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ПАНОРАМА 
ОСВІТЯНСЬКИХ 
НОВИН 

«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2019»: 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ 
ОБЛАСНОГО ЕТАПУ  

Професійне випробування на звання 
«Учитель року-2019» серед 21 конкурсанта фіна-
льного етапу ІІ (регіонального) туру завершило-
ся. В останній день січня 2019 року у Сумській 
обласній філармонії, під час святкового концерту, 
було оголошено п’ятірку переможців. 

За результатами триденних змагань фахові 
журі визначили переможців у номінаціях: геогра-
фія – Чуніка Ольга Василівна, учитель географії 
Охтирської гімназії Охтирської міської ради; фра-
нцузька мова – Литовка Тетяна Олегівна, учи-
тель французької мови комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 
м. Суми; «Захист Вітчизни» – Калініченко Юрій 
Володимирович, учитель предмета «Захист  
Вітчизни» комунальної установи Сумська  
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Мак-
сима Савченка Сумської міської ради; «Основи 
здоров’я» – Руденко Людмила Іванівна, учитель 
предмета «Основи здоров’я» Бобрицької загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роменської  
районної ради; «Учитель інклюзивного класу» – 
Онищенко Ольга Володимирівна, учитель  
початкових класів комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 м. Суми.  

ВИКЛАДАЧ ІЗ ГЛУХОВА ОТРИМАВ  

ВІДЗНАКУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

Викладач Глухівського агротехнічного інституту СНАУ Федір Лук’яненко 
у січні отримав відзнаку Президента України «За участь в антитерористич-
ній операції». У зоні АТО Федір Миколайович був з кінця серпня до  
середини грудня 2015 року, де його, колишнього прикордонника, переква-
ліфікували на артилериста. Військовий із досвідом під час служби підтри-
мував молодих бійців і допомагав їм пристосовуватися до бойових умов.  

ШКОЛА – БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР 
У Сумському обласному інституті післядипло-

мної педагогічної освіти проведено тренінг-курс 
«Навички кризового консультування та розвиток 
психосоціальної стійкості до стресу у дітей».  
У ньому взяли участь 22 практичних психологи 
закладів загальної середньої освіти об’єднаних 
територіальних громад області. У рамках  
тренінгу спеціалісти психологічної служби  
ознайомилися з основами кризового  

консультування, моделлю психосоціальної  
підтримки дітей в умовах закладу освіти, вікови-
ми особливостями реакцій на стресову ситуацію. 
Важливим досвідом для учасників стала практи-
ка втілення програми підготовки вчителів до роз-
витку життєстійкості/стресостійкості у дітей в 
умовах закладу освіти та корекційно-
розвивальної програми розвитку стійкості до 
стресу в дітей «Безпечний простір». 
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  АКТУАЛЬНА 
ТЕМА  

ЗА ІГНОРУВАННЯ БУЛІНГУ 

 ДИРЕКТОРАМ ШКІЛ  
ПЕРЕДБАЧЕНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Тема булінгу залишається актуальною в 
освітньому середовищі. Україна – в першій деся-
тці країн Європи за його поширеністю з-поміж  
11–15-річних школярів. Вона залишила далеко 
позаду не лише найбільш соціально благополуч-
ні Данію чи Норвегію, але й, приміром, Угорщину 
та  Грецію. Такі дані наводить ВООЗ. Статистику 
оприлюднює й ЮНІСЕФ: торік 67% українських 
дітей або були жертвами, або кривдниками, або 
свідками булінгу. Чверть із них безпосередньо 
зазнали цькувань. Агресивна поведінка дітей має 
багато причин, які потрібно аналізувати й  
відповідно знаходити їх вирішення. Над цим  
потрібно спільно працювати школі, батькам,  
психологам, громадським організаціям. 

