes 
exam). У такому випадку цей 
іспит має проводитись на 
основі тих же процедур, що і 
ЗНО для вступу до ВНЗ задля 
гарантування незалежності та 
об’єктивності проведення та 
визначення результатів. 

Роботу над запуском 
іспиту варто розпочинати лише 
після затвердження нових 
навчальних програм для 
середньої школи та 
деталізованої стратегії впро-
вадження реформи. Програми 
мають визначити зміст освіти, 
у тому числі, очікувані 
результати навчання, досяг-
нення яких має перевірятись 
під час іспитів. Стратегія 
повинна з-поміж іншого 
визначити філософію нової 
школи, основні педагогічні 
прийоми, а це у свою чергу 
впливатиме на формат іспиту. 

Окрім обов’язкового іспиту 
після завершення основної 
школи, важливим джерелом 
інформації про якість освіти та 
успішність процесу реформ 
мають стати регулярні 
моніторингові дослідження. 

Під моніторингом у даному 
контексті можна розуміти 
комплексне дослідження, у 
рамках якого здійснюється 
систематичний контроль 

(стеження) за поточним станом 
та тенденціями щодо якості 
шкільної освіти. 

У рамках моніторингових 
досліджень може перевірятись: 
1. рівень навчальних досягнень 
учнів, до прикладу у таких 
контекстах: 
1.1. рівень знань з певного 
предмету чи групи предметів; 
1.2. зміни у рівні підготовки 
учнів після зміни навчальних 
програм; 
1.3. порівняння навчальних 
результатів різних регіонів, 
типів шкіл, дітей з різних 
соціальних верств тощо; 
2. прогрес у впровадженні 
змін у школі: 
2.1. упровадження сучасних 
педагогічних підходів; 
2.2. зміни у навчальних 
програмах; 
2.3. зміни у шкільній мережі; 
2.4. підвищення професійної 
кваліфікації вчителів тощо. 

Такі дослідження можуть 
здійснюватись на національ-
ному, регіональному рівні чи 
рівні окремої школи.  

Дослідження результатів 
навчальних досягнень учнів 
мають поєднуватись з 
дослідженням розвитку сис-
теми шкільної освіти загалом. 
Необхідно відпрацювати збір 
освітньої статистики не лише 
щодо навчальних результатів, 
але й щодо шкільної мережі, 
обсягів фінансування, 
соціального стану дітей у 
різних школах, рівня 
підготовки вчителів тощо. 
Аналіз таких даних в сумі 
сприятиме кращому розумінню 
рівня освіти в школі, причин та 
факторів, котрі впливають на 
успішність учнів. Лише за 
такого комплексного підходу 
дані про результати 
навчальних досягнень можна 
ефективно використовувати 
при прийнятті управлінських 
рішень. 

Конкретна тематика 
моніторингових досліджень 
залежатиме від визначених 
цілей моніторингу, які, у свою 

чергу, залежатимуть від 
визначених пріоритетних цілей 
реформування системи 
шкільної освіти загалом. 
Результати  досліджень повин-
ні служити основою для 
прийняття обґрунтованих та 
виважених рішень щодо 
корекції освітньої політики. 

Участь у міжнародних 
порівняльних дослідженнях 
якості середньої освіти. 
Міжнародні порівняльні 
дослідження навчальних 
результатів школярів набули 
особливої популярності та 
політичної значущості з 
початку 2000-х років. 
Результати  PISA та TIMSS  
стають  предметом   прискіп-
ливого аналізу з боку 
управлінців, освітян, батьків 
школярів. Ці дослідження 
дають можливість оцінити 
систему освіти країни з точки 
зору результатів навчання 
школярів. Безперечно, резуль-
тати жодного дослідження не 
можна абсолютизувати, вони 
мають свої методологічні 
обмеження і не претендують 
на абсолютно достовірне 
визначення рівня освіти в 
кожній окремо взятій країні. 
Попри такі обмеження, вони 
дають можливість сформу-
лювати порівняльну перспек-
тиву, оцінити систему освіти 
окремої країни. Це видається 
особливо важливим для 
України, зважаючи на низький 
рівень розвитку суспільство-
знавчих дисциплін загалом, та 
освітніх досліджень зокрема. 

 

Оксана БОРИСЕНКО, 
в.о. завідувача навчально-
методичного відділу 
моніторингу та ЗНО 
СОІППО 
 
П і д г о т о в л е н о  з а 

матеріалами : Інна Совсун 
«Освітні вимірювання в Україні. 
Дорожня карта», http://
www.saiup.org.ua/novyny/zno-ta-
osvitni-vymiryuvannya-v-ukrayini-
dorozhnya-karta-vid-inny-sovsun/  
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НАШІ УСПІХИ 
І ПЕРЕМОГИ 

ІЗ КОБЗАРЕМ У СЕРЦІ 

Мужнє, чарівне слово Тараса Шевченка 
входить в наше життя з осоння рідного слова. 
Про це свідчать різноманітні творчі конкурси. 
Задля популяризації творчості Великого 
Кобзаря поміж школярів та студентської 
молоді вже сьомий рік поспіль в Україні 
проводиться Міжнародний мовно-літературний 
конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка й в шістнадцяте – 
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої!».  

Відповідно до листів Інституту модернізації 
змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України від 01.11.2016 № 2.1/10-2637 «Про 
проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості», Сумського ОІППО від 
14.11.2016 №745 «Про проведення 
ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості», у період з листопада 2016 по 
квітень 2017 року відбувся ХVІ Всеукраїнський 
конкурс учнівської творчості під гаслом 
«Об’єднаймося ж, брати мої!» та був 
присвячений 100-річчю утворення Української 
Центральної ради та проголошення 
Української Народної Республіки. До розгляду 
в конкурсі приймалися роботи на тему 
«Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж 
Вітчизна» (І. Світличний).  

Творчі роботи з літератури були 
різноманітними за жанром та формою 
(діаманти, вірші-сходинки, каліграми, легенди 
та бувальщини тощо). 

Фахове журі визначило п’ять переможців 
ІІ (обласного) етапу конкурсу в номінації 
«Література»: 

– Кондратенко Катерина Вадимівна, 
учениця 9 класу Конотопської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської 
ради («І слово – діамант, й зі слова – 
діамант» (діаманти)). Керівник – Петренко 
Лариса Іванівна, учитель української мови та 
літератури Конотопської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради; 

– Слєсарєва Надія Вячеславівна, учениця  
8 класу Шосткинської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради 
(«Символи України» (вірші-сходинки)). 
Керівник – Богданова Валентина Олексіївна, 
учитель української мови та літератури 
Шосткинської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради; 

– Туча Олексій Олексійович, учень  
10 класу Лебединської загальноосвітньої 

школи   І-ІІІ ступенів № 1 Лебединської міської 
ради («Усе, що я є, – це Україна!» (каліграми). 
Керівник – Зазеко Ольга Володимирівна, 
учитель української мови та літератури 
Лебединської загальноосвітньої школи           
І-ІІІ ступенів №1 Лебединської міської ради;  

– Сердюк Аліна Віталіївна, учениця  
9 класу Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20,  
м. Суми («Мальви» (легенди та бувальщина)). 
Керівник – Тімченко Світлана Олександрівна, 
учитель української мови та літератури  
Комунальної установи Сумської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20, м. Суми; 

– Балюра Тетяна Сергіївна, Галенко 
Дарина Миколаївна, Марунчак Ольга Іванівна, 
Лап-Данилевська Інна Володимирівна, Федько 
Юлія Юріївна, учні Хмелівського навчально-
виховного комплексу: загальноосвітня школа   
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
імені Івана Федька Роменської районної ради 
(«Брате мій! (нариси). Керівник – Лобода 
Ольга Павлівна, учитель зарубіжної літератури 
Хмелівського навчально-виховного комплексу: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад імені Івана 
Федька Роменської районної ради. 

Газета «Педагогічна трибуна» вже писала 
про те, що 4 лютого 2017 року в актовій залі 
Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№9 відбувся фінальний (загально-
національний) етап VII Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

Каліграма Олексія Тучі 
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Завдання, надані уповноваженим 
представником Міністерства 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.  

Кожен учасник фінального етапу слово за 
словом вплітав у вінок Кобзареві свої думки 
про невмирущість духу генія, тим самим 
долучаючись до планетарного відзначення 
мистецької спадщини Тараса Шевченка. 
Роботи були гідно оцінені журі. Відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 
04.04.2017 № 529 «Про нагородження 
переможців VII Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка» 
переможці ІV (фінального) етапу, а це 13 учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, 
отримали: 

Диплом І ступеня 
6 клас: Сергієнко Катерина (Сумська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 21 м. Суми); 
8 клас: Ісаєва Олена (Сумська спеці-

алізована школа І-ІІІ ступенів №25 м. Суми); 
9 клас: Іванченко Анастасія (Велико-

чернеччинська спеціалізована школа І-ІІІ сту-
пенів Сумської районної ради); 

Диплом ІІ ступеня 
7 клас: Стефанишин Аліна (Конотопська 

гімназія Конотопської міської ради); 
8 клас: Міняйло Ксенія (Велико-

чернеччинська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Сумської районної ради) 

9 клас: Заїка Лілія (Кролевецька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Кроле-
вецької районної ради); 

10 клас: Мацькович Софія (Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені 
Максима Савченка Сумської міської ради) 

Диплом ІІІ ступеня 
5 клас: Хоменко Сніжана (Тростянецька 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 
Тростянецької районної ради); 

8 клас: Калантаєнко Наталія (Конотопська 
гімназія Конотопської міської ради); 

9 клас: Бугера Катерина (Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29 м. Суми); 

10 клас: Шеденко Зореслава (Берестівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради); 

11 клас: Заяц Катерина (Шосткинський 
НВК: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради); 

Карпенко Дар’я (Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя 
Радянського Союзу О.Бутка). 

