
  



2 

Педагогічна трибуна          Лютий, 2018  №2 (135) 
ОБДАРОВАНІ 

ДІТИ 
ЮНИЙ ВИНАХІДНИК  

СПІЛКУВАВСЯ  
З ПРЕЗИДЕНТОМ 

Днями у Національному технічному 
університеті «Київський політехнічний інститут 
ім. Сікорського» відбулася виставка робіт 
молодих винахідників і науковців. Виставку 
відвідав Президент України Петро Порошенко, 
який  зустрівся з обдарованою і вручив премії 
за 11 робіт 23 вченим. 

Серед десяти школярів з усієї України, 
які взяли участь у зустрічі з Президентом 
України, був і учень Шосткинської 
спеціалізованої школи №1, слухач Малої 
Академії наук, вихованець міської Станції 
юних техніків Роман Квітницький, який 
презентував модель мендосинського двигуна 
(різновид малопотужного безколекторного 
електричного двигуна з ротором на магнітних 
підшипниках і харчуванням сонячною 
енергією). Юнак спілкувався з Петром 
Порошенком і впевнено розповідав про свою 

модель, адже машинобудуванням 
захоплюється вже давно, має разом зі своїм 
наставником Валерієм Голишом чимало 
нагород. 

ВІЗИТИ 
ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТАМИ   
ТА ВИКЛАДАЧАМИ СНАУ 

Під час робочого візиту на Сумщину 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 
зустрівся зі студентами та науково-
педагогічним колективом Сумського 
Національного аграрного університету.  

Виступаючи перед аудиторією, очільник 

Уряду зауважив, що йому надзвичайно 
приємно починати знайомство із Сумщиною з 
цього навчального закладу. Говорив про 
перспективи розвитку аграрної галузі України, 
де знайдуть своє місце і випускники СНАУ. 

Після короткого, але змістовного виступу, 
голова Уряду запропонував учасникам зустрічі 
продовжити роботу в форматі живого діалогу. 
Так і спілкувалися  про стажування студентів і 
проходження виробничої практики, про долю 
юридичних факультетів у навчальних закладах 
аграрного профілю,  створення наукових 
парків та участь у цьому бізнесу.  Згадкою про 
зустріч стало колективне фото. 
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ПАНОРАМА 

ОСВІТЯНСЬКИХ  
ПОДІЙ 

ПІДТРИМКА МОЛОДІ – 
ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ 

Щорічну винагороду особисто від 
очільника області отримали 45 стипендіатів. 
Серед них відмінники навчання, активісти 
учнівського самоврядування,  лідери 
спортивних та інтелектуальних змагань 
обласного, всеукраїнського та міжнародного 
рівнів. 

Розмір стипендії цього року складає 1050 
гривень. Відповідно до критеріїв найкращих 
обирала комісія, якій були представлені 
матеріали від навчальних закладів. 

«Ця стипендія – інвестиція в майбутнє. 
Адже сьогодні ми вшановуємо та відзначаємо 
винагородою молоду еліту Сумщини, яка 
ставить амбітні цілі і впевнено їх досягає. В 
умовах сучасного життя, що швидко 
змінюється, інтелект є найбільшою цінністю 
суспільства», – такими словами привітав 
присутніх голова облдержадміністрації 
Микола Клочко. 

Він наголосив на необхідності визнавати 
і відзначати перемоги молоді області та 
побажав учням впевненості у своїх силах і 
любові до рідної землі, закликав поважати 
батьків і не боятись помилок, адже це спосіб 

аналізувати свою роботу. 
«Діти Сумщини дуже активні у своєму 

розвитку і беруть участь у найрізноманітніших 
заходах. Можна помітити, що чимало 
нагороджених було із сільської місцевості та 
віддалених містечок. Влада надавала їм 
перевагу, щоб заохотити дітей до нових 
досягнень і праці над собою», – розповіла 
директор Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації Вікторія ГРОБОВА. 

Високопосадовці подякували батькам і 
педагогам стипендіатів за професіоналізм, 
любов до вихованців та самовідданість праці.  

 
За матеріалами сайту Сумської ОДА 

АКТУАЛЬНО 
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ 
ЗНО КООРДИНУЄМО ЗУСИЛЛЯ 

Зовнішнє незалежне оцінювання знань вже 
стало ознакою нової освітньої стратегії України. 
Цього року введено низку змін у цю процедуру, 
але ЗНО залишається показником якості знань. 
Реєстрація на основну сесію ЗНО розпочалася  
6 лютого і триває вона до 19 березня. 

Випускники закладів загальної середньої 
освіти, учні і студенти закладів професійно-
технічної та вищої освіти, які у 2018 році 
складають ДПА у формі ЗНО, реєструються за 
місцем навчання. Для цього в закладах 
визначені особи, відповідальні за формування та 
відправлення реєстраційних документів учнів. 
Випускники минулих років, у тому числі 
студенти професійно-технічних закладів, 
закладів вищої освіти, які вже мають атестат 
про повну загальну середню освіту, роблять це 
самостійно або з допомогою пунктів реєстрації, 
що знаходяться в містах Глухів, Конотоп, Суми, 
Шостка. До перепідготовки буде залучено 1 860 
педагогічних та  науково-педагогічних 
працівників області. 

 

З метою якісного проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання учнів закладів 
загальної середньої освіти об’єднаних 
територіальних громад у 2018 році Комунальним 
закладом Сумський обласний інститут післядип-
ломної педагогічної освіти започатковано 
проведення серії навчальних вебінарів 
«Організаційно-методичні аспекти підготовки 
учнів закладів загальної середньої освіти до 
ЗНО у 2018 році», модератором яких є Ірина 
Удовиченко, проректор з науково-педагогічної 
та методичної роботи. 

Перші випуски тематичної серії вебінарів 
20-21 лютого розпочалися зі вступного слова 
Ірини Удовиченко про важливість систематичної 
якісної підготовки учнів до складання 
зовнішнього незалежного оцінювання – 
індикатора якості освіти, доцільність 
особистісно-зорієнтованого підходу до кожного 
випускника закладу загальної середньої освіти в  
об’єднаній територіальній громаді. 

 

Ірина ПАНАСЕНКО 
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МОВА – ДЕРЖАВИ ОСНОВА, 

 ЇЇ ДУША І МАЙБУТНЄ 
ВАЖЛИВО 

21 лютого, у Міжнародний день рідної 
мови, комунальний заклад Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти 
виступив організатором обласної науково-
практичної конференції «Мова – держави 
основа» за взаємодії Сумської обласної 
державної адміністрації, Сумської обласної 
ради, Департаменту освіти і науки Сумської 
ОДА, Сумського державного університету, 
Сумського обласного Товариства «Просвіта» 
ім. Т.Г.Шевченка.  

Серед учасників – керівництво області та 
міста, науковці, журналісти, письменники, 
педагоги, студентська молодь. До початку 
конференції учасники могли переглянути 
виставку стародруків «Історія української мови 
та писемності», виставку творів майстрів 
народного мистецтва України, послухати 
українських автентичних пісень у виконанні 
артистів Сумської обласної філармонії.  