Школи Сумщини активно підтримують інфор-
маційну хвилю щодо протидії булінгу у рамках 
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРА-
ВО!». До виховних заходів на цю актуальну тему 
долучаються фахівці юстиції, відомі особистості, 
які своїм прикладом переконують школярів:  
сила – не в приниженні однокласника, а в тому, 
щоб стати сильним у навчанні, спорті, творчості. 
На тему протидії булінгу з учнями спілкувалися 
олімпійська чемпіонка Олена Петрова, відомий 
спортсмен, нагороджений орденом Президента 
України «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений 
майстер спорту, багаторазовий чемпіон світу та 
Європи з панкратіону, переможець Всесвітніх 
ігор з єдиноборств, а в шкільні роки – відмінник 
навчання, Сергій Гузєв. 

У протидії цьому явищу особливі надії суспі-
льство покладає на навчальний заклад і, зокре-
ма, педагогів, які обов’язково зможуть знайти 
правильні слова і підхід до кожної дитини, не за-
мовчуючи про проблему. 

Разом з тим, законодавець передбачив і ситу-
ацію, коли саме директор школи приховує прояви 
жорстокості    і    тим   самим   сприяє поширенню 
випадків дитячої агресії. Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу (цькуванню)» визначає:  

якщо керівник закладу освіти не повідомить 
поліцію про відомі йому випадки жорстокої пове-
дінки серед учнів, на нього чекає:  

 

штраф на суму від 850 до 1700 гривень або  
• виправні роботи на строк до 1 місяця з від-

рахуванням до 20 % заробітку. 
Булінг – це проблема, в боротьбі з якою свої 

сили мають об’єднати всі небайдужі. Навчальні 
заклади – партнери юстиції Сумщини у правовій 
освіті, отож ми сподіваємося на подальшу спів-
працю, щоб захистити українських дітей, вихова-
ти їх толерантними, упевненими у своїх силах, 
товариськими – у таких дітях майбутнє нашої 
країни.  

Також хочу нагадати, що в Україні діють call-
центр та гаряча лінія, куди кожен може звернути-
ся за допомогою: 

 0-800-213-103 – єдиний цілодобовий  

контакт-центр системи безоплатної правової  
допомоги 

116 – 111 – Національна дитяча «гаряча» 
лінія з питань булінгу. 

 
Ірина СВИСТУН,  
начальник Головного територіального 
управління юстиції у Сумській області 
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ВДАЛИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇ – ВИБІР  

УСЬОГО ЖИТТЯ 

З вибором майбутньої професії старшоклас-
никам допоможе онлайн-сервіс на сайті Держав-
ної служби зайнятості. 

Платформа з профорієнтації та розвитку  
кар’єри знаходиться за посиланням:  
http://profi.dcz.gov.ua/. Онлайн-сервіс містить  
широкий набір профорієнтаційного інструмен-
тарію, що дозволяє пізнати себе якнайкраще та 
рухатись далі в професійному розвитку. 

Запропоновані тести дозволяють визначити 
швидкість мислення, аналітичні здібності,  

здатність до логічного мислення, лідерські та 
управлінські якості, стійкість до стресу та адап-
тивність, здатність до командної роботи, емоцій-
ний інтелект, комунікаційні та організаторські  
здібності, здатність до підприємницької діяльнос-
ті, орієнтацію на результат чи процес. 

Своєчасна та якісна профорієнтація є  
запорукою зваженого та обдуманого вибору про-
фесії, а це, без сумніву, впливає і на доросле 
життя. 

http://profi.dcz.gov.ua/
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УЧИТЕЛІ — 
ЗАХИСНИКИ  
ВІТЧИЗНИ 

ГОРДІСТЬ УЧИТЕЛЬСЬКОЇ 

РОДИНИ, ПРИКЛАД  
ДЛЯ УЧНІВ 

…Його боротьба з війною розпочалася ще у 1992 році, коли після проходження 

строкової служби в Збройних Силах України, Андрій Васильович залишився  

служити далі. Тоді він виконував миротворчу місію у складі Українського  

батальйону в республіках колишньої Югославії. За це нагороджений бронзовою 

медаллю ООН «За службу миру».  