А 20 травня 2017 року, здавалося, затих 
бурхливий Дніпро, причепурилася Чернеча 
гора в очікуванні свята: з усієї України 
поспішали до Канева разом зі своїми 
наставниками переможці VІІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка та 
ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості, присвяченого Шевченківським дням. 

Тишу музейних залів ненадовго сполохали 
дитячі голоси. Схвильовані дівчата в 
різнобарвних вишиванках, стримані хлопці в 
ділових костюмах захоплено очікували свята. 
Непростий шлях здолали вони, аби отримати 
дипломи Переможця. 

Грянуло багатоголосо «Реве та стогне 
Дніпр широкий» – розпочалася церемонія 
нагородження. 

Серед переможців VII Міжнародного мовно-
літературного конкурсу імені Тараса 
Шевченка, відзнаки яким вручали Державний 
секретар Міністерства освіти і науки України 
Павло Полянський та перший заступник голови 
Черкаської ОДА Віталій Коваль, були 
представники Сумщини – учні загальноосвітніх 
навчальних закладів та їх наставники: Сергієнко 
Катерина, учениця 6 класу Сумської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів №21 м. Суми (учитель 
Охріменко Н. В.); Ісаєва Олена, учениця 8 класу 
Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№25 м. Суми (учитель Власенко О. С.); 
Іванченко Анастасія, учениця 9 класу 
Великочернеччинської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів Сумської районної ради (учитель 
Зеленська В. Є.). 

За перемогу в номінації «Література» 
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 
що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, 
брати мої!», нагороду від заступника Міністра 
освіти і науки України Павла Хобзея отримала 
Сердюк Аліна, учениця 9 класу Сумської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №20 м. Суми (учитель 
Тімченко С. О.). 

Після нагородження учасники заходу взяли 
участь у покладанні квітів до пам’ятника 
Тараса Шевченка. 

Залишаючи Канів, ми всі сподівалися 
повернутися на Чернечу гору ще… 

Ми пишаємося значними здобутками учнів 
та вчителів загальноосвітніх навчальних 
закладів Сумщини. Упевнені, ще не одна 
поетична душа розів’є своє пагілля, 
помноживши тим самим духовний статок 
рідної нації, незалежної України! 

 

Любов ШЕРСТЮК, 
методист української мови 
та літератури СОІППО  
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СУМСЬКА  
ЛЕГЕНДА СТАЛА ДРУГОЮ  

НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ 
Правду говорить народна мудрість: 

дорога піддається тому, хто йде. Не сидіти 
на місці, не боятися презентувати світові 
свою творчість, пробуджувати у дітей 
завзяття до перемоги – такий стиль 
роботи у керівника гуртка КЗ Сумської 
обласної ради – обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю «Літературна 
творчість», що діє на базі Сумської 
спеціалізованої школи І ступеня  
№30 Людмили Говійної. Зі своїми 
маленькими вихованцями вони написали 
легенду про захисника рідної землі – 
Героя України Олександра Аніщенка.  
І відправили її на VII Всеукраїнський 
конкурс «Моральний вчинок».  

Що ж це за конкурс? 7 років тому 
Асоціація українських правників разом з 
Національним педагогічним університетом 
імені М.П. Драгоманова, Київським 
інститутом музики імені Р. М. Глієра, 
Українським фондом культури  
ГО «Громадянський форум суспільної 
етики» за підтримки Міністерства освіти і 
науки України започаткували 
Всеукраїнський конкурс «Моральний 
вчинок». Головна ідея – популяризувати 
духовні і моральні надбання; 
консолідувати зусилля, спрямовані на 
моральний саморозвиток особистості, 
здатної забезпечити гідне місце України у 
цивілізованому світі; сприяти формуванню 
громадянської позиції та соціально-
правової активності учнів та студентів; 
створити належні умови для прояву 
патріотизму, високих моральних цінностей, 
почуття любові до Вітчизни.  

Конкурс проводиться серед таких 
вікових категорій: учні 1-4 класів; учні 
5-8 класів; учні 9-11 класів; учні 
професійно-технічних навчальних закладів, 
студенти коледжів, технікумів; студенти 
вищих навчальних закладів. Кількість 
проектів, що надходить на розгляд журі 
(після завершення місцевих, районних та 

обласних етапів) – від сотень до кількох 
тисяч. Якщо, наприклад, у 2013-14 роках 
було відібрано 5134 конкурсні роботи, то 
в 2016 – 1143 творчі проекти з усіх 
куточків України.  

Щодо нинішнього – VІІ Всеук-
раїнського конкурсу «Моральний вчинок», 
то було розглянуто 8 тисяч конкурсних 
робіт, з яких лише 529 дійшли до 
заключного етапу. Найбільше 
різноманітних конкурсних проектів 
надійшло з Вінницької, Херсонської, 
Харківської, Чернігівської, Чернівецької, 
частин Луганської та Донецької областей.  

Приємна новина долетіла й на 
Сумщину – є переможне друге місце! 

17 травня 2017 року в Блакитному залі 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова (м. Київ) відбулася 
церемонія нагородження переможців, 
серед яких і наші сумські школярі.  

Зрозуміло, що всіх авторів, а це 12 юних 
літераторів, ведуча книжкою Аліна 
Васильченко і 27 художників-ілюстраторів, 
не можна було взяти на церемонію 
нагородження. Тож до Києва відправилися 
юні літератори: Єгор Дубровський, 
Вікторія Міцура, Єгор Ольшевський, 
Андрій Пікуза, Кирил Драчук,  Даніїл 
Замятін, Аліна Васильченко,  Богдан 
Петренко, Олександра Кушнір, Глєб 
Савченко, Іван Жуков, Поліна 
Подосиннікова, а від художників – Дар’я 
Мікліна та Іван Шульга.  

ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ 
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Разом з педагогами: директором 
школи Л. М. Сопіною, керівником гуртка 
«Літературна діяльність» Л. М. Говійною та 
заступником директора з методично-
виховної роботи О. В. Бойко діти виходять 
на сцену. Їх вітав голова журі 
Всеукраїнського конкурсу «Моральний 
вчинок», доктор юридичних наук, академік 
Національної академії правових  наук 
України професор В. В. Костицький, 
представники Культурного японського 
центру «САН», Федерації жінок «Україна – 
світ». Вони вручили дипломи переможців, 
подарували для Сумської спеціалізованої 
школи І ступеня №30 акустичний центр, 
добірки унікальних дисків, книжок та 
японські сувеніри – кожній дитині.  

Після вручення подарунків від імені 
переможців Аліна Васильченко сказала 
слово-відповідь: «Від імені сумських 
школярів вітаю всіх учасників 
Всеукраїнського конкурсу «Моральний 
вчинок». Дякуємо організаторам конкурсу, 
які високо оцінили нашу роботу.  

Ми в місті Суми почали створювати 
сучасний український епос про 
легендарних захисників рідної землі. 
Написали першу легенду про Героя 

України, Почесного громадянина нашого 
міста, полковника Служби безпеки  
України – Олександра Григоровича 
Аніщенка. Ми його назвали Олександром 
Заступником Сумським. А знаєте чому? 
Олександр Григорович загинув 5 травня 
2014 року в бою під Слов’янськом 
Донецької області. Але власним життям 
врятував своїх побратимів. Він – 
справжній захисник України, який дуже 
любив людей. 

Я закликаю всіх школярів України, у 
кожному місті і селі, створити свою 
легенду про своїх героїв рідної землі». 

Церемонії нагородження транслював-
лася телеканалом «Україна» в он-лайн 
режимі. 

Користуючись нагодою, діти не могли 
відмовитися від екскурсії, отож і побували 
в знаменитих місцях столиці: 
Володимирському Соборі, біля 
Національного університету ім. Шевченка, 
пам’ятника Козаку-переможцю, Арки 
Дружби народів та інших прекрасних 
місцях золотоверхого квітучого Києва. 

 
Ірина ПАНАСЕНКО 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ ШКОЛЯРА: 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УКРАЇНОЗНАВЧОЇ 
ГРИ «СОНЯШНИК» 

УКРАЇНО- 
ЗНАВСТВО 

Головна мета нової української 
школи – формування компетентностей  
ХХІ століття, які узгоджені країнами 
Європейського Союзу, і які потрібні 
сьогодні сучасному українцю. 
Американський футуролог Елвін Тоффлер 
стверджує, що в інформаційну епоху 
життєво важливими для людини є три 
ключові компетенції: учитися, спілкуватися 
й обирати. 

Інноваційний потенціал – це здатність 
до змін, прогресу, це джерело розвитку. 
Категорію «інноваційний потенціал» 
логічно розглядати через поняття 
«потенціал» та «інновація». У великому 
тлумачному словнику сучасної української 
мови В.Т. Бусела потенціал визначається 
як сукупність усіх наявних засобів, 
можливостей, продуктивних сил і т. ін., що 
можуть бути використані в якій-небудь 
галузі, ділянці, сфері. У словниках-
довідниках з менеджменту термін 
«потенціал» визначається як наявні засоби, 
запаси і джерела, що можуть бути 
використані для досягнення мети, рішення 
будь-якого завдання, можливості окремої 
особи, суспільства і держави в певній 
галузі.  

Таким чином, потенціал можна 

визначити як можливості системи ресурсів 
і компетенцій (тобто здібностей 
мобілізувати ресурси) створювати результат 
за допомогою реалізації освітніх-, бізнес-
проектів. Саме таким освітнім інноваційним 
проектом є Всеукраїнська українознавча 
гра «Соняшник».  