Вітаючи учасників конференції, Іван 
БОРШОШ, заступник голови Сумської 
обласної державної адміністрації, наголосив на 
тому, що мова є одним із джерел інформації, 
ознакою справжньої нації і народу. 

Директор Департаменту освіти і науки 
Вікторія ГРОБОВА сказала: «Кожного разу, 
коли йдеться про рідну мову, я цікавлюся у 
людей, якою мовою вони бачать сни. Звісно, 
старше покоління рідко думає нашою 
державною мовою, а про сни взагалі мови 
немає. Однак наше завдання «інфікувати» 
підростаюче покоління рідною мовою. Вони 
мають не тільки говорити українською, але і 
думати, і бачити сни». За її словами, на 
державному рівні було прийнято рішення 
розподілити освітні субвенції з тимчасово 
окупованих територій України у розмірі 

близько 13 мільйонів гривень між школами 
для облаштування кабінетів української мови у 
регіонах, де є двомовні школи або є мови 
національних меншин. 

Віктор КАЗБАН, голова Конгресу 
Української інтелігенції Сумщини, модератор 
конференції передав народному депутату 
України Олегу МЕДУНИЦІ звернення учасників 
конференції щодо ухвалення Верховною 
Радою нового мовного закону, який скасує 
нині діюче положення антиукраїнського закону 
«Ківалова-Колесніченка». За це звернення 
одноголосно проголосували усі учасники 
конференції. У свою чергу народний депутат 
висловив сподівання, що ці пропозиції 
ухвалять та внесуть до законопроекту про 
державну мову, бо усі підготовчі завдання 
виконано. 

Юрій НІКІТІН, ректор комунального 
закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти ознайомив 
присутніх з вектором мовної політики освіти 
дорослих в області. 

Найрізноманітнішими були наукові теми 
доповідей конференції, проте їх поєднало 
єдине незламне бажання – говорити рідною 
українською мовою, говорити про проблеми, 
що, на жаль, існують у нашій країні у мовному 
питанні. 

Доповідачі представили свої виступи: 
Семеног Олена Миколаївна, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедрою української мови Сумського 
державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка – Культуромовна особистість 
фахівця в об’єктиві концепції «нової 
української школи»; 

Нестеренко Петро Андрійович, письменник, 
член Національної спілки письменників України – 
Українське слово – основа письменницької 
творчості; 

Мозговий Іван Павлович, доктор 
філософських наук, професор, завідувач 
кафедрою філософії Сумського державного 
університету – Українська мова: рівні 
сприйняття; 

П’ятаченко Сергій Васильович, доцент кафед-
ри зарубіжної літератури Сумського 
державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка – Мовнокультурна іденти-
фікація в умовах сучасного державотворення; 
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Мартюшова Олена Вікторівна, заступник 

директора Централізованої бібліотечної 
системи м. Суми – Форми і методи роботи 
ЦБС по залученню читачів до популяризації 
української мови та літератури; 

Снагощенко Валентина Володимирівна, 
доцент кафедри Всесвітньої історії Сумського 
державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка – Мова як засіб національно-
патріотичного виховання.  

Резолюція конференції, прийнята 
одноголосно учасниками, містить низку 
завдань, що потребують спільних зусиль 
влади, освітнього та наукового загалу області. 
З її текстом можна ознайомитися за 
посиланням: http://www.soippo.edu.ua/
index.php/home/2631-mova-derzhavi-osnova. 

 

   
              Ганна ПАНАСЮРА 

ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ 

«РІЗДВЯНА КОЛЯДКА –  
ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!»  

НА СУМЩИНІ 
У січні 2016-го та 2017-го років за 

ініціативи Харківського обласного відділення 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів акція 
«Різдвяна колядка – захисникам України!» 
була регіональною – проводилася по всій 
Харківській області, та ще й ще збагатилася 
обласним конкурсом шкільної колядки-
щедрівки. Враховуючи позитивний досвід і 
надзвичайно великий вплив дитячої творчості, 
голова Харківського обласного відділення 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів, 
професор Харківського регіонального 
інституту Національної академії державного 
управління при Президентові України, 
заслужений лікар України Богдан Волос 
запропонував Міністерству освіти України 
зробити акцію ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ. 

Участь молодших школярів Сумської 
спеціалізованої школи №30 «Унікум» у 
Всеукраїнській акції «Різдвяна колядка – 
захисникам України!» відбулася в 3 етапи, до 
яких були залучені не тільки діти і вчителі, а й 
батьки, волонтери, колеги з інших освітніх 
закладів.  

Спочатку учні 3-4 класів (усіх 9 класів, 290 
дітей) доторкнулися до теми війни на сході 
України в буквальному значенні  цього слова. 
У школі вже два роки діє куточок «Нові часи – 
нові герої», де діти можуть ознайомитися з 
біографією батьків учнів, які захищали 
Україну, проте пересувний інтерактивний музей 
історії АТО, що його в шкільних стінах 
розгорнули представники Сумської міської 
громадської організації «Таланти Сумщи-
ни»(керівник проекту Олег Литвиненко) 
перевершив усі можливі розповіді. Діти 
побачили і відчули на дотик холод металу  
гільз від різноманітних снарядів і тепло від 

каски, бронежилета, маскувальної сітки, 
костюма, що їх виготовляють волонтерська 
група «Омофор», а все це супроводжувалося 
відео про те як обороняється Україна. 

Другий етап – 17 січня. У поїздку з 
Різдвяно-новорічними вітаннями відправився 
увесь 3-В клас. Перед тим як познайомитися з 
військо-вими, діти вже знали про важкий шлях 
27-ї Сумської реактивної артилерійської 
бригади у зоні АТО, про подвиги і втрати у 
боях під Луганськом, Донецьком, про 
Маріуполь у 2014-му році, про те, що 
господарі, до яких вони їдуть, останній рік 
перебували на оборонному рубежі на сході 
України.  

Малі артисти хвилювалися неймовірно. Для 
них незвичним було все: і сільський клуб, і 
дорослі глядачі у формі, а не тата з мамами, 
весь ряд стареньких бабусь у залі. Оплески 
підбадьорили аматорів сцени – і вони дуже 
серйозно та ретельно розповіли і проспівали, 
побажали і позасівали.  
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СУЧАСНА 
ШКОЛА КУРС – НА ЗМІНИ! 

Який він, сучасний учитель? Якого учня він має виховати, які 
творчі паростки повинен зростити в ньому? Безперечно, сучасний 
педагог – носій освітніх суспільних змін, педагог із високим рівнем 
компетентності, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, 
високим рівнем інтелігентності, духовно-морального потенціалу, 
конкурентоспроможності, ерудованості, здатний до безперервної 
освіти. 

Для того, щоб виховати компетентнісну особистість, інноватора, 
патріота своєї держави, учителям потрібно вдосконалювати свою 
професійну майстерність. З цією метою в КУ ЗОШ №26 проводяться 
методичні заходи: психолого-педагогічні, методичні семінари, 
нетрадиційні засідання педагогічних рад, майстер-класи, ділові ігри. 