Деміхов Андрій Васильович закінчив Коно-
топське медичне училище, фельдшерське відді-
лення. Виром життя Андрія Васильовича зано-
сило до різних професійних берегів. Працював 
він і санітаром у відділенні швидкої допомоги, і 
фельдшером Конотопської ЦРЛ, і в органах вну-
трішніх справ, але врешті-решт, продовжуючи 
традиції своєї родини, з 1997 року він працює 
вчителем фізичної культури у Конотопській зага-
льноосвітній школі І – ІІІ ступенів №5. 

Вже одного разу виборюючи мирне і спокійне 
життя для людей, він ні на хвилину не задумав-
ся, як йому діяти, коли отримав повістку – тепер 
йому випала доля захищати свою Батьківщину. 
Не зважаючи на те, що він самотужки виховує 
доньку, Андрій пішов на буремний схід. З 16 бе-
резня 2015 року проходив дійсну службу в  
секторі «М» (маріупольський напрям) у складі 
Національної гвардії України. Усі ці дев’ять міся-
ців вдома бійця з нетерпінням чекала сім’я.  
Виховати такого сина-захисника – це найбільша 
похвала та гордість матері. Ніна Іванівна дуже 
вдячна колективу Конотопської загальноосвіт-

ньої школи І – ІІІ ступенів №5, який свого часу 
допоміг їй спорядити сина на війну, а потім роз-
ділити радість повернення Андрія з АТО. Також 
вона висловлює подяку дітям, котрі постійно те-
лефонували своєму вчителю, передавали ма-
люнки, сувеніри і чекали його повернення. Сама 
ж мама воїна вважає, що вчинок її сина – це не 
героїзм, це просто обов’язок, бо він давав при-
сягу.  

Чекання матері здавалося безкінечним, але, 
як вона сама стверджує: «Він мені допоміг це  
пережити своєю впевненістю і щирістю, що іде 
за покликом своєї душі».  

Сам Андрій Васильович в емоціях стрима-
ний, скромний та сором’язливий. Він стверджує, 
що чоловіки, йдучи на війну, всього-на-всього 
виконують свою роботу.  

 
Олександр ЮРЧЕНКО, 
директор Конотопської  
загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів №5 
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ЮВІЛЕЇ ДУША У СЛОВІ – ЯК ЗЕРНИНА             

СОНЦЕМ ЗРІЛА 

Це рядки із поезії Людмили Ромен, яку знають не тільки як пое-
тесу і громадського діяча, а ще й щирого друга освітян.  

Людмила Валентинівна багато робить для підтримки дитячої 
творчості разом з педагогічними колективами. У кінці січня вона 
відзначила свій ювілей, отож ми щиро вітаємо майстриню слова, 
зичимо сонячних рядків, енергії весняного вітру, радісних зустрічей 
з читачами. 

Дочка сивочолого Ромену, від назви міста Ромни (завжди сприй-
мала тільки його історичну назву Ромен), коли готувала свою пер-
шу збірку до друку обрала собі літературний псевдонім і ввійшла в 
українську літературу неймовірним відчуттям слова красива жінка, 
горда слов’янка, купальська діва – Людмила Ромен. 

Уже з перших віршів, що прийшли до читача 
теплим дощем і розкатами грому, кольорами 
райдуги і енергією вічного Сонця, її творчість оці-
нили як особливу, наповнену глибокою філософі-
єю буття, особливим розумінням і людських по-
чуттів, і явищ природи, і суспільного розвитку. 

«Вірші Людмили Ромен – плід величезної ду-
ховної й інтелектуальної роботи. Продовжуючи 
авторську традицію, навіть у філософсько-
любовних циклах знаходять місце Карби – цита-
ти, коментарі, історичні свідчення й відступи-
пояснення. Абсолютно несвітське, поза рамками 
мовних і поетичних догматів, бачення, незвична 
й незвичайна структура збірки складають вра-
ження єдиного плаву, що тече, то розбиваючись 
на окремі струмки, то зливаючись в ревучий по-
тужний потік. Пірнаєш у нього в будь-якому місці, 
і кожного разу бачиш інше, і вкотре не можеш 
зупинитися, зачарований плином слів і сяєвом 
вселенського кохання». Так у свій час писала про 
талановиту колегу Ганна Шевченко, письменни-
ця, автор дитячих книг. 