Трансформувати майбутнє суспільство 
через сучасного учня когнітивно складними 
питаннями – мета Всеукраїнської 
українознавчої гри «Соняшник». Необхідні 
сьогодні навички – здатність навчатися 
протягом усього життя, аналітичне 
мислення, уміння працювати в команді, 
комп’ютерну грамотність, творчий підхід, 
навички поведінки в сучасному цифровому 
середовищі, на думку науковців, 
забезпечують високий рівень 
конкурентоспроможності випускників на 
ринку праці України й Європи. Освітня 
система повинна змінюватись у зв’язку з 
процесами глобалізації та інтеграції нашої 
держави до світової спільноти. Якщо 
сучасна освіта так і залишиться на рівні 
заучування фактів, то ніколи не зможе 
підготувати людей до життя. З огляду на 
це гра «Соняшник» є мотивуючим 
фактором формування соціальних і 
громадянських компетенцій, а саме: 
ефективно й конструктивно брати участь у 
суспільному й трудовому житті, 
спираючись на знання соціальних і 
політичних понять і структур, а також 
здатність, за необхідності, розв’язувати 
конфлікти. 

Основними завданнями гри є: 
 долучення учнів до кращих здобутків 

національної культури у її мовному та 
літературному просторі; 

 розширення, поглиблення, 
популяризація знань з української 
мови, літератури, історії, 
українознавства; 
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 вироблення навичок роботи з науково-
популярними виданнями, розвиток 
читацьких компетентностей, 
дослідницьких та творчих умінь учнів; 

 формування в учнів національної 
самосвідомості, сталої зацікавленості 
українознавчою тематикою; 

 активізація творчої діяльності вчителів; 
 удосконалення роботи з обдарованою 

молоддю; 
 вироблення методичних рекомендацій 

щодо вдосконалення навчальних 
програм та підручників шляхом аналізу 
статистичних даних результатів гри. 
Пріоритетним завданням гри є 

руйнування стереотипу неповноцінності 
української мови, який упродовж 
попередніх поколінь з різних ідеологічних 
причин насаджувався в свідомості 
українців.  

Використання завдань гри «Соняшник» 
на уроках української мови, літератури, 
історії, художньої культури є важливим 
аспектом: 

– формування національно 
самосвідомої особистості, виховання 
поваги та любові до державної мови, 
відповідального ставлення до рідної мови, 
свідомого нею користування; 

– вияву українського менталітету, 
способу самоусвідомлення і 
самоідентифікації, сприйняттю української 
мови як коду праісторичної пам’яті;  

– розвитку духовної, емоційно-
естетичної, інтелектуальної сфери саме на 
основі української мови;  

– через мовне посередництво 
залучення школярів до національної 
історії, різних масивів національної 
культури, глибинної сутності народного 
життя, адже мовне середовище формує 
інформаційно й емоційно самобутній 
україномовний простір, який забезпечує 
залучення школярів до величного мовного 
дивосвіту, глобальних знань про рідну 
мову, її закони, систему виражально-
зображальних засобів. 

Отже, гра «Соняшник» є одним із 
шляхів реалізації національно-
патріотичного виховання учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах, 
створює умови для популяризації кращих 
здобутків національної культурної і 
духовної спадщини, героїчного минулого і 
сучасного українського народу. 

 

Любов ШЕРСТЮК, 
обласний координатор Всеук-
раїнської українознавчої гри 
«Соняшник» у Сумській області 
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ТОЙ, ХТО НЕ ЗМІГ 
СТОЯТИ ОСТОРОНЬ 

ДІТИ ПИШУТЬ 
ПРО ГЕРОЇВ 

Під керівництвом заступника директора з виховної роботи  
Імшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ямпільського району О.М.Кравченко 

учениця школи Марина Бакун написала цікаву пошукову роботу  
про героя сучасності. 

«У часи, коли країні 
загрожує ворог, не можна 
стояти осторонь. І 
молодому поколінню 
необхідно знати про тих, 
хто взяв на себе таку 
нелегку місію: захищати 
свій  народ та свою 
державу від ворогів. Не 
можна забути жодне ім'я 
воїна чи волонтера, які пліч-
о-пліч воювали за 
найдорожче, що є у людини 
– це життя рідних і мирне 
небо своєї країни. Як 
сказав відомий український 
поет М. Рильський: «Хто не 
знає минулого, той не 
вартий майбутнього». Ми 
живемо в часи, коли 
твориться історія нової 
України, тому повинні знати 
своїх героїв і з повагою 
відноситися до їхньої 
мужності та хоробрості», – 
розповідає педагог.  

Бакун Андрій Вікторович 
народився 29 березня 1968 
року в місті Шостка 
Сумської області. Повну 
середню освіту здобув у 
школі №9 міста Шостка. 
Потім навчався в ПТУ №19 
за спеціальністю авто-
слюсар. Проходив військову 
службу в лавах радянської 
армії в Польщі. Завжди 
займав активну життєву 
позицію. Як мільйони 
українських громадян 

підтримав ідею незалежної 
України. У 2004 році був на 
майдані під час 
Помаранчевої революції. І 
ось тепер, через 10 років, 
коли над Україною нависла 
реальна загроза втратити 
суверенітет і незалежність, 
не вагаючись, пішов 
захищати свою землю. Так 
само,  як понад 70 років 
тому обидва діди Андрія 
Вікторовича стали на захист 
Вітчизни від фашистських 
загарбників. 

Андрій Вікторович 
Бакун, житель селища 
Привокзальне Ямпільського 
району Сумської області, 8 
серпня 2014 року пішов 
добровольцем до 
українського війська, 
служив у 93-ій окремій 
механізованій бригаді 
Збройних Сил України  – 
формування у складі 
Сухопутних військ Збройних 
сил України. Під час війни 
на сході України бригада 
брала участь у боях і 
визволяла населені пункти: 
Селидове, Українськ, 
Карлівка, Нетайлове, 
Первомайське, Піски, 
Авдіївка. 

Після жовтневих боїв за 
Донецький аеропорт бійці 
93-ї бригади та інших 
формувань, що його 
боронили, були прозвані у 

ЗМI «кіборгами». 
З 27 жовтня 2014 року 

Андрій Вікторович безпо-
середньо брав участь в 
антитерористичній операції, 
її проведені і захисті 
незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності 
України.  

Після того, як він пішов 
добровольцем  до армії, з 8 
липня 2014 року знаходився 
три тижні в навчальному 
центрі «Десна». Потім                       
Андрія Вікторовича 
направили в Дніпро-
петровську область, в 93-тю 
механізовану бригаду, 
звідки воїн безпосередньо 
потрапив у зону АТО. 
Добровільно чоловік визна-
чився захищати найсклад-
нішу ділянку  конфлікту – 
Донецький аеропорт. 

Після Донецького 
аеропорту в лютому-березні 
2015 року проходив 
лікування в госпіталях 
Дніпропетровська та Києва 
після контузії. Отримав 
відпустку додому. Потім 
повернувся назад в зону 
антитерористичної операції, 
на передову  і ніс службу в 
таких населених пунктах 
Донецької області: селах 
Тоненьке, Піски, Опитне. У 
вересні 2015 року 
демобілізований. 
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Бакун Андрій Вікторович 
був нагороджений медаллю 
«Захиснику Вітчизни» за 
особисту мужність і високий 
професіоналізм, виявлені у 
захисті державного 
суверенітету та 
територіальної цілісності 
України, вірність військовій 
присязі, які були проявлені 
ним під час захисту 
Донецького аеропорту. 

Медаль «Захиснику 
Вітчизни» – це державна 
нагорода України для 
нагородження ветеранів 
війни, осіб, на яких 
поширюється чинність 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», що 
проживають в Україні, 
громадян інших держав, які 
брали участь у визволенні 
України від фашистських 
загарбників, інших громадян 
України за особисту 

мужність і відвагу, виявлені 
у захисті державних 
інтересів, зміцнення 
обороноздатності та 
безпеки України. 

Медаль «Захиснику 
Вітчизни» кругла, діаметром 
32 мм, виготовляється з 
латуні. На лицьовому боці 
зображено щит, меч і 
напіввінок з лаврового і 
дубового листя. На щиті – 
контури державного кордону 
України і напис «Україна». У 
верхній частині медалі по колу 
напис «Захиснику Вітчизни». 
Всі зображення рельєфні. 
Медаль обрамлена бортиком. 

На зворотному боці медалі 
– зображення лаврової гілки. 

Нагородження медаллю 
«Захиснику Вітчизни» 
здійснюється Указом 
Президента України. 

Висока державна нагорода 
«Захиснику Вітчизни» Андрію 
Вікторовичу була вручена 28 
червня 2016 року під час 
урочистостей  з нагоди Дня 

Конституції України в районі.  
Сам Андрій Вікторович  

нічого особливого у своєму 
вчинку не бачить. Говорить 
лише, що так мав вчинити 
кожен. 

Дуже важливими є слова 
Андрія Вікторовича про події 
на сході України: «Ніхто, крім 
нас! – ось мабуть тому 
Донецький аеропорт і 
Тоненьке, і Опитне…». Андрій 
Вікторович говорить і теплі 
слова про ті події: «Добрі 
спогади – це відношення 
дніпровців до бійців АТО. 
Вони влаштовували цілі 
паломництва до госпіталю з 
подарунками, з гостинцями і 
словами вдячності. До речі, в 
госпіталі Пущі-Водиці нами 
опікувалася ведуча ТСН на 
1+1 Соломія Вітвіцька – дуже 
приємна в спілкуванні і 
розумна жінка…» 

Мені, як доньці Андрія 
Вікторовича, – Бакун Марині 
Андріївні – дуже приємно 
розповідати про свого батька. 
Я ним дуже пишаюся. 