 Олена Малофєєва 

Третій етап – 18 січня. «Різдвяна колядка – 
захисникам України!» продовжується приві-
таннями для батьків, які нещодавно 
повернулися з зони АТО. Перед їх очима 
розгорнулося унікальне дійство – Різдвяно-
новорічне віншування «Запали в своїм серці 
вогні, подаруй цей промінчик любові», з яким 
напередодні побували на своєрідних перших у 
житті гастролях. А потім ще й виготовили 
паперових ангелів-охоронців. Щоб вони 
захистили країну нашу від всякого зла.  

Поставленої мети вчителі, учні і їх батьки 

комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І ступеня №30 «Унікум» Сумської 
міської ради досягли: додали радості, світла, 
тепла і добра не тільки в свої душі – 
подарували проміння любові тим, хто її 
найбільше в наш час потребує.  

 

Людмила ГОВІЙНА, 
керівник гуртка  КЗ СОР – 
обласний центр позашкільної освіти 
та роботи з талановитою молоддю  
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Стрімкий розвиток у сучасному світі 

інформаційно-комунікаційних технологій та 
системи мас-медіа нагально потребує 
цілеспрямованої підготовки особистості до 
вмілого й безпечного користування ними. 
Медіа потужно й суперечливо впливають на 
освіту молодого покоління, часто 
перетворюючись на провідний чинник його 
соціалізації, стають засобом дистанційної і 
джерелом неформальної освіти. З цією метою 
вчителі та учні КУ ЗОШ №26 долучилися до 
всеукраїнського експерименту «Стандарти-
зація наскрізної соціально-психологічної 
моделі масового впровадження медіаосвіти у 
вітчизняну педагогічну практику», який має на 
меті сформувати медіа культуру особистості в 
середовищі значущих для неї спільнот: 
медіаінформаційної грамотності, медіа-
імунітету, рефлексії і критичного мислення, 
здатності до медіатворчості, спеціалізованих 
аспектів медіакультури. Варто зауважити, що 
саме наш навчальний заклад є одним із 
небагатьох у Сумській області, які долучилися 
до участі в цьому експерименті. 

Тож чи готові вчителі нашого освітнього 
закладу до впровадження медіосвіти? Які 
задачі вони вважають найбільш важливими? Як 
застосовують елементи медіаосвіти на уроках? 

Заступником директора з навчально-
виховної роботи Дадоновою О.П. було 
проведено навчання вчителів щодо роботи в 
«хмарних» сервісах. Їх використання на 
уроках та в позаурочній діяльності забезпечує 
умови співтворчості вчителя й учнів, дає змогу 
організувати навчально-виховний процес так, 
щоб учні активно, із цікавістю й захопленням 
працювали на уроці, бачили результати своєї 
роботи й могли адекватно їх оцінити. 

Група вчителів школи почала впро-
ваджувати «хмарні» сервіси Office 365, 
створюючи презентації Swаy, тестові завдання 
у Forms із завантаженням на сайт школи з 
метою дистанційного навчання учасників 
навчально-виховного процесу. Заступники 
директора з навчально-виховної роботи 
проводять моніторинги навчальних досягнень 
учнів та науково-методичної діяльності 
вчителів, використовуючи «хмарні» сервіси 
мережі Інтернет. 

На уроках інформатики вчителі Дадоно- 
ва О.П. та Левченко І.Ю. з метою розвитку 
творчих та комунікаційних здібностей учнів 
використовують «хмарні» технології під час 
роботи над проектами та при вивченні мов 
програмування у 8-х, 9-х класах. 

Учитель математики Шульженко І.М. 

створює навчальні завдання в «хмарному» 
середовищі OneNote з метою підвищення рівня 
пізнавальної діяльності учнів. 

Учителі української мови та літератури 
Панченко Т.М., Малофєєва О.С., Шкарлат 
М.В., учитель фізики Міхеєнок Н.О., учитель 
біології Шелудченко І.І. для полегшення 
опанування учнями предметних понять і 
взаємозв’язків, удосконалення й поглиблення 
засвоєних на уроках знань і навичок, а також 
підвищення рівня ІКТ-компетентності 
використовують інтерактивні вправи, створені 
засобами мультимедіа онлайн 
(LearningApps.org, Kahoot!). Також учитель 
української мови та літератури Панченко Т.М. 
здійснює підготовку учнів до ЗНО з 
допомогою он-лайн тестування, залучає учнів 
до створення власних програмних продуктів із 
літератури, зокрема буктрейлерів до вивчених 
творів. 

Учителі початкової школи з метою 
розвитку креативного мислення та 
обчислювальних навичок учнів на уроках 
математики використовують міжнародну 
освітню платфoрму VCHY.COM.UA. 

Запитаєте, чи подобається працювати 
учням у такому форматі? Відповідь є 
однозначною: звичайно ж, так! Молодь, як 
оголений нерв, найгостріше реагує на зміни, 
які відбуваються в суспільстві, адже зростає 
вона в незалежній Україні. Це покоління Z, 
або Gen Z, яке має свої ідеали, свої 
вподобання, яке живе в час цифрової епохи. 
Який урок без інновацій? Нудний, сухий, 
нецікавий! Традиційні методи навчання на разі 
не є ефективними в освітньому процесі. 
Хочеться чогось цікавого, інтригуючого, 
захоплюючого! «На цих уроках ми маємо 
можливість бути більш незалежними і 
впевненими в собі, черпаємо глибокі знання, 
які спонукають нас мислити критично, по-
новому», – говорить учениця 7-А класу 
Горбачова Єлизавета про уроки української 
мови та літератури, фізики, біології. 

Ми не стоїмо на місці! Ми постійно 
рухаємося вперед! Крокуємо в ногу із 
сучасністю! Спонукаємо наших учнів до 
саморозвитку, самовдосконалення, успіху! Ми 
живемо для них, працюємо на їхній результат! 

 
Олена МАЛОФЄЄВА, 
заступник директора з 
навчально-методичної роботи 
КУ ЗОШ №26 
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ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ – ОДИН  

ІЗ ЗАСОБІВ  ПІДВИЩЕННЯ 
АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

  НА ЗАНЯТТЯХ ІНФОРМАТИКИ 

АДРЕСИ 
ДОСВІДУ 

Мистецтво навчання є мистецтво пробуджувати в юних душах 
допитливість і потім задовольняти її.  
        Анатоль Франс  

      Нові підходи до 
навчання потребують но-
вих методів організації 
навчально-виховного про-
цесу, сучасних інфор-
маційно-навчальних сере-
довищ, нових педаго-

гічних технологій, які дозволяють підвищити 
інтенсивність і ефективність навчального 
процесу, утворюючих умови і засоби 
індивідуальної та колективної навчальної 
діяльності. 

Комп’ютерна технологія навчання включає 
в себе формалізований опис всієї інформації, 
яка використовується викладачем та 
студентом в процесі навчання та при 
підготовці до нього, і  представлене 
педагогічними програмними продуктами, 
записаними в пам’ять комп’ютера, і 
можливостями телекомунікаційної мережі. 