А ось так сама Людмила Ромен говорить про 
слово: «Слово – безмірний світ, кожне з них має 
не лише звучання, а й смак, запах, колір. Ми зви-
кли ставитися до слів буденно, трафаретно, ми 
вживаємо їх, передаючи «поняття», не замислю-
ючись над його емоційністю й духовним підґрун-
тям. Я живу в цьому світі слів і образів, і кожного 
дня, кожної миті відкриваю щось нове. Чи це він 
відкривається мені?» 

Почитайте її рядки в книгах, альманахах, ко-
лективних збірках. І ви відчуєте пульсування сер-
ця поетеси, коли бринить кожне слово росою 
сльози і світлим променем життєдайного сонця. 

Недарма ж Людмила Ромен – переможниця 
багатьох літературних конкурсів, її запрошують у 

бібліотеки і навчальні заклади, щоб посіяти у ди-
тячих серцях любов до рідного слова, окрилити 
творчістю. Особливо хотілося б сьогодні згадати 
її просвітницьку місію – організацію і підтримку 
дитячих літературних конкурсів, співпрацю з на-
шим інститутом як голову журі обласного етапу 
всеукраїнського конкурсу імені Шевченка. 

«Людмила Ромен – людина неймовірної ене-
ргії, адже 13 років опікується конкурсом «Диво 
калинове» імені Дмитра Білоуса. Проект Всеук-
раїнського товариства «Просвіта» нині невідділь-
ний від освітянського простору міста Суми і об-
ласті загалом, – розповідає Вікторія Закорко,  
методист Інформаційно-методичного центру 
управління освіти і науки Сумської міської ради.– 
Людмила Валентинівна незмінна берегиня конку-
рсу, який з роками набрав обертів. Бували роки, 
коли члени журі читали твори чотири дні поспіль. 
І жодного разу не було так, щоб ми це робили 
формально, завжди з увагою до кожного твору, 
до кожного юного автора. Людмилі Валентинівні 
було цікаво спостерігати як розвиваються школя-
рі у своїй творчості. Часто спілкування з Людми-
лою Ромен перетворювалося у майстер-клас, і 
ми дізнавалися про секрети творчості, вона зав-
жди дає цінні поради учителям як працювати з 
обдарованими учнями».  

Захоплена розмаїттям юних талантів,  Люд-
мила Ромен – незмінний упорядник, літредактор 
збірників «Диво, Диво калинове!» кращих талано-
витих школярів міста (6 випусків) та 2-х – талано-
витих дітей Сумщини «Роде наш красний!». Вона 
бачить у цьому свою місію – плекати паростки 
любові до рідного слова, щоб вони щедро  
розкрилися суцвіттям рідного слова. 

 
                                    Ірина ПАНАСЕНКО  
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ДОСВІД УЧИТЕЛЬСЬКА ПРАЦЯ – 

 ТВОРЧІСТЬ І МИСТЕЦТВО  

Формування професійних компетентностей педагога  
Нової української школи 

Характерною ознакою педагогічної професії 
є необхідність професійного розвитку особисто-
сті впродовж усього періоду фахової діяльності. 
Сьогодні, як ніколи, час реформ ставить перед 
педагогами чимало професійних питань щодо 
втілення ідей Нової української школи. 

Безперечно, сучасний педагог – носій освіт-
ніх суспільних змін, педагог із високим рівнем 
компетентності, розвиненими творчими, дослід-
ницькими здібностями, високим рівнем інтелі-
гентності, духовно-морального потенціалу,  
конкурентноспроможності, ерудованості,  
здатний до безперервної освіти. 

Для того, щоб виховати компетентну особис-
тість, новатора, патріота своєї держави,  
учителям потрібно вдосконалювати свою про-
фесійну майстерність. З цією метою в нашому 
закладі проводяться цікаві методичні заходи: 
психолого-педагогічні та методичні семінари, 
нетрадиційні засідання педагогічних рад,  
майстер-класи, ділові ігри.  