Ти повернешся, тато, із туману та пилу, 
Із війни, що забрала мир і тишу в душі. 
Ти повернешся, рідний, бо я Бога молила 

І сльозинки гіркучі проливала в тиші. 
Знаю, важко прийшлося, рахувати години, 
Бо ж розлука з сім’єю на жорстокій війні… 

Але ж, тато мій рідний, ти ж бо - син України, 
Не залишив ти неньку в цій жахливій весні! 

Повернувся додому, мій герой, та я знаю, 
Що важка ноша в серці – мовби рана на вік, 

Я твій щем за загиблих в сивині відчуваю 
В зморшках ледве помітних найрідніших повік. 

Хай усі повернуться із пекельного раю, 
Із землі України, з її вільних степів, 

За твій вчинок, мій тато, я тебе поважаю, 
Ти любити цю землю свою доньку навчив! 
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ЄВРО- 
ІНТЕГРАЦІЯ 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУТОЧОК» 
У ШКОЛІ – ШЛЯХ ПІЗНАННЯ 

ЄВРОПИ 

У 2014 році Європейський союз (ЄС) та 
Україна підписали Угоду про Асоціацію, 
що являє собою новий етап у розвитку 
європейсько-українських договірних 
відносин. 

Завдання школи та освітян – 
відігравати активну роль в інформуванні 
учнів та членів громади про історію ЄС, 
економічну співпрацю України з 
державами-членами ЄС, стандарти життя в 
європейських державах, правовий і 
соціальний захист населення. З цією 
метою в музеї історії села, який 
знаходиться в Яровському НВК І–ІІ 
ступенів Кролевецького району за 
підтримки Сумської спеціалізованої школи 
№30 створений «Європейський куточок». 
Його девіз: «Все про Європу: читай, 
слухай, дізнавайся». Шкільний 
європейський куточок – це форма 
співпраці вчителів та учнів, яка охоплює 
різноманітні сфери, займаючись, як 
говорить сама його назва, вивченням 
Європи, європейської інтеграції, історії, 
географії, культури, мистецтва, науки. 
Європейський куточок поширює дану 
інформацію серед учнів школи та 
мешканців села. Учні вчаться активності, 
толерантності, пошани і зацікавленості 
іншими народами.  

Метою діяльності шкільного 
«Європейського куточка» є формування 
почуття європейської єдності та 
розширювати знання про Європу, 
знаходити спільні цінності, подібності 
культур, традицій. ознайомлювати з 
культурою, мовою, традиціями, пам’ятками 

архітектури та історією народів Європи, 
формувати нове покоління європейців.  

Створення «Європейського куточку» 
дає: учням цікаві знання, захоплюючі 
віртуальні подорожі, знайомство з 
європейськими країнами; батькам – 
залучення до шкільної діяльності, 
розширення кругозору, поінформованість 
про європейські країни у цікавій формі; 
вчителю – реалізацію власних задумів, 
збільшення досвіду та ефективності 
роботи в позашкільній діяльності, 
налагодження співпраці між учнями та 
вчителями; школі – підняття престижу 
навчального закладу, нові форми роботи з 
учнями, залучення громади до життя 
навчального закладу, мотивацію батьків; 
громаді – інформацію про європейські 
країни, формування свідомих членів 
громади, що можуть вирішувати проблеми, 
критично мислити, покращення іміджу 
громади; державі – свідомих та добре 
поінформованих громадян, що вміють 
компетентно вирішувати різноманітні 
проблеми та відповідно будувати майбутнє. 

 
 

Олександр ГОВІЙНИЙ, 
учитель історії та правознавства 
Яровського НВК І – ІІ ступенів 
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СКАРБНИЦЯ 
ЗДОРОВ’Я 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗОРУ 
 ШКОЛЯРІВ – ПРОБЛЕМА 

ДОРОСЛИХ 
Значення зорового аналізатора для 

навчання переоцінити неможливо. У школі 
діти вперше в житті починають виконувати 
щоденну, досить тривалу, з роками 
зростаючу роботу, безпосередньо 
пов’язану з напруженням зору. Як 
наслідок, велике зорове навантаження, 
комп’ютеризація навчального процесу, 
дефіцит рухів, надмірні інформаційні 
навантаження неминуче згубно 
відбиваються на функціональних 
властивостях очей. У розвинених країнах 
кожен четвертий – короткозорий.  

Зорові розлади пов’язані не тільки з 
умовами зорової роботи, але й з іншими 
соціальними й побутовими умовами. На зір 
впливає харчування, зокрема нестача 
вітамінів, природні умови, клімат. 
Установлено зв’язок між порушеннями 
зору і станом здоров’я. Мають значення 
умови, за яких ріс і розвивався сам орган 
зору, спадкова схильність тощо. Тобто, не 
можна виділити один який-небудь фактор, 
що впливає на розвиток порушень зору, а 
в конкретних умовах той чи інший фактор 
відіграє свою домінуючу згубну роль. 
Виходячи з цього, порушення зору у дітей 
слід розглядати як серйозну проблему.  

Зір школярів є предметом широких і 
всебічних досліджень. При цьому всі 
дослідники суголосні в тому, що кількість 
учнів з короткозорістю від молодших до 
старших класів зростає. Статистичні дані 
свідчать: серед першокласників 
короткозорих – 3 %, серед учнів 3-х 
класів – 10 %. У 9 класі від захворювання 
потерпають вже 16 % дітей, і часто у 
значній мірі! Близько 20 % випускників 
шкіл страждають так званою «шкільною», 
прогресуючою короткозорістю [1].   

Коли в процесі масових обстежень 
шкіл з’ясувалося, що короткозорість 
виникає в перші роки навчання в школі і 
активно прогресує з віком дитини, відомі 
раніше попередні факти спадкового 
походження короткозорості втратили свою 
значущість. Основними причинами 

короткозорості дітей шкільного віку 
сьогодні вважаються несприятливі умови 
зовнішнього середовища і, перш за все, 
фактор посиленого зорового напруження 
при розгляданні на близькій відстані.  

Фізіологія ока людини така, що 
близько 80 % навантаження у його роботі 
має припадати на розгляд вдалечінь і лише 
20 % – зблизька. У сучасної людини око 
працює навпаки: 90 % його навантаження 
– розгляд зблизька. Це надмірне 
навантаження негативно впливає на очі, 
особливо під час формування зору, що 
відбувається до 25 років. Найкритичніший 
період – від народження до 13 років.  

Найпоширеніші форми порушення 
зору в дітей за період навчання в школі – 
це спазм акомодації і короткозорість.  

Спазм акомодації – надмірне 
напруження війкового (циліарного) м’яза, 
що не проходить, навіть коли око його не 
потребує. Спазм супроводжується 
напруженням зору при розгляданні 
вдалечінь, зоровою втомою при 
розгляданні зблизька. Такий спазм 
шкодить зору через стійке посилення 
заломлюючої здатності ока. Подібним 
порушенням страждає кожен шостий 
короткозорий школяр. Дитина, у якої 
розвивається стійке напруження 
циліарного м’яза, стає дратівливою, 
швидко втомлюється, починає гірше 
вчитись, скаржиться на головні болі.  
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Тривалість спазму коливається від 
декількох місяців до декількох років, в 
залежності від загального стану дитини, 
режиму її життя і занять, своєчасності 
діагностики і правильно призначеного 
лікування очей.  

Короткозорість (міопія) – 
захворювання (як правило, набуте), коли в 
період інтенсивного тривалого 
навантаження (читання, письмо, перегляд 
телепередач, ігри на комп’ютері) через 
порушення кровопостачання відбуваються 
зміни в очному яблуці, що призводять до 
його розтягування. У результаті такого 
розтягування погіршується розглядання 
віддалених предметів, яке поліпшується, 
якщо прижмуритися чи натиснути на очне 
яблуко.  

Через частоту, тяжкість і тривалість 
враження ока спазм акомодації та 
короткозорість вимагають профілактичних 
дій. Здійснювати їх необхідно батькам, 
педагогам і офтальмологам. Діти з 
порушеннями зору є в кожному класі 
кожної школи. Об’єднаними зусиллями 
лікарів, учителів, медичних сестер, 
педіатрів, батьків можна вирішити 
проблему виникнення та прогресування 
зорових розладів.  

Гігієна зору у дітей шкільного віку 
полягає у забезпеченні всіх умов для 
оптимального стану функцій ока. Усі 
основні гігієнічні питання режиму для 
школяра в навчальному закладі потребує і 
зір. Це – розклад навчального дня, 
організація уроків і перерв, організація 
занять і відпочинку в позашкільний час.  

Першочергово проблема стосується 
учнів молодших класів. Саме в молодшому 
віці спостерігаються великі зміни стану 
зору за порівняно короткий період. Слід 
пам’ятати, що у дітей молодшого 
шкільного віку відсутні ще достатні 
навички читання, письма, тривалого 
сидіння. Ці подразники вперше 
систематично увійшли в життя дітей і 
складають для них певні труднощі. Ось 
чому для учнів перших класів, які вперше 
приступили до занять, чотири уроки щодня – 
непосильне навантаження, в тому числі і 
для органу зору.  

Дослідження офтальмологів показали, 
що в учнів 1-х класів при звичайному 

режимі занять до кінця третього, а 
особливо 4-го уроку спостерігалося значне 
зниження гостроти зору, стійкості чіткого 
бачення, швидкості зорово-моторних 
реакцій, загальної працездатності. Таким 
чином, врахування кількості уроків, їх 
чергування за складністю та ступенем  
зорового навантаження помітно зменшує 
зорову стомлюваність [1].  