Таким чином, можна виділити основні 
компоненти системи комп’ютерного 
навчання, ними є: студент, викладач, зміст, 
принципи, форми та методи навчання, 
апаратне забезпечення (ПК та система 
мультимедіа, комп’ютерні програми 
навчального призначення, електронні 
комунікації). В наш час з кожним днем 
з’являються все нові та нові програмні 
продукти, але саме від їх якості 
безпосередньо залежить ефективність 
навчання. Потрібно добре усвідомлювати, що 
можливості комп’ютерного навчання 
дозволяють успішно розвивати особистісні 
якості студента, в тому числі їх пізнавальну 
активність. Вважаю, що головним моїм 
завданням, як викладача, при вивченні курсу 
інформатики та комп’ютерних дисциплін є: 
навчити студентів використовувати певні 
засоби, методи та отримання доступу до 
необхідної, різноманітної інформації з різних 
навчальних дисциплін та застосовувати свої 
знання на практиці.  

Важливим у сучасному педагогічному 
процесі є інтеграція в навчанні, як процес 
зв’язку між структурними компонентами 

змісту в рамках певної системи освіти з 
метою формування цілісного представлення 
про світ, орієнтований на розвиток та 
саморозвиток особистості студента. 

Інтеграція – це процес об’єднання будь-
яких елементів (частин) в одне ціле.  

Інтеграція в навчальному закладі – 
один із напрямів активних пошуків нових 
педагогічних рішень, які забезпечують 
оволодіння не фрагментарних знань, а 
навпаки, цілісних та змістовних. 

В умовах швидкого росту та накопичення 
об’єму інформації можливість її сприйняття та 
осмислення різко зменшується. А це у свою 
чергу, сприяє розвитку у педагогів умінь та 
здібностей оперувати інформацією, творчо 
розв’язувати поставлені перед ними задачі, 
спонукає викладачів розробляти та проводити 
інтегровані заняття з різних предметів та 
навчальних дисциплін.  

Інтегрованим заняттям називають різні 
заняття зі своєю структурою, якщо для його 
проведення застосовуються знання, вміння та 
результати аналізу матеріалу, який 
вивчається, методами інших наук, інших 
навчальних  дисциплін. 

Розглянемо рівні інтеграції змісту 
навчального матеріалу: 
 внутріпредметні – інтеграція понять, знань, 

вмінь і ін. в середині окремих предметів та 
дисциплін; 

 міждисциплінарні – синтез фактів, понять, 
принципів і т.д. двох чи більше предметів 
та дисциплін; 

 транспредметні –  синтез компонентів 
основного та додаткового змісту освіти. 

Оксана Лаврусь 
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Одна з обов’язкових та основних вимог 

інтегрованого викладання – збільшення ролі 
самостійної роботи студентів. 

Інформатика як навчальний предмет може 
надати більше можливостей для інтеграції. 

Навчальний матеріал з інформатики та 
комп’ютерних дисциплін можна інтегрувати з 
навчальним матеріалом практично різних 
предметів та дисциплін. Наприклад, на 
інтегрованому занятті інформатика – 
математика варто розглянути можливість 
використання комп’ютера для створення 
графіків функцій або знаходження функцій в 
точці. На занятті географія – інформатика 
можна показати студентам використання 
програми Microsoft Excel для розрахунку 
середньої температури повітря. На занятті 
інформаційні системи і технології на 
підприємстві – нормування праці (спец. 
дисципліни  навчального закладу) за 
допомогою комп’ютерних програм можна 
розрахувати норму виробітку на посіви 
зернових, норми витрат пального на 
механізовані польові роботи та ін. 

Інтегровані заняття в навчальному закладі 
дають можливість студентам застосовувати 
арсенал своїх знань, пошукові відкриття, 
життєвий досвід, потребу в міркуванні та 
висловлюванні своєї думки на запропоновану 
тему і є дійсно одним із засобів підвищення 
активності студентів на заняттях інформатики 
та комп’ютерних дисциплін. 

Враховуючи вище сказане, можна прийти 
до такого висновку: міжпредметна або 
міждисциплінарна інтеграція в формуванні 
конкурентоспроможності студентів 
навчального закладу – це інтегрований підхід 
в навчальному процесі освітнього закладу, 
який сприяє стимулюванню пізнавальної 
активності студентів; поглибленню їх 
профільної підготовки з розширенням 
вивчення непрофільних дисциплін для 
забезпечення продуктивності навчального 
процесу на формування цілісної системи їх 
знань; мотивуючих використовувати 
міждисциплінарні знання для включення їх в 
нову систему зв’язків  предмета або 
дисципліни, який вивчається, з тим, щоб 
стимулювати процес впровадження знань в 
конкретному практичному їх використанні, а 
також отримати цілісну картину світу з її 
інформаційною, культурною та економічною 
інтеграцією з метою збільшення рівня своєї 
конкурентоспроможності. 

Таким чином, дана інтегрованість формує 
конкурентоспроможність, під якою можна 
зрозуміти здібності молоді брати участь в 
економічному змаганні на ринку праці.  

 
Оксана ЛАВРУСЬ, 
викладач інформатики та  
комп’ютерних дисциплін, 
спеціаліст першої категорії, 
викладач Охтирського коледжу СНАУ 

ІНКЛЮЗИВНА 
ОСВІТА 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ  
ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 

Здатність бачити, а саме відчувати і 
сприймати навколишній світ за допомогою 
зорового аналізатора, називають зором. Його 
роль у життєдіяльності людини є дуже 
великою. 

Завдяки зору встановлюють просторові 
відносини між предметами, оцінюють 
відстань, напрямок, сприймають перспективу. 

Початок навчання у школі для дитини 
завжди пов’язаний зі значним навантаженням 
на зір. Це призводить до хронічної перевтоми 
очей, може стати причиною негативного 
ставлення до навчання та призвести до 
поганої успішності.  

Пам’ятайте, що 90 % усієї інформації 
людина отримує через зір! Цей факт, 
зазвичай, зрячими не усвідомлюється, тому 
багато інформації може пройти повз 
незрячого учня.  

Порушення зору позначається не лише на 
своєрідності пізнавальної сфери дитини, але й 
на формуванні її особистості, виникненні в неї 
специфічних особливостей і проблем. 
Подолати ці проблеми можна шляхом 
тривалої, цілеспрямованої корекційної 
роботи, яку проводять педагоги та практичні 
психологи у взаємодії з родиною дитини.  

Характерним для слабозорих людей є 
порушення функцій розрізнення кольору і 
контрастної чутливості зору. Спостерігаються 
вроджені форми патології відчуття кольору, 
тому корекційну роботу необхідно 
спрямовувати на використання спеціальних 
прийомів і способів спостереження за 
явищами і предметами з опорою на слух, 
дотик, нюх. Це дозволить сформувати у дітей 
складні синтетичні образи реальної дійсності. 



10 

Педагогічна трибуна          Лютий, 2018  №2 (135) 
Здебільшого діти з вродженою і ранньою 

постнатальною патологією органу зору 
зазнають тривалої сенсорної та психічної 
депривації. Внаслідок цього рівень загального 
психічного розвитку дитини не відповідає 
його календарному віку. Його пізнавальна 
діяльність здійснюється на вузькій сенсорній 
базі, дуже бідному та спотвореному 
зоровому досвіді (або цілковитій його 
відсутності) і невмінні його накопичувати та 
оперувати ним. 