Для активізації та стимулювання творчої  
ініціативи вчителів у жовтні минулого року було 
підписано договір про співпрацю та партнерство 
нашого закладу з КЗ СОІППО щодо запрова-
дження в освітній процес інноваційних форм і 
методів роботи, реалізації та проведення дослі-
дно-експериментальної роботи за темами 
«Теоретико-методичні засади розвитку особисті-
сно-професійної компетентності педагога в  
системі післядипломної педагогічної освіти» та 
«Формування ключових компетентностей учнів в 
умовах НУШ на засадах педагогіки партнерства 
шляхом використання сучасних освітніх  
технологій».  

І вже 31 жовтня для педагогічних працівників 
закладу було проведено тренінг «Компетен-
тнісно-орієнтована освіта як інструмент форму-
вання конкурентноспроможного випускника 
НУШ» за участю кандидата з державного  
управління та менеджменту, доцента кафедри 
менеджменту СОІППО Луценко С.М. та старшо-
го викладача кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін СОІППО Ніколаєнко С.П.  

Педагогічні працівники закладу постійно  
підвищують свій професійний рівень, ознайом-

люються з новими технологіями в організації 
освітньої діяльності та діляться своїм досвідом 
із колегами. Цікавим та змістовним був майстер-
клас, який провели для колег вчитель географії 
Костенецька І.В. і вчитель української мови та 
літератури Панченко Т.М. з теми «Формування 
ключових компетентностей учнів шляхом засто-
сування технології розвитку критичного мислен-
ня та переверненого навчання». Педагоги не 
лише мали змогу ознайомитися із застосуван-
ням різноманітних прийомів, а й активно 
долучилися до створення хмаринки слів у  
програмі WordArt, кросвордів у програмі Cross. 
Склали розповідь за кросенсом, а також із  
допомогою телефону сканували QR-коди для 
виконання тестових завдань. 

Надзвичайне емоційне задоволення отрима-
ли всі присутні, долучившись до майстер-класу 
вчителя музичного мистецтва Чалої Л.В.  
«У ритмі танцю». Чудову нагоду поринути у світ 
казки мали педагоги під час майстер-класу  
вчителя початкових класів Кривець Т.І., яка 
ознайомила вчителів із формуванням літерату-
рознавчої компетентності шляхом використання 
літературних ігор.  

Майстер-класи, проведені 26 грудня 2018 
року, були на високому методичному рівні, зміс-
товні та цікаві, відзначилися різноманітністю 
форм та методів роботи, використанням іннова-
ційних технологій, представленням власних  
творчих знахідок.  
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Заступник директора з НВР, учитель інфор-
матики Дадонова О.П. презентувала інновацій-
ний досвід роботи з теми «Впровадження допов-
неної реальності в освітній процес». Педагоги 
практично перевірили використання доповненої 
реальності в освітньому процесі, розглянули  
галограми через 3D піраміди. Дадонова О.П. 
продемонструвала використання доповненої 
реальності в програмі Quiver на ОС Android,  
приклади використання доповненої реальності  
з предметів хімії, фізики, біології.  

Актуальність упровадження технології  
доповненої реальності в освітній процес полягає 
у тому, що використання такої новітньої системи 
безсумнівно збільшить мотивацію учнів, а також 
підвищить рівень засвоєння інформації за раху-
нок різноманітності й інтерактивності її  
візуального представлення. 

Учитель інформатики Левченко І.Ю. під час 
майстер-класу практично довела слухачам, що 
створення сучасного інформаційно-
комп’ютерного освітнього середовища на основі 
використання хмарних сервісів – Office 365,  
дозволяє значно підвищити коефіцієнт корисної 
дії уроку, реалізувати міжпредметні зв’язки. Інна 
Юріївна продемонструвала ряд інтерактивних 
вправ, які можна використовувати на етапі  
оголошення теми та мети уроку для визначення 
ключового слова теми уроку: «Колесо фортуни», 
«Зорепад», «Риболовля». Присутні мали можли-
вість набути практичних навичок із створення 
веб-квестів з використанням інтернет-сервісів 
(Riddle, Quizlet). 