Середня безперервна тривалість різних 
видів навчальної діяльності (читання з 
паперового носія, письмо, слухання, 
опитування тощо) у 1-4 класах не повинна 
перевищувати 7-10 хвилин, у 5-11 класах – 
10-15 хвилин. Відстань від очей до зошита 
чи книги має становити не менше 25-35 см 
в учнів 1-4 класів та не менше 30-45 см – 
в учнів 5-11 класів.  

Лікарями-гігієністами доведено, що всі 
зорові функції різко знижуються в умовах 
поганої освітленості. Найбільш 
сприятливою для роботи зорового 
аналізатора є природна освітленість в 
межах від 800 до 1200 лк (люкс – 
одиниця виміру освітленості). Основні 
гігієнічні вимоги, що пред’являються до 
освітлення, включають достатність і 
рівномірність освітлення, відсутність різких 
тіней і блиску на робочій поверхні. У 
сонячні дні надлишок сонячних променів 
створює на робочому місці сонячні 
відблиски, сліпить очі і цим заважає 
роботі. Для захисту від прямих сонячних 
променів можна використовувати легкі 
світлі штори (із тканини з достатніми 
світлопропускними можливостями – 
поплін, штапель), або підйомно-поворотні 
жалюзі. «При відсутності прямого 
попадання сонячного променя на робочі 
місця учнів штори повинні знаходитись в 
міжвіконних простінках і не закривати 
вікна. Ламбрикени не повинні сягати нижче 
верхньої частини віконної рами. Для 
забезпечення оптимального природного 
освітлення навчальних приміщень 
необхідно мити вікна не менше 2-х разів 
протягом навчального року… 
Забороняється розміщення на підвіконні в 
навчальних приміщеннях високих 
кімнатних квіти. Колір поверхні стелі, стін, 
меблів повинен бути жовтим, зеленим або 
бежевим (матових пастельних тонів).  
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Стелю, верхні частини стін, віконні рами 
та двері слід фарбувати у білий колір, 
коефіцієнт відбиття якого 0,8; в кабінетах 
технічних засобів навчання стіна, яка є фоном 
до екрану (телевізор, кінопроектор) повинна 
бути пофарбована в жовтий або бежевий 
колір з коефіцієнтом відбиття 0,6; класна 
дошка повинна мати матову поверхню, 
пофарбовану в темно-зелений, коричневий 
колір з коефіцієнтом відбиття 0,1-
0,2» (ДСанПіН 5.5.2.008–01 в розділі 4.1) [3]. 

У похмурі дні, ранні ранкові і вечірні 
години для забезпечення оптимальної 
освітленості на робочому місці необхідно 
включати штучне освітлення. «При 
штучному освітленні навчальних  приміщень  
слід  надавати перевагу люмінесцентним 
лампам (ЛТБ та інші)... При освітленні 
приміщення  люмінесцентними  лампами  
повинно бути  передбачено додаткове 
освітлення класної дошки спеціальними 
лампами із світильниками несиметричного 
світло розповсюдження; при освітленні 
лампами розжарювання – додаткові 
лампи… Для освітлення третього ряду парт 
слід у навчальних приміщеннях передбачати 
окреме включення другого від вікон ряду 
електроламп… Світильники миються не 
рідше 1 разу на три місяці (ДСанПіН 
5.5.2.008–01 в розділі 4.2) [3]. 

Обов’язково треба враховувати той 
факт, що в першому ряду від вікна 
освітлення зазвичай добре, а в третьому при 
похмурій погоді може бути недостатнім. 
Щоб усі діти були в рівних умовах, 
необхідно кожну чверть пересаджувати їх на 
інший ряд парт, залишаючи на однаковій 
відстані від класної дошки.  

Також до основних факторів, що 
стимулюють міопію у школярів, відносять 
непристосовані або погано пристосовані 
меблі для занять. Неправильна посадка за 
робочим столом, шкідлива звичка читати і 
писати, сильно схиливши голову, 
згорбившись, з нахилом вбік, в незручному 
положенні сприяє ослабленню зору.  

У профілактиці зору в школярів велику 
роль відіграє суворе дотримання правил 
зорового режиму при роботі з комп’ютером. 
Відповідно до ДСанПіН 5.5.6-009-98 (розділ 
5) безперервна робота учнів з екраном 
відеомонітора не має перевищувати за одну 
навчальну годину: для учнів 1 класу (6 років) – 

10 хв.; для учнів 2-5 класів – 15 хв.; для учнів 6-
7 класів – 20 хв.; для учнів 8-9 класів – 25 
хв.; для учнів 10-11 класів на першій годині 
занять – 30 хв., на другій годині – 20 хв. 
[4]. 

Загальна тривалість позакласних та 
факультативних занять з основ 
інформатики не повинна перевищувати 2 
годин на тиждень, а безпосередньої 
роботи на комп’ютері – не більше 1 
години. Загальна тривалість під час 
профільного навчання учнів на комп’ютері 
не повинна перевищувати 2 годин на день. 
Під час занять на комп’ютері для 
попередження розвитку перевтоми 
необхідно здійснювати комплекс 
профілактичних заходів… Після 
безперервної роботи з екраном монітора 
слід протягом 1,5-2 хвилин виконувати 
вправи для профілактики зорової втоми. 
Через кожні 25-30 хвилин роботи на 
комп’ютері впродовж 5 хвилин виконувати 
комплекс вправ для профілактики зорової 
і статичної втоми [5]. 

З метою профілактики втоми, 
порушення постави і зору в учнів на 
уроках слід проводити фізкультхвилинки 
та гімнастику для очей. Зокрема, для учнів  
початкових  класів на уроках письма, 
мови, читання, математики тощо необхідно 
через кожні 15 хвилин уроку проводити 
фізкультхвилинки та гімнастику для очей 
[3]. Необхідно чергувати під час уроку 
різні види навчальної діяльності (за 
винятком контрольних робіт). Завдання 
педагога – виховати в учнів корисну 
звичку чергувати зорову роботу з 
виконанням нескладних вправ на зняття 
втоми і профілактику короткозорості. 
Виконання комплексу вправ зорової 
гімнастики дає можливість зняти 
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ДСанПіН 5.5.2.008–01 пропонує 
комплекс вправ гімнастики для очей 
(додаток 8) [3]: 

Швидко покліпати очима, закрити очі 
та посидіти спокійно, повільно рахуючи  
до 5. Повторити 4-5 разів. 

Міцно зажмурити очі (рахуючи до 3), 
відкрити очі та подивитися вдалечінь, 
рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів. 

Витягнути праву руку вперед. Стежити 
очима, не повертаючи голови, за 
повільними рухами вліво і вправо, вгору і 
вниз вказівного пальця витягнутої руки. 
Повторити 4-5 разів. 

Подивитися на вказівний палець 
витягнутої руки на рахунок 1-4, потім 
перенести погляд вдалечінь на рахунок  
1-6. Повторити 4-5 разів. 

У середньому темпі проробити 3-4 
кругових рухів очима в правий бік, стільки 
ж – у лівий бік. Розслабивши очні м’язи, 
подивитися вдалечінь – на рахунок 1-6. 
Повторити 1-2 рази. 

Правилами безпеки під час навчання в 
кабінетах інформатики навчальних 
закладів системи загальної середньої 
освіти (затверджені Наказом Державного 
комітету України з нагляду за охороною 
праці від 16.03.2004 № 81) [5] 
пропонується орієнтовний комплекс 
вправ для очей для зняття втоми під 
час навчання в кабінетах інформатики 
(вправи виконуються сидячи в зручній позі, 
хребет прямий, очі відкриті, погляд – 
прямо, відвернувшись від комп’ютера): 

Варіант 1  
1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, 

вправо-прямо, вгору-прямо, додолу-прямо 
без затримки в кожному положенні. 
Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному 
напрямі. 

2. Закрити очі на рахунок «раз-два», 
відкрити очі і подивитися на кінчик носа на 
рахунок «три-чотири». 

3. Колові рухи очей: до 5 кіл вліво і 
вправо.  

Варіант 2 
1. Швидко кліпати очима протягом 15 с. 
2. Заплющити очі. Не відкриваючи очей, 

начебто подивитися ліворуч на рахунок 
«раз-чотири», повернутися у вихідне 
положення. Так само подивитися праворуч 
на рахунок «п’ять-вісім» і повернутися у 

вихідне положення. Повторити 5 разів. 
3. Спокійно посидіти із закритими очима, 

розслабившись протягом 5 с.  
Спеціальні вправи для 

попередження хвороби очей у дітей 
(розроблені професором Е.С. Аветісовим і 
Є.І. Лівадо в НДІ очних хвороб ім. 
Гельмгольца) [1]: 

1. Вихідне положення (в.п.) – сидячи. 
Міцно заплющити очі на 3-5 сек. а потім 
відкрити на 3-5 сек. Повторити 6-8 разів. 
Зміцнюються м’язи повік, поліпшується 
кровообіг, розслабляються м’язи. 

2. В. п. – сидячи. Швидко моргати 
протягом 1-2 хв. Поліпшується кровообіг 
повік. 

3. В. п. – стоячи. Дивитися прямо перед 
собою 2-3 сек. перевести погляд на палець 
витягнутої правої руки, розташованої по 
середній лінії обличчя на відстані 25-30 см 
від очей, і дивитися на нього 3-5 сек., 
опустити руку. Повторити 10-12 разів. 
Знижується втома, полегшується зорова 
робота на близькій відстані. 

4. В.п. – стоячи. Витягнути руку вперед, 
дивитися на кінець пальця витягнутої руки, 
розташованої по середній лінії обличчя, 
повільно наближати палець, не зводячи з 
нього очей, до тих по, поки палець не 
почне двоїтися. Повторити 6-8 разів. 
Полегшується зорова робота на близькій 
відстані. 