Завдання педагога в закладі загальної 
середньої освіти полягає у тому, щоб 
включити потенційні можливості й 
компенсаторні механізми організму, навчити 
дитину самостійно пізнавати навколишній світ 
та користуватися збереженими аналізаторами, 
накопиченим досвідом, знаннями. 

Уповільнений темп навчальних занять, які 
потребують участі зору, використання 
спеціальних наочних посібників, доступних 
сприйманню зі слабким зором, широке 
використання індивідуальних форм роботи 
сприяє тому, що діти з ослабленим зором 
успішно навчаються. 

Щоб запобігти хронічній перевтомі очей 
та негативному ставленню до навчання, 
радимо педагогам, які працюють за 
інклюзивною формою навчання у закладах 
загальної середньої освіти, скористатися 
такими рекомендаціями: 

1. Робити для учня з порушеннями зору 
через кожні 10-15 хвилин роботи 1-2 хвилини 
перерви, щоб перепочити, роблячи спеціальні 
вправи. 

2. Забезпечити освітлення робочого місця 
учня не менше 75-100 кд/м2. 

3. Прибрати усі перешкоди на шляху до 
робочого місця учня. 

4. В унаочненнях доцільно збільшити 
штифт, фон зробити не білим, а світло-
жовтим чи світло-зеленим. 

5. Під час писання на класній дошці, 
намагатися розташовувати матеріал так, щоб 
в учня він не зливався у суцільну лінію. 
З’ясувати, написи яким кольором крейди 
учень бачить краще. 

6. Дати можливість учням підійти до 
дошки чи унаочнення, щоб краще 
роздивитися написане. 

7. Озвучувати все, що пишете на дошці.  
8. Намагатися продублювати роздатковим 

матеріалом все, що пишете на дошці. 
9. З метою участі учнів з вадами зору у 

фронтальній роботі класу, підготувати для 
них відповідний індивідуальний дидактичний 
матеріал, наприклад, картки, таблиці, схеми. 

10. Звертати увагу на якість роздаткового 
матеріалу: папір має бути матовий, а не 
глянцевий, шрифт – великим і контрастним. 

11. Учневі з порушенням зору надавати 
більше часу на виконання вправ, читання 
тексту. Не переобтяжувати його читанням 
великих текстів під час самостійного 
опрацювання матеріалу, краще пояснити ще 
раз усно, переконатися, що він усе зрозумів. 

12. 3 таких предметів як література, 
історія, географія тощо можна 
використовувати аудіозаписи.  

13. Радимо переглядати вимоги до 
письмових робіт. Іноді слабозорому учневі 
необхідно писати з використанням трафарету, 
щоб правильно розташувати текст на сторінці 
та дотримуватися рядків. 

14. Частіше перевіряти розуміння учнем 
матеріалу, який подається на уроці. 

15. Стежити за поставою учня, водночас, 
не обмежуючи його, коли він надто близько 
підносить тексти до очей. 

16. Дитина може погано бачити вираз 
вашого обличчя, не розуміти, що ви 
звертаєтеся саме до неї. Краще підійти до 
учня, і торкаючись його, звернутися на ім’я. 

17. Не робити зайвих рухів і не затуляти 
учневі джерело світла, не використовувати 
невербальні засоби спілкування (кивання 
головою, рухи рук тощо). 

18. Завжди називати себе та інших 
співрозмовників, а також усіх присутніх, і тих, 
хто вийшов чи повернувся до приміщення. Не 
забувати озвучувати свої жести та написи. 
Намагатися передати словами те, що часто 
висловлюється мімікою і жестами. Пам’ятати, 
що звичний жест «там...» людина, яка не 
бачить, не зрозуміє. Коли ви спілкуєтесь із 
групою таких дітей, не забувайте щоразу 
називати того, до кого ви звертаєтеся. Не 
змушуйте співрозмовника говорити в 
порожнечу: якщо ви пересуваєтеся, 
попередьте його. 
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19. Необхідно навчити школярів 

орієнтуватися у приміщенні школи (до 
моменту, доки дитина не запам’ятає усі 
маршрути; у випадку яких-небудь змін її слід 
супроводжувати); надавати, якщо це можливо, 
навчальні матеріали в інших форматах 
(шрифтом Брайля, крупним шрифтом, на аудіо 
касеті); дати можливість використовувати 
звукозаписуючі прилади та комп’ютер. Крім 
того, у приміщенні та на подвір’ї потрібно 
передбачити, аби всі наявні перешкоди 
виділялися контрастними кольорами (крайні 
сходинки, двері тощо). 

20. Сміливо використовувати такі дієслова, 
як «бачити», «дивитися», «розглядати»; 
називати якості об’єктів, які сприймаються 
зором, оскільки ці слова є такою ж частиною 
їхнього словника, як і зрячих дітей. Діти з 
порушенням зору з використанням цих слів 
позначають свої методи ознайомлення з 
довкіллям (дотик, розглядання або 
послідовний зоровий аналіз). 

21. Діти з порушенням зору через наявні 
комплекси намагаються не привертати уваги 

до своїх проблем і соромляться попросити 
допомоги, вважаючи за краще самотужки 
переживати свої проблеми. У подібних 
випадках потрібно постійно тримати таку 
дитину в полі свого зору і намагатись побачити 
та відчути, коли їй потрібна допомога.  

Отже, навчання дітей з вадами зору 
повинно передбачати створення належних 
умов, які б максимально сприяли насамперед 
збереженню слабкого зору, полегшенню 
зорового сприймання і запобігали перевтомі.  

Робота педагога з дітьми, які мають 
порушення зору, вимагає володіння широким 
аспектом спеціальних знань у галузі 
тифлопедагогіки та психології. Навчання і 
виховання їх є успішним, якщо враховуються 
загальні та специфічні особливості їхнього 
розвитку, використовуються всі збережені 
можливості. 

 
Наталя КАЛЮЖНА,  
методист з інклюзивної освіти 
Сумського ОІППО 

ДОШКІЛЛЯ РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ  
ДОШКІЛЬНИКІВ У СІМ’Ї 

Продовження теми. Початок у №1 (січень 2018 року) 

Як читати 
дітям? 
Дошкільнику 
ніколи не 
можна чита-
ти підряд 
кілька опові-

дань чи розповідати 2-3 казки: він за один 
раз не може сприйняти і засвоїти більше, ніж 
один твір. Так, дітям 3-х років /четвертий рік 
життя/ рекомендується читати протягом 8-10 
хвилин; 5 років /шостий рік життя/ – 15-20 
хвилин; 6 років /сьомий рік життя/ – 25-30 
хвилин. 

Перш, ніж читати, слід через бесіду 
з’ясувати, чи все знайоме дитині у творі, як 
вона розуміє окремі слова і вирази, як 
усвідомлює назву. Малюкам слід обов’язково 
читати назву твору і прізвище автора, від 
дошкільнят вимагається запам’ятати прізвище 
письменника, знати відомих письменників та 
їх твори. В деяких випадках слід пояснити 
дитині незрозуміле слово. Окремі слова 
можна пояснити після читання, якщо вони не 
заважають загальному розумінню тексту. 