Педагоги мали можливість зануритися в  
казкову новорічну атмосферу при виготовленні 
новорічної іграшки під час майстер-класу  
вчителя трудового навчання Давидовою Ю.І. 

Майстер-клас, проведений вчителем мате-
матики Шульженко І.М., мав цікавий та змістов-
ний характер. Учитель продемонструвала  
педагогам можливість, як урізноманітнити  
інструментарій шкільних уроків за рахунок  
численних ілюстраційних, анімаційних і творчих 
презентаційних можливостей, використовуючи 
програму MozaBook. Видовищні інтерактивні 
елементи і вбудовані додатки, призначені для 
розвитку навичок, проведення дослідів та  
ілюстрування, пробуджують зацікавленість учнів 
і допомагають у більш легкому засвоєнні  
навчального матеріалу.  

Також педагоги мали можливість практично 
перевірити переваги програми Rebus1, яка  
дозволяє генерувати слова в ребуси – загадки, у 
яких слово або фраза зображені у вигляді  
малюнків, поєднаних з літерами, цифрами,  

нотами та іншими знаками. Присутні ознайоми-
лися з он-лайн ресурсом – генератором 
QR-кодів, який дає можливість створити двомір-
ний штрих-код (бар-код), що надає інформацію 
для швидкого її розпізнавання за допомогою ка-
мери на мобільному телефоні. За допомогою 
QR-коду можна закодувати будь-яку інформа-
цію, наприклад: текст, номер телефону,  
посилання на сайт або візитну картку. 

Не менш корисною та практичною виявилася 
програма для створення онлайн-пазлів, яка у 
вигляді гри дозволяє отримувати нові знання 
або їх узагальнювати. 

Безумовно, під час майстер-класів педагоги 
представили інноваційні форми та методи  
роботи, які спрямовані на підвищення якості 
освіти, на створення умов, що дозволять  
здобувачам освіти нашого закладу бути  
творчими, активними та успішними громадянами 
своєї країни. 

Учителі нашого закладу використовують 
«хмарні» сервіси Office 365, створюючи  
презентації Swаy, тестові завдання у Forms із 
завантаженням на сайт закладу, з метою  
дистанційного навчання учасників освітнього 
процесу. Також учні, використовуючи ґаджети, 
сканують QR-коди для виконання тестових  
завдань, вікторин, проходять квести.  

 
Людмила ПІМОНЕНКО, 
заступник директора з навчально-виховної 
роботи Сумського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
№26 Сумської міської ради 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ 

ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

У процесі трудового навчання учень  
опановує велику кількість умінь і навичок,  
формування яких пов'язане з роботою його  
скелетно-м'язової системи.  Освоєння цілого  
ряду трудових операцій вимагає від школяра 
фізичної напруги й зусиль, унаслідок чого розви-
вається й удосконалюється його організм. Фізич-
на напруга і є тим актом, який пов'язує трудове 
навчання з фізичним розвитком. Завдяки докла-
деним фізичним зусиллям учень на уроці праці 
не лише осягає те, що раніше йому було  
недоступне (наприклад, опановує вміння різати, 
ліпити, шити, пиляти, в'язати і т. д.), але й стає 
спритнішим, витривалішим, фізично сильним. У 
процесі виконання трудових операцій координу-
ється діяльність рухових органів школяра, його 
дії позбавляються зайвих безладних рухів,  
стають дедалі вільнішими. Участь у трудових 
операціях дрібних м'язів позначається на  
плавності й красі рухів, пластичності дій. 