5. В.п. – сидячи. Закрити очі, 
масажувати повіки круговими рухами 
пальця. Повторити протягом 1 хв. 
Розслаблюються м’язи і поліпшується 
кровообіг повік. 

6. В.п. – стоячи. Відвести руку в правий 
бік, повільно пересувати палець 
напівзігнутої руки справа наліво і, не 
рухаючи головою, стежити очима за 
пальцем. Відвести руку в лівий бік. 
Повільно пересувати палець напівзігнутої 
руки зліва направо і, не рухаючи головою, 
стежити за пальцем. Повторити 10-12 
разів. Зміцнюються м’язи очей 
горизонтальної дії, поліпшується їх 
координація. 

7. В.п. – стоячи. Трьома пальцями 
кожної руки легко натиснути на верхню 
повіку, через 1-2 сек. зняти пальці з повік. 
Повторити 3-4 рази. Поліпшується 
циркуляція внутрішньоочної рідини. 
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Заслуговують на увагу для 
використання у навчальному закладі 
сенсорно-координаторні тренажери 
В. Ф. Базарного [2]. Вони являють собою 
плакати, на яких зображено різними 
кольорами схеми зорового-рухових 
траєкторій. Вправи полягають у рухах очей 
дитиною відповідно до напряму стрілок 
траєкторій. Для виконання цієї вправи 
використовується плакат розміром 
орієнтовно 1 на 2 метри, на якому 
зображені різні за формою і кольором 
траєкторії. Стрілками вказано напрямок, 
по якому має рухатися погляд дитини. 
Методика виконання вправи:  

1. Діти шикуються навпроти плаката на 
відстані не менше 2-х метрів від нього. 

2. Дається інструкція, в 
якому напрямі має 
рухатися погляд дитини, 
по траєкторії якого 
кольору, як має дитина 
виконувати цю вправу 
(стежити за рухом 
вказівки, не повертаючи 
голови, стежити одними 
очима). 
3. В.п.: вказівка викладача 
в центрі плаката. 
4. Виконується в 
наступному порядку: вліво 
і вгору; вгору і вниз; за 
годинниковою стрілкою і 
проти годинникової 
стрілки; по вісімці. 

5. Кожна траєкторія прослідковується 
на рахунок 1-5. 

6. Тривалість вправи 1 хвилина.  
Застосування в роботі навчального 

закладу здоров’язбережувальних техно-
логій підвищить результативність 
навчально-виховного процесу, сформує у 
педагогів і дітей ціннісні орієнтації, 
спрямовані на збереження і зміцнення 
здоров’я та зору.  

 
Валентина УСПЕНСЬКА,  
керівник лабораторії з 
проблем здоров’яспрямованої 
діяльності в закладах освіти, 
кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної 
та шкільної освіти КЗ СОІППО 
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ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України 
№ 21/185 від 09.03.2004 (витяг) 

 
5.3. З метою профілактики астенопії (зорової втоми) та міопії (короткозорості) в обов’язковому порядку 

забезпечити проведення викладачами фізкультхвилин у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках та в 
комп’ютерних класах під час занять з використанням комплексу вправ, примірний перелік яких затверджений цим 
наказом. 

Примірний перелік вправ для профілактики зорової втоми і короткозорості, що виконуються на уроках 
у школі 

1. Відкинутись на бильце стільця. Вдихнути. Нахилившись уперед до кришки парти, видихнути. Повторити  
5-6 разів. 

2. Відкинутись на бильце стільця, прикрити повіки, міцно заплющити очі, відкрити повіки. Повторити 5-6 разів. 
3. Руки на пояс. Повернути голову вправо, подивитись на лікоть правої руки, повернути голову вліво, 

подивитись на лікоть лівої руки, повернутись у вихідне положення. Повторити 5-6 разів. 
4. Підняти очі догори, виконати ними рухи по колу за годинниковою стрілкою, потім зробити ними рухи по 

колу проти годинникової стрілки. Повторити 5-6 разів. 
5. Руки витягти уперед, подивитись на кінчики пальців, підняти руки вгору (вдихнути), стежити очима за 

руками, не піднімаючи голови, руки опустити (видих). Повторити 4-5 разів. 
6. Подивитись прямо перед собою на класну дошку 2-3 сек., перевести погляд на кінчик носа на 3-5 сек. 

Повторити 6-8 разів. 
7. Закрити повіки. Протягом 30 сек. проводити їх масаж кінчиками вказівних пальців.  
Примітка. Усі вправи виконуються сидячи. Фізкультхвилинку проводить викладач. 

Примірний перелік вправ для зняття зорової втоми, що виконуються вдома 
1. Міцно заплющити очі на 3-5 секунд, потім розплющити їх на 3-5 секунд, повторити 6-8 разів. Вправа знімає 

втому, зміцнює м’язи повік, сприяє поліпшенню кровопостачання, розслабленню м’язів ока. 
2. Швидко моргати протягом 1-2 хвилин. Вправа сприяє поліпшенню кровообігу. 
3. Дивитись у далечину прямо перед собою 2-3 секунди. Поставити палець правої руки по середній лінії 

обличчя навпроти перенісся на відстані 25-30 см від очей. Перевести погляд на кінець пальця і дивитись на нього 
двома очима 3-5 секунд. Опустити руку. Повторити 10-12 разів. Вправа знімає втому акомодаційного м’яза, 
полегшує зорову роботу на близькій відстані. 

4. Закрити повіки. Проводити масаж їх за допомогою рухів по колу пальцями протягом 1 хвилини. Вправа 
знімає спазм м’язів очей і поліпшує кровопостачання. 

5. Поставити палець правої руки по середній лінії обличчя на відстані 25-30 см від очей. Дивитись двома очима на 
кінець пальця 3-5 секунд. Закрити долонею лівої руки ліве око на 3-5 секунд. Забрати долоню, дивитись двома очима 
на кінець пальця 3-5 секунд. Потім аналогічна вправа виконується при фіксації пальця лівої руки з прикриттям правого 
ока. Повторити 5-6 разів. Вправа сприяє роботі обох очей. 

6. Голова нерухома. Відвести напівзігнуту праву руку вбік. Повільно переміщувати палець справа наліво і зліва 
направо, стежити очима за пальцем. Повторити 10-12 разів. Вправа зміцнює м’язи ока горизонтальної дії та 
удосконалює їх координацію. 

7. Одночасно трьома пальцями лівої руки легко натиснути на верхню повіку лівого ока і трьома пальцями 
правої руки легко натиснути на верхню повіку правого ока. Через 1-2 секунди зняти пальці з повіки. Повторити  
3-4 рази. Вправа поліпшує циркуляцію внутрішньо-очної рідини. 

8. Дивитись у далину перед собою 2-3 сек. Потім перевести погляд на кінчик носа на 3-5 сек. Повторити  
6-8 разів. Вправа розвиває здатність утримувати погляд на близькій відстані. 

9. Голова нерухома. Підняти напівзігнуту праву руку вгору. Повільно переміщувати палець згори вниз і стежити 
за ним очима. Повторити 10-12 разів. Вправа зміцнює м’язи очей вертикальної дії і вдосконалює їх координацію. 

10. Голова нерухома. Витягнути напівзігнуту руку вперед і вправо. Виконати рукою на відстані 40-50 см від ока 
повільні рухи по колу за годинниковою стрілкою і стежити при цьому очима за кінцем пальця. Виконати цю вправу 
лівою рукою, здійснюючи рухи по колу проти годинникової стрілки. Повторити 3-6 разів. Вправа розвиває 
координацію рухів очей і сприяє зміцненню вестибулярного апарату. 

11. Голова нерухома. Підняти очі вгору, опустити вниз. Повернути очі в правий бік, потім в лівий. Повторити  
6-8 разів. Вправа удосконалює складні рухи очей. 

12. Голова нерухома. Підняти очі вгору. Зробити ними рухи по колу за годинниковою стрілкою, проти 
годинникової стрілки. Повторити 3-6 разів. Вправа сприяє розвитку складних рухів очей і підвищує стійкість 
вестибулярних реакцій. 

13. Голова нерухома. Підняти очі вгору, опустити вниз. Повернути очі вправо, потім вліво. Повторити 6-8 разів. 
Вправа розвиває здатність очних м’язів до статичної напруги. 

14. Ноги поставити на ширину плечей. Голову опустити, подивитись на носок лівої ноги (зафіксувати точку). 
Підняти голову, подивитись у правий верхній куток кімнати. Опустити голову, подивитись на носок правої ноги. 
Підняти голову, подивитись у верхній лівий куток кімнати. Повторити 3-6 разів. Вправа сприяє поліпшенню 
координації рухів очей і голови. 

15. Витягнути руки вперед на ширину плечей на рівні очей. Подивитись у правий верхній куток кімнати. 
Перевести погляд на кінці пальців лівої руки. Подивитись у верхній лівий куток кімнати. Перевести погляд на кінці 
пальців правої руки. Повторити 3-4 рази. Вправа розвиває складні координаційні рухи очей. 

16. Стати перед вікном. На відстані 25 см на рівні очей на вікні прикріпити мітку (діаметр 2-3 мм). По черзі 
фіксувати то мітку, то який-небудь об’єкт за вікном, який міститься на рівні мітки на віддалі не менше 1 м. Перші 3 
дні вправу продовжувати 3 хвилини, потім 3 дні – 5 хвилин і 7 хвилин кожного наступного дня. Вправа розвиває 
здатність оцінювати відстань і координує роботу внутрішніх і зовнішніх м’язів ока. 