Скільки разів читати одне оповідання? 
У дошкільному віці не можна обмежитись 

одноразовим читанням. Батькам найкраще 
дотримуватись такого порядку читання творів 
дітям 4-6 років: прочитати один раз, провести 
бесіду за змістом/поставивши дитині 3-4 
запитання/, прочитати повторно. Короткі 
прозові твори після повторного читання 
дошкільник повинен переказати. Тому перед 
другим читанням дорослий повідомляє: «Я 
тобі прочитаю оповідання ще раз, ти уважно 
слухай, будеш розповідати його зміст, я 
побачу, як ти зрозумів і запам’ятав те, що я 
тобі читала». Дітям 3-4 років самостійно 
переказати це важко, тому дорослий після 
читання з’ясовує знання дитини запитаннями 
за змістом твору. Дітям старшого 
дошкільного віку доцільно ставити запитання, 
які б спонукали їх до розповіді з власного 
досвіду на основі змісту почутого твору.  

Як часто  можна читати дитинi? 
В умовах сiм'ї peкомендується читати 

оповiдання 3-4 рази на тиждень, по одному 
твору в день, переказувати – раз на тиждень.  
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Улюбленим художнiм твором 

дошкiльника є казка. На вiдміну вiд 
оповiдань, їx можна розповiдати щодня. 
Найкраще це робити пiсля денного сну, в 
другу половину дня. Молодшi дошкiльники з 
задоволенням слухають знайомi казки i 
звертаються до батькiв з проханням 
розповiсти їx ще раз: «Татку, розкажи про 
Iвасика-Телесика». «Та я ж тобi вчора 
розповiдав», – дивується батько. – «А ти ще 
раз розкажи ... » Наступного дня хлопчик 
знову просить розповiсти про Iвасика-
Телесика. Це властиво вciм малюкам цього 
віку. Батьки терпляче розповiдають знайому 
казку, а згодом пропонують дитинi розповiсти 
її змicт. Якщо це їй буде важко зробити, 
дорослий пiдказує окpeмi речення. За piк 
молодшим дошкiльникам (3-4 роки) слiд 
розповicти 8-10 нових казок.  

Старших дошкiльникiв не задовольняє 
часте повторення одних i тих же казок, тому 
їм рекомендують читати значно бiльше – до 
25-30 на piк. Казка, як правило, 
розповiдається або читається один раз, пicля 
чого дорослий звертається iз п'ятьма-шiстьма  
запитаннями про змicт. Наприклад, до казки 
«Iвасик-Телесик» можна поставити тaкi 
запитання: «Як з'явився Телесик у дiда з 
бабою?», «Чим займався Телесик?», «Що 
зробила змiя?», «Що трапилось iз 
Телесиком?», «Як врятувався Телесик вiд 
печi?», «Хто врятував Телесика вiд змії?». 
Старшi дошкiльники самостiйно розповiдають 
знайомi казки не рiдше як двiчi на мicяць на 
прохання дорослого: «Сьогоднi розповiдаєш 
ти мeнi казку, а завтра я почитаю тобi 
нову...». Така робота активiзує мову дiтей, 
вчить дитину логiчно i послiдовно передавати 
змiст прослуханих художнiх твopiв.  

Для дiтей дошкiльного віку видається 
безліч щомiсячних журналів. Добре, якщо в 
ciм'ї передплачують ці журнали. Одержавши 
черговий номер, потрібно спочатку розглянути 
з дитиною картинки, звернутись до нeї з 
запитаннями щодо їx змicту i лише пiсля 
цього прочитати одне оповiдання.  

Наступного дня слiд вивчити скоромовку, 
вмiщену в журналi. Ще через день – вiршик, 
запропонувати розповicти за картинками.  

Загадки та прислiв’я 
У скарбницi духовної культури народу 

загадки з давнiх-давен були своєрiдним 
засобом перевiрки розумових здiбностей 
людини, засобом удосконалення її 
кмiтливостi. Жадiбно сприймаючи все нове, 
що впадає в коло спостережень дитини, вона 
завжди хоче знайти вичерпну переконливу 

вiдповiдь на хвилююче запитання, настирливо 
шукає тaкої розгадки, яка б задовольнила її 
дитячу цiкавiсть. У таких випадках i доцiльно 
дорослим загадати загадку дитинi, нехай вона 
подумaє i вiдгадає. А потiм повторити з нею 
кiлька разiв текст загадки i запропонувати 
загадати iншим членам сiм'ї. Це можуть бути 
загадки про пори року, овочi i фрукти, птахiв 
i тварин, транспорт, предмети побуту, явища 
природи: «Тане сніжок, квітне лужок, день 
прибуває, коли це буває?» (весною). «Сонце 
пече, липа цвiте, хлiб достигає, коли це 
буває?» (влiтку). «Плавала, купалася, 
сухенькою зосталася» (качка), «Хоч не шию я 
нiколи, а голок завжди доволi» (їжак). «Hовa 
посудина, а вся в дipкaх» (решето), «Має 
роги i ноги, а держиться пiдлоги» (стiл). «З 
нiжками, а без рук, зi спинкою, а без 
голови» (стiльчик). Запитаннями i вказiвками 
дорослий стимулює дитину до загадування 
загадок: «Загадай бабусi загадку про 
моркву», «Пригадай загадку про стiл».  

Добре, якщо дитина змалку привчається 
користуватися прислiв'ями та приказками. 
І. Франко називав прислiв'я коштовними 
перлинами, скарбом нашої мови. Дитина 
повинна чути прислiв'я вiд батькiв i 
запозичувати їx в свою мову, дошкiльникам 
доступнi тaкi прислiв'я: «Добре там живеться, 
де гуртом сiється i жнеться», «Грудень piк 
кiнчає, зиму починає», «У страху очi великi», 
«Ciм раз вiдмipяй, один раз вiдрiж», «Любиш 
кататися, люби й санчата возити», «Очi на 
мокрому мiсцi» та ін. 

У магазинах батьки можуть придбати 
oкpeмi видання загадок та присл iв'я  з  
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кольоровими iлюстрацiями, розрахованi на 
дiтей дошкiльного віку. Kpiм того, майже в 
кожному номepi дитячих журналів є загадки, 
прислiв'я, приказки, якi можна вивчити з 
дитиною в сiм'ї. 

Заучування вiршiв 
Дiти дошкiлыюго віку надзвичайно легко 

запам'ятовують вiршi. Швидкiсть i легкiсть 
запам'ятовування – віковa  особливiсть 
дошкільників. Щоправда, в бiльшостi сiмей 
вiршi вивчаються випадково, без врахування 
віку i дитячих запитiв. На жаль, є частина 
сімей, в яких з дiтьми зовсiм не вивчають 
вiршiв. Якi ж вiршi слiд заучувати з 
дошкiльниками, скiльки вiршiв можна вивчити 
з малюком? Дiти 3-4 pоків протягом року 
повиннi вивчити 10-12 вipшiв, у вiцi 5-6 років – 
12-16 вiршiв.  

 Якi ж вiршi повиннi знати дiти?   
На четвертому poцi життя: вiршi  

І. Кульської «Мамине свято», Н. 3абiли «Наша 
ялинка», Г. Демченко «Водичка», Г. Бойка 
«Морозець», «Ведмедики», С. Маршака 
«М'яч», А. Барто «Іграшки».  