Примітка. Вправи 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 виконують сидячи, а вправи 3, 5, 6, 9, 11; 14,15.16 – стоячи. 
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ГУМАННА 
ПЕДАГОГІКА 

ВИХОВАННЯ ДИТИНИ  
В КУЛЬТУРІ 

У Програмі виховання дітей 
та учнівської молоді сказано, 
що в Україні створено 
передумови для формування 
гуманістичних цінностей та 
зразків громадянської позиції, 
виконання освітою своєї 
виховної, культурологічної 
місії. Концепцією Нової 
української школи закладено 
розуміння виховання як 
процесу залучення особистості 
до створеної людством системи 
цінностей, окультурення її 
життя, сприяння становленню 
творчої активності. Реалізувати 
ці завдання зможуть  учителі, 
які завжди були і є з багатим 
духовним світом і високими 
ідеалами, умотивовані, віддані 
служінню Людству, благород-
ні, і такі, що здійснюють 
гуманну педагогічну практику 
за покликом душі, за велінням 
серця. Адже сучасна школа 
потребує Любові, Мужності, 
Творчості, Краси, Світла, 
Культури.  

Питання виховання Дитини 
в Культурі є актуальним. Тим 
більше нині, коли цілісність 
культури перебуває під 
загрозою. Культура – це не 
лише основа розвитку 
цивілізації, конгломерат духов-
них надбань кожного народу й 

усього людства, а й мирне 
розв’язання конфліктів.  
Ш.О. Амонашвілі цілком 
справедливо вважає, що 
культура відображає дух, вона 
є проявом волі духу, його 
діяльним,  творчим станом. 
Тому Дитину, наголошує він, 
необхідно виховувати в 
Культурі.  

У своїй роботі «Істина 
школи» Ш.О. Амонашвілі 
проводить думку, що 
«культура є основним джере-
лом гуманізації людської 
історії». І з цим не можна не 
погодитися. Красу й Знання 
автор визначає як основи всієї 
Культури, що мають значний 
вплив на історію людства. А 
кожна дитина несе в собі 
частку загальнолюдського. 
Тим самим стверджуючи, що 
«у надрах «чаші» душі Дитини 
від початку вже сяє зародок 
зерна Культури», він визначає 
один з ключових напрямів 
виховання в сучасній школі: 
виховання в Культурі. На 
прикладі практичної діяльності 
педагог показує, що Дитина за 
своєю суттю прагне до 
вдосконалення й розвитку, 
адже її духовний світ є дуже 
динамічним. Однак, незвана-
ючи на те, що Дитина володіє 

волею й свідомістю, нерідко 
найкращі спонукання із боку 
батьків, учителів можуть  
майже не сприйматися нею. 
Але Дитина, наголошує автор, 
беззастережно має вірити, що 
вони освітлюють її внутрішній 
світ, з вдячністю приймати їх, 
прямувати за ними, і тоді, як 
пише Ш.О. Амонашвілі, «цей 
невидимий процес руху до 
самовдосконалення буде без-
перервним». Зерно Культури  
обов’язково дасть свої 
паростки.  

Сьогодні є безумовним той 
факт, що кожна дитина має 
свою місію. Цікавою видається 
думка Ш.О. Амонашвілі з 
даного приводу, який 
зазначає: «Діти приходять у 
цей світ земний, щоб 
виправити те, що зіпсували 
дорослі». Ще більше 
горизонтів для співпраці 
відкриває твердження автора, 
який говорить, що «до 
кожного дорослого пристав-
лена дитина, а то й армія 
дітей, яким доручено 
допомогти дорослому згадати, 
ким він є». «Найближчими» 
дорослими для Дитини є 
батьки, учителі.  

Ш.О. Амонашвілі позиціо-
нує вчителя як «…надсуспільне 
явище, поводиря суспільства, 
художника життя». Особисті 
невдачі й негативні обставини 
життя, зазначає він,  мають 
слугувати стимулом 
устремління до кращого. А 
прагнення до змін повинне 
сприяти наближенню 
майбутнього, де представлена 
краса Культури. Автор 
наголошує: «Ці старання й 
будуть Культурою Освіти, це й 
буде вихованням Культури». 
Він не безпідставно закликає 
вчителів не нав’язувати дитині   
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своїх думок, прагнень. Педагог 
глибоко переконаний, що 
думки дитини є глобальними, 
більш чистими, ніж думки 
дорослих. Отже, учитель має 
робити все можливе, щоб 
побачити в Дитині рятівника 
Світу, і має оновлюватися сам, 
щоб разом з нею змінювати 
світ на краще. Особливого 
значення Ш.О. Амонашвілі 
надає «законам Прекрасного» – 
законам Щирості, Серця, 
Блага, Світла. Важливо, 
наголошує автор, щоб дар 
Учителя був прийнятий 
Дитиною. Для цього необхідно 
дарувати змістовні знання, 
доносити до дитини прекрасні 
уроки, спрямовувати її до 
вдосконалення, шляхом 
вдосконалення самого себе; 
наповнювати дитину Світлом, 
коли й сам наповнився ним. 
Усвідомлення краси вчителем – 
важливий фактор його 
педагогічної діяльності. Автор 
закликає допомагати дитині, 
співчувати, дарувати, вихо-
вувати, навчати, любити. «У 
любові Дитина знаходить 
удвічі більше джерело 
зростання».  

Аксіомою в гуманній 
педагогіці стали висловлю-
вання Ш.О. Амонашвілі, який 

стверджує, що «Культура 
виховується Культурою. 
Духовність Дитини без 
Культури не формується». 
Автор пише: «Виховання 
культури – це доля вчителя». 
Адже Культуру в Дитині 
вчителю не потрібно 
насаджувати. Головне завдан-
ня – розвивати, формувати її 
свідомий образ у Дитині. 
Процес виховання має бути 
непомітним, іти від Серця 
Вчителя до Серця Дитини. 
Отже, учитель повинен 
володіти так мистецтвом 
виховання, коли «і вихователь 
не думає, що виховує, і 
вихованець не відчуває, що 
його виховують, але цей 
процес усе ж таки 
здійснюється».  

У вихованні Дитини в 
Культурі батькам належить 
особлива роль. Адже, за 
висловом Ш.О. Амонашвілі, 
саме Культура є «Сутність, 
Дух, Сенс, Причина, Істина, 
Світло, Шлях виховання та 
освіти». Велика увага має бути 
приділена батьками розвитку 
вміння поводити себе таким 
чином, «щоб явища їхнього 
життя складалися у фокусі, у 
якому стягуються й плавляться 
крупинки Культури». І тоді 

вони зможуть допомогти 
Дитині в усвідомленні свого 
призначення. Дуже часто 
причини неслухняності, 
свавілля дітей, зазначає автор, 
криються в поведінці 
дорослих, які застосовують 
подвійні стандарти: одне 
говорять, інше роблять. 
Корупція, хабарництво, 
бездуховність, у цілому, 
безкультур’я, на жаль, є 
ознаками світу дорослих, світу 
батьків, які виховують Дитину. 
Дитина чинить опір різними 
способами, нагадуючи, що 
дорослі не можуть звертати зі 
шляху вдосконалення й 
розвитку. Як справедливо 
зазначає Ш.О. Амонашвілі,  
«рідко буває, коли дорослі 
здогадуються про простягнуту 
з Небес дитячу руку й 
хапаються за неї обома 
руками. І яке ж тоді буває 
торжество Культури». 

Отже, Дитина потребує 
поруч себе людей, зокрема 
батьків, учителів, які 
«звеличують Культуру..., 
надають світлого образу 
Культури в ній». 
Одухотворення освіти ідеями 
гуманної педагогіки потребує 
від учителів, батьків значних 
зусиль по усвідомленню її 
Істин. Лише облагороджуючи 
своє Серце, можна 
облагороджувати Серце 
Дитини, удосконалюючи 
самого себе, сприяти її 
удосконаленню, навчитися з 
посмішкою, з розумінням 
сприймати явища життя та 
навчити цьому Дитину. 

 
 
Олена МАТВІЙЧУК,  
директор Конотопської 
спеціалізованої школи ІІ-ІІІ 
ступенів №2 Конотопської 
міської ради Сумської 
області 
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Під патронатом Націо-
нальної поліції відбувся 
відкритий чемпіонат з 
багатоборства зі службовими 
собаками «Юний кінолог». 

Протягом двох днів 36 
учасників з 16 областей 
України разом зі своїми 

улюбленцями різних порід – 
мисливських, службових і 
декоративних – демон-
стрували навички чоти-
рилапих у подоланні смуги 
перешкод (аджиліті), курсі 
слухняності та захисній 
справі. Кожен виступ 
с у п р о в о д ж у в а в с я 
підбадьорливими вигуками 
з трибун та гучними 

оплесками. 
Найб і л ьшу симпа т ію 

глядачів викликала най-
молодша учасниця чемпіон-
нату – п’ятирічна Ліза 
Шинкарьова, котра зі своїми 
чотирма вихованцями взяла 
участь майже у всіх видах 

змагань. 
За підсумками змагань в 

командній першості перемогла 
команда сумчан. Друге місце 
посіла команда Дніпро-
петровської області, третє – 
представники Кіровоградської 
області. Загалом же жоден зі 
спортсменів не залишився без 
нагороди. Подарунки та 
подяки за підготовку команд 
отримали також і тренери 
учасників. 