На п'ятому роцi життя: вipшi Т. Шевченка 
«3ацвiла в долинi», Г. Демченко «Ялинка»,  
Ю. Яковлєва «У хлопчика-невелички»,  
П. Тичини «А я у гай ходила», М. Познанської 
«Ромашка», Г. Бойка «Сонечком умита»; 
«Пiшла киця по водицю» (укpaїнська народна 
пiсня).  

На шостому роцi життя: вipшi Т. Шевченка 
«Встала весна», М. Сингаївського «Любимо 
землю свою», П. Ребра «Ялинка»; укpaїнську 
народну пicню «Ходить сон коло вікон» та iн.  

На сьомому роцi життя: вipшi  

Т. Г. Шевченка «Тече вода з-пiд явора»,  
М. Познанської «Журавлi летять»,  
П. Воронька «Помагай», М. Рильського 
«Новорiчна ялинка», С. Єceнiнa «Березка»,  
П. Тичини «Хор лiсових дзвiночкiв»,  
О. Олександрової «В школу», Н. 3абiли «Мала 
школярка» та iн.  

Якщо батьки не зможуть дiстати цi вiршi, 
то можна замiнити їx iншими, 
рекомендованими для дiтей дошкiльного віку 
вiдповiдно до тем: про Батькiвщину, про свята, 
про пори року.  

Як же заучувати вiршi з дошкiльниками? 
Молодшим дошкiльникам дорослi читають 
вipш 3-4 рази i пропонують повторити. 
Рекомендується супроводжувати читання вiрша 
дiями i наочнicтю. Наприклад, кожного ранку 
пiд час умивання дорослі можуть читати вiрш 
Г. Демченко «Водичка»:  

 Наберу з криницi свiжої водицi.  
 Буду умивати, буду промовляти:  
 – Водичко, водичко, умий Олi личко,  
 Рожеве та бiле, як яблучко спiле.  
З дiтьми 5-6 pоків вiршi вивчаються за 

таким планом: читання вiрша дорослими двiчi, 
бесiда за змiстом вiрша (3-4 запитання), 
повторне читання вiрша дорослим, читання 
вiрша дитиною. Не рекомендують вивчати вiрш 
за окремими строфами. Дитина повинна 
сприймати вiрш у цiлому, вiд початку i до 
кінця. Батькам слiд вимагати вiд дитини 
прочитати увесь вiрш, а в разi потреби 
пiдказати слово чи нaвiть рядок.  

Якщо дитина буде вiдповiдати своїми 
словами, дорослий повторює вiдповiдь 
словами твору. Пicля запитань вiрш читають 
ще один раз i пропонують малюку розповicти. 
З ранніх років батьки мають привчати читати 
вiршi голосно, чiтко, виразно, але без зайвої 
артистичностi i жестiв. Не варто вимагати вiд 
дитини приймати вiдповiдну позу «артиста», 
вipшi слід читати спокiйно, невимушено. Чим 
бiльше дошкiльник знає вiршів, тим багатша 
його мова, тим частiше вiн помiчає прекрасне 
в повсякденному життi.  

Вивченi вiршi рекомендується час від часу 
повторювати.  

Найкраще це робити в iгровiй формi: 
влаштувати «свято вipшiв» або гру «школа». 
Дошкiльник iз задоволенням буде пригадувати 
i читати знайомi вiршi.  

 
Наталія ГОЛОВЕНКО,  
учитель-логопед вищої категорії, 
ДНЗ №17 «Радість», м. Суми 
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ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ 
НАКАЗ  

Про затвердження Положення про обласний 
фестиваль-огляд фахової майстерності педагогів закладів  
дошкільної освіти “Світ дошкілля” 

ОФІЦІЙНО 

31.01.2018                                                                          Суми                                                                      № 66-ОД 
Зареєстровано в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Сумській області 
12 лютого 2018 року за №6/1801 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дошкільну освіту», з метою сприяння пошуку педагогічних ідей щодо модернізації та 
вдосконалення змісту дошкільної освіти, упровадження сучасних інноваційних моделей освітнього процесу; активізації професійного 
зростання, самоосвітньої та творчої діяльності педагогічних кадрів області, формування інноваційної культури педагога та ефективного 
розв’язання поставлених науково-методичних завдань для досягнення нової сучасної якості дошкільної освіти 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Положення про обласний фестиваль-огляд фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти 

«Світ дошкілля»  (додається). 
2. Відділу дошкільної, загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

(Бирченко С.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Сумській 
області та забезпечити його опублікування в друкованому засобі масової інформації загальнообласної сфери розповсюдження.  

3. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в друкованому  засобі масової інформації.  
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Директор Департаменту  освіти і науки  В.П. Гробова 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації  «31» січня 2018 року № 66-ОД 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Сумській області 
12 лютого 2018 року за №6/1801 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний фестиваль-огляд фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля»  
 

I. Загальні положення 
 

1. Це положення визначає порядок проведення обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної 
освіти «Світ дошкілля». 

2. Обласний фестиваль-огляд фахової майстерності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» 
організовується з метою сприяння  пошуку педагогічних ідей щодо модернізації та вдосконалення змісту дошкільної освіти, 
упровадження сучасних інноваційних моделей освітнього процесу; активізації професійного зростання, самоосвітньої та творчої 
діяльності педагогічних кадрів області, формування інноваційної культури педагога та ефективного розв’язання поставлених науково-
методичних завдань для досягнення нової сучасної якості дошкільної освіти.  

3. Основними завданнями фестивалю-огляду є: активізація творчої діяльності педагогічних працівників;  виявлення творчо 
працюючих педагогів, педагогічних колективів закладів дошкільної освіти; формування професійної компетентності та фахової 
майстерності педагогічних кадрів  закладів дошкільної освіти; підтримка творчих педагогічних ідей та цінних  методичних знахідок; 
сприяння професійній самореалізації освітян; розповсюдження сучасних педагогічних технологій та ідей освітнього процесу;  поширення 
творчих здобутків педагогів; прискорення процесу популяризації та трансформації передового педагогічного досвіду в практику роботи 
закладів дошкільної освіти; презентація освітніх здобутків регіону на обласному рівні. 

4. Тематика та зміст презентованих матеріалів повинні відображати здобутки освітян закладів дошкільної освіти області в розв’язанні 
таких актуальних проблем розвитку освіти: модернізація змісту дошкільної освіти; сучасні підходи до управління закладом дошкільної 
освіти; організація особистісно орієнтованого освітнього процесу; оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм і методів 
освітнього процесу; запровадження інноваційних технологій, методик у практичну діяльність освітян області; шляхи створення 
інноваційного освітнього простору; інформатизація освітнього процесу, управлінської діяльності, науково-методичної роботи, 
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими 
дітьми; сучасні підходи до організації освіти дітей з особливими потребами; роль соціально-психологічної служби в організації 
освітнього процесу. 

II. Учасники обласного фестивалю-огляду 
 

1. Учасниками обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» можуть бути: 
педагоги з відповідною фаховою освітою, які працюють у закладах дошкільної освіти різних типів, форм власності та підпорядкування; 
спеціалісти, методисти дошкільної освіти методичних кабінетів, управлінь, відділів освіти виконавчих комітетів міських рад, управлінь, 
відділів освіти, молоді та спорту районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад; завідувачі, 
вихователі-методисти, вихователі, керівники гуртків, студій, інструктори з фізичної культури, музичні керівники. 