 
З а  м а т е р і а л а м и 

Управління Національної 
поліції у Сумській області 
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ЗМАГАННЯ 
ЗМАГАЛИСЯ ЮНІ  

ПРИБОРКУВАЧІ ВОГНЮ 

У м. Суми відбулося 
справжнє свято безпеки, 
км і т ли вост і  і  с п орт у , 
організоване Управлінням 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та 
Департаментом освіти і науки 
Сумсько ї  облдержадм і -
ністрації. У дитячому санаторії 
«Ровесник» відбувся фінал 
обласного етапу XХІ І І 
Всеукраїнського фестивалю 
Дружин юних пожежних. 

На початку травня у 
зональних етапах фестивалю 
взяли участь команди всіх 
районів Сумщини, піч час яких 
визначилися учасники фіналу – 
3 найсильніші команди 

регіону: «Агенти 101»  
(м. Суми), «Адреналін»  
(м. Ромни) та «Back-in 
Style» (м. Середина Буда). 
Після демонстрації своїх 

теоретичних знань з основ 
безпеки життєдіяльності та 
медично ї  п ід гот о вки , 
команди приступили до 
спортивних змагань на 
відкритій місцевості. Всі 

команди діяли завзято та 
спритно ,  демонструючи 
згуртованість та рішучість. 
Напруга змагань наростала з 
кожним етапом. Перед 
неупередженим журі постало 
нелегке завдання обрати 
найкращих. 

За результатами перемож-
ц ем  обл а сно г о  е та п у 
фестивалю Дружин юних 
пожежних стала команда 
«Адреналін» з міста Ромни, 
друге місце посіла команда 
«Back-in Style» з міста 
Середина Буда, третьою 
визнали Сумську команду 
«Агенти 101». 

Усі команди отримали від 

організаторів подарунки. 
Також працівники служби 

надзвичайних ситуацій з 
настанням канікул проводять 
велику роз’яснювальну роботу. 
У  першу черг у  вони 
звертаються до батьків з 
проханням ретельно дбати про 
безпеку своїх дітей.  

Тримайте запальнички та 
сірники в недоступних для 
малечі місцях, розповідайте їм 
про небезпеку, яку приховує у 
собі вогонь!  

Виховуйте у них навички 
культури безпечної поведінки, 
демонструючи на власному 
прикладі обережність у 
поводженні з вогнем, газом, 
тощо. Обов’язково розкажіть 
дітям, що у разі виникнення 
пожежі необхідно терміново 
сповістити про це дорослих та 
Службу порятунку за номером 
«101». 

 

За матеріалами Управління 
Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у 
Сумській області. 

НА СТАРТІ – ЮНІ КІНОЛОГИ 
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НАШІ 
ПРАВА 

1 ЧЕРВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ  
ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 

ЯСКРАВО Й ЗМІСТОВНО – ДИТЯЧИЙ 
ПОГЛЯД НА ПРАВА ЛЮДИНИ 

Наша газета писала про оголошений 
конкурс дитячих малюнків «Я маю право!». 
І ось підбито підсумки обласного етапу, 
який виявився щедрим на кількість робіт – 
усього надійшло 182 роботи з різних 
куточків Сумщини. 

Експертній комісії було надзвичайно 
складно обрати найкращі серед такої 
кількості дивовижно яскравих і цікавих 
малюнків, в яких конкурсанти про 
демонстрували власне бачення прав 
дитини і креативні думки з приводу їх 
забезпечення, однак, змагання завжди 
змагання і переможців у номінаціях і 
вікових групах обрано.  

Індивідуальна робота: 
У молодшій групі: 
Роступицька Ніка Андріївна – 

Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів; конкурсна робота «Кожна дитина 
має право на любов і піклування» (І місце); 

Шеме т  Л і л і а на  Анд р і ї вн а  – 
Богданівський НВК: загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – ДНЗ; конкурсна робота «Я 
маю такі ж права як і кожна здорова 
дитина» (ІІ місце); 

С а д о в а  С оф і я  А нд р і ї в н а  – 
Ображіївський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів 
імені І.М. Кожедуба – ДНЗ Шосткинської 
районної ради; конкурсна робота «Я маю 
право на працю» (ІІІ місце). 

У середній групі: 
Шахова Марія Юріївна – КУ «Сумська 

гімназія № 1»; конкурсна робота «Право 
на свободу та особисту недоторканість» 
(І місце); 

Третьяк Лоліта Олександрівна – Центр 
естетичного виховання Шосткинської 
міської ради, гурток «Зразковий художній 
колектив», студія образотворчого 
мистецтва «Мальва»; конкурсна робота 
«Кожна дитина має право на сім'ю»  
(ІІ місце); 

Мельник Валерія Олександрівна – 
Великочернеччинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів Сумської районної 
ради; конкурсна робота «Я маю право на 
дитинство» (ІІІ місце); 

У старшій групі: 
Т у р ч и н а  А н н а  С е р г і ї в н а  –  

КУ «Сумська гімназія № 1»; конкурсна 
робота «Ми маємо право на чисте 
довкілля» (І місце); 

Василенко Вадим Миколайович – 
Яструбинський НВК; конкурсна робота «За 
руку з Конституцією» (ІІ місце); 

Колективна робота: 
У середній групі: 
Поботаєва Еліна Ігорівна, Блажкун 

Софія Ігорівна - Центр естетичного 
виховання Шосткинської міської ради, 
гурток «Зразковий художній колектив», 
студ ія  образотворчого мистецтва 
«Мальва»; конкурсна робота «Діти мають 
право» (І місце); 

Казановська Софія Дмитрівна, 
Гетьманенко Катерина Миколаївна – Центр 
естетичного виховання Шосткинської 
міської ради, гурток «Зразковий художній 
колектив», студія образотворчого 
мистецтва «Мальва»; конкурсна робота  
«Я маю право» (ІІ місце). 
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В старшій групі: 
Шевяков  Андр ій Гри горович , 

Ковальова Юлія Іванівна, Хоруженко 
Ксенія Леонідівна – Ямненська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім. Героя Радянського Союзу 
Мусієнка І.О. Великописарівської районної 
ради; конкурсна робота «Я маю право на 
власну думку» (І місце). 

«Таке розмаїття думок, втілених 
мовою малюнка надзвичайно вразило 

членів журі, – розповіла перший заступник 
начальника Головного територіального 
управління юстиції у Сумській області, 
голова журі конкурсу Ірина Данильченко. 
– Діти яскраво розкрили теми прав 
людини: на освіту, на здоров’я, безпечне 
довкілля, мир і щастя. Ми вітаємо 
переможців та учасників обласного етапу 
Конкурсу та бажаємо їм нових перемог!» 

 ДО ДНЯ 
МАТЕРІ 

МАМУСЮ, 
НЕНЕЧКО, МАТІНКО 

Моє буття бере свій початок із твого. Ти – 
найближча та найрідніша  для мене людина, 
берегиня долі моєї. Кожне  твоє слово, мудрі 
поради та добрі діла – це Книга Життя, яку я 
візьму із собою в майбутнє. І перша усмішка 
дню прийдешньому, і перше «добридень» 
людям – це теж від тебе. І оте одвічне «не 
вкради», «шануй старших», «люби ближнього 
свого»… 

Я виростаю в любові. А любов виростає з 
дитинства: із твоїх тихих лагідних наспівів про 
сон-дрімоту, кота в червоних чоботях, пташок, 
які приносять кашку з молочком… Проте не 
можу пригадати, виокремити ту хвилину, 
годину, коли прийшло усвідомлення 
наповнення мого життя нею, любов’ю. Та хіба  
можливо відразу згадати ту благодатну мить, 
коли в мою душу увійшла перша твоя 
колискова, перша усмішка сонячному 
променю, перші кроки?.. 

І сонце в чистому небі, і пташиний щебет, і 
веселка після весняного дощу – це, матусю, 
твій неоціненний дарунок, наповнений 
ніжністю, турботою, ласкою. 

Усе в моєму житті наповнене твоєю 
присутністю. Здавалося, вир шкільного життя в 
іншому місті, численні друзі, щоденні дівочі 
турботи мали б хоч трохи віддалити нас, проте 
– ні! Наша домівка – це те, що згадується 
щоденно, сниться та гріє теплом спогадів. 

Створена тобою Країна Дитинства… 
Любити її, не викреслити з пам’яті, тягнутися 
до неї та пронести через усе життя – що є 
святіше та дорожче? Без пам’яті про неї ніхто 
не зможе піднятися на крилах своєї мрії! 

Моя мила матусю, ще так недавно я не 
замислювався над тим, яких зусиль тобі 
коштувало створення моєї Країни Дитинства, 
скільки мрій та бажань своїх ти поклала на 
вівтар заради здійснення моїх, заради 

досягнення мною перших успіхів… 
Вибач, колись розсердилася на тебе, коли 

не дозволила гратися моєю першою 
«нагородою» – паперовою «медаллю» за 
успіхи у вивченні англійської мови, яку я 
отримала ще в підготовчій групі дитячого 
садочка… Знаю, що й сьогодні ти зберігаєш її 
в картонній коробці. 

На жаль, не відразу приходить до дітей 
усв ідомлення всеосяжност і  любов і 
материнської, її жертовності… Зізнаюсь, я 
усвідомила і зрозуміла вималювану (і не в 
одному творі!) вправними пензлями 
українських літераторів алегорію про 
материнський рушник та кольори ниток, якими 
він вишитий… Проте (і цього не можна 
змінити!) нитки для Рушника Долі своєї дитини 
матері беруть, розпускаючи свій… власний… 

Моя мила матінко! Обіцяю  виправдати твої 
сподівання, крізь усе життя пронести створену 
тобою та предками роду нашого Книгу Життя 
й передати її своїм дітям. 

З любов’ю та повагою твоя донька Таня.  
 

Тетяна СИДОРЕНКО, учениця 9-А класу 
Сумської обласної гімназії-інтернату для 
талановитих та творчо обдарованих дітей 
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