2. Участь у обласному фестивалі-огляді здійснюється на добровільних засадах. 
3. Учасники обласного фестивалю-огляду мають право одержати від членів журі пояснення щодо об’єктивності оцінювання, а також 

отримати обґрунтовану відповідь у випадку виникнення суперечливих питань, після завершення обласного фестивалю-огляду фахової 
майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля». 

 

III. Організація проведення обласного фестивалю-огляду 
 

1. Фестиваль-огляд проходить щороку у два  етапи: 
1) І етап – районний (міський) – подання заяв на участь у конкурсі в районні (міські) оргкомітетами, підготовка та перегляд 

конкурсних матеріалів учасників – до 25 квітня поточного року; визначення переможців районного (міського) туру – до 30 квітня 
поточного року.  

2) Журі на районному (міському) рівні узагальнює матеріали про перебіг фестивалю-огляду на місцях у вигляді: описового звіту 
(текстова інформація обсягом до 3 сторінок); визначають переможців у номінаціях, які визначаються наказом Департаменту освіти і 
науки Сумської обласної державної адміністрації.  
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3) ІІ етап – обласний – подання матеріалів переможців районних  (міських) етапів до обласного журі до  10 травня поточного року; 

визначення обласним журі переможців фестивалю-огляду – до 20 травня поточного року. За результатами фестивалю-огляду 
визначаються переможці (перше, друге, третє місце) у зазначених наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації номінаціях. 

2. Номінації можуть змінюватися щороку, у залежності від актуальності та сучасних вимог. 
 

 IV. Процедура подання матеріалів до обласного фестивалю-огляду 
 

1. Подання матеріалів переможців районних (міських) етапів до обласного журі здійснюється до 10 травня поточного року. 
2. Матеріали, що подаються до обласного журі:  
1) Описовий загальний звіт про перебіг фестивалю-огляду на районному (міському) рівні подається у вигляді текстової інформації  

обсягом 1-2 сторінки.   
2) Заявка про переможців у зазначених наказом номінаціях. У заявці має бути зазначено:  район (місто); заклад дошкільної освіти 

(повна назва);  адреса, телефон, електронна адреса; прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу дошкільної освіти; прізвище, ім’я, по 
батькові автора та тематика поданого матеріалу. 

3. Матеріали мають містити: методичну розробку поданої форми роботи у вигляді плану-конспекту, опису досвіду, есе тощо (до 5 
сторінок) за обраною темою (із зазначенням прізвище, ім’я, по батькові автора); до методичної розробки поданої форми роботи додається 
відеозапис досвіду роботи тривалістю 5-7 хвилин або слайдова презентація обсягом 15-25 слайдів. Відео або презентація повинні 
відображати основну пізнавально-розвивальну інформацію досвіду, демонструвати послідовність, систему подачі інформації, бути 
композиційно оформленими змістовно навантаженими та ідейно виваженими.  

Матеріали, що подаються до обласного журі: заявка, методична розробка поданої форми роботи оформляються на паперових та 
електронних носіях (в 1 примірнику). 

Відеоматеріали подаються в електронному вигляді на флеш-носіях або розміщуються на відео та файлових серверах із зазначенням 
району (міста); повної назви закладу дошкільної освіти. 

4. Роботи, подані пізніше зазначеного терміну, журі не розглядаються.  
5. Роботи, що офіційно представлено на обласному фестивалі-огляді фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ 

дошкілля», подаються одноразово. 
 

V. Вимоги до  відбору матеріалів на обласний фестиваль-огляд 
 

1. Представлені роботи повинні бути оформлені відповідно до вимог щодо конкретної форми, виду роботи з дітьми, педагогами, 
батьками. 

2.  Роботи, подані на фестиваль-огляд, повинні мати: методичну розробку та відеоматеріали. 
Методична розробка повинна мати титульну сторінку, де зазначено тему, прізвище, ім’я, по батькові автора, посаду та повну назву 

закладу; коротку анотацію матеріалів; зміст; основна частина оформляється відповідно до вимог щодо конкретної форми, виду роботи з 
дітьми, педагогами, батьками. 

3. Експертиза конкурсних матеріалів проводиться журі, яке визначає переможців (перше, друге, третє місця) у зазначених наказом 
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації номінаціях.  

 

VI.  Критерії  оцінювання матеріалів обласного фестивалю-огляду  
 

1. Критерії  оцінювання: відповідність вимогам Базового компоненту дошкільної освіти України та вимогам чинних освітніх програм; 
системність та цілісність роботи; науковість; використання гуманістичних підходів, інноваційних технологій та нетрадиційних 

методичних прийомів; доцільність використання методів та прийомів, інформаційно-комунікаційних  технологій, мультимедійних 
засобів; результативність;культура оформлення конкурсних матеріалів. 

2. Кожний критерій оцінюється за 5-ти бальною системою.  
 

VII. Організаційний комітет обласного фестивалю-огляду 
 

1. Для керівництва підготовкою та проведенням фестивалю з метою координації дій закладів дошкільної освіти, що братимуть 
участь, для вивчення представлених матеріалів на всіх етапах створюються  організаційні комітети та журі. Склад організаційних 
комітетів та журі затверджується відповідним органом управління освітою.  

2. Склад обласного оргкомітету, журі затверджується Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за 
поданням Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

3. Оцінка представлених на обласний фестиваль матеріалів здійснюється журі.  
4. Голова журі: відповідає за дотримання порядку проведення обласного фестивалю; проводить засідання членів обласного журі; 
несе відповідальність за об’єктивність перевірки, оцінювання матеріалів учасників обласного фестивалю; відповідає за оформлення 

відповідних документів. 
5. Секретар: забезпечує ведення документації (протокол засідання журі та підготовку нагородних матеріалів); забезпечує дотримання 

порядку подання матеріалів; систематизує матеріали; забезпечує збереження матеріалів, поданих на обласний фестиваль. 
6. Члени журі: здійснюють оцінку матеріалів, поданих на обласний фестиваль; оцінюють подані матеріали відповідно до критеріїв; 
заповнюють бланки відомостей журі; забезпечують об'єктивність оцінки матеріалів. 

 

VIII. Підбиття підсумків та нагородження учасників обласного  фестивалю-огляду  
 

1. Оцінювання матеріалів фестивалю проводить журі відповідно до розроблених критеріїв.  
2. За результатами оцінювання визначаються переможці, які  нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації та цінними подарунками. 
 

IХ. Фінансування обласного фестивалю-огляду  
 

1. Фінансування обласного етапу фестивалю здійснюється відповідно до затвердженого кошторису на проведення фестивалю за 
рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

2. Фінансування районного етапу фестивалю здійснюється відповідно до затвердженого кошторису на проведення фестивалю за 
рахунок коштів районного бюджету. 

3. Фінансування міського етапу фестивалю здійснюється відповідно до затвердженого кошторису на проведення фестивалю за 
рахунок коштів міського бюджету.   

 
 
           Директор Департаменту освіти і науки       В.П. Гробова 
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