Фізичний розвиток дитини на уроках праці – 
процес природний і закономірний. Але це не 
означає, що фізичний розвиток здійснюється 
сам по собі, без діяльності вчителя. М'язові  
зусилля під час  надмірно великого наванта-
ження, одноманітності операцій, обмеженості 
охоплення м'язового апарату можуть зробити й 
негативний вплив на фізичний розвиток людини. 
Правильний фізичний розвиток учнів відбуваєть-
ся на уроках праці тільки за умови контролю й 
уваги вчителя до цієї сторони навчально-
виховного процесу. 

На фізичний розвиток людини впливає її  
загальне самопочуття, а воно залежить не лише 
від змісту діяльності, але й від форми її органі-
зації. Супутні умови будь-якого фізичного  
зусилля обумовлюють якість фізичного розвит-
ку. До супутніх умов належать достатнє  
освітлення, нормальна температура, вологість і 
склад повітря в робочому приміщенні, зручність 
робочого місця, наявність необхідних знарядь 
праці, матеріалів, робочого одягу та інше.  
Зрозуміло, усе це позначається й на загальному 
ставленні учнів до уроку, а врешті-решт і до  
праці. 

Учитель праці з метою вирішення соціальної 
задачі – фізичного розвитку школяра – повинен 
правильно визначити дозування й характер  
фізичних навантажень і забезпечити зовнішні 
умови для успішної трудової діяльності на уроці. 

Які ж ці конкретні вимоги, виконання яких забез-
печує правильний вплив уроку праці на фізич-
ний розвиток школяра? Пропоновані школярам 
операції мають бути різноманітні, щоб забезпе-
чувалася змінюваність роботи різних груп м'язів. 
Виконання операцій, що вимагають роботи  
дрібних м'язів, повинно чергуватися з виконан-
ням операцій, пов'язаних із участю великих  
м'язів. Операції, що вимагають витрат великої 
фізичної сили, повинні чергуватися з операція-
ми, що вимагають менших зусиль, але більшої 
точності дрібних рухів. Інструменти й інші  
знаряддя праці, які використовуються для  
виконання завдання, теж повинні відповідати 
принципу різноманітності. 

Невиконання цих вимог може призвести, на-
приклад, до таких небажаних явищ: учні  
спочатку з радістю, а потім недбало й ліниво  
водять рубанком по дошці, вистукують одним і 
тим же пальцем по клавіші машини, що пише, 
ріжуть папір, дивлячись із досадою на одномані-
тні паперові квадрати, не кажучи про нудьгу, що 
змінила позитивну прихильність дітей до роботи. 
Потрібно відзначити й  перевтому організму від 
одноманітності подібного заняття унаслідок  
того, що все навантаження припадає на чітко 
обмежене коло м'язів. Застосування принципу 
різноманітності в роботі допомагає вчителеві 
знайти безліч прийомів, що запобігають  
перевтомі дітей. Наприклад, здавалося б, дуже 
простий прийом – керівництво сприйняттям  
предмета праці (діти дивляться на цей предмет, 
безпосередньо його виготовляючи, потім  
учитель пропонує їм підняти голову, щоб  
подивитися, як ця робота виходить у іншого  
учня, просить подивитися ще раз на модель, що 
стоїть на демонстраційному столі, і т. п.)  
дозволяє зменшити стомленість не тільки  
органу зору учнів, але й загальну стомлюваність 
їхніх м’язів, оскільки зі зміною положення голови 
перерозподіляється навантаження на інші  
частини тіла. Усе це створює умови деякого  
відпочинку взагалі, і діти з більшою активністю 
беруться за виконання своєї роботи.  
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Турбота про загальний фізичний розвиток 
учнів змушує вчителя контролювати на уроці 
робочу позу дітей, суворо стежити за їх  
поставою. Зігнуте положення, яке займає іноді 
учень упродовж багатьох хвилин уроку праці, не 
відразу позначиться на його фізичному  
самопочутті, але неодмінно позначиться  на мірі 
стомлюваності, викривленні хребта. І всі ці  
відхилення, що часто не помічаються вчителем, 
у процесі розвитку учнів можуть перерости у  
важкі фізичні погіршення здоров'я й хронічні  
захворювання. Учитель праці не лише безпосе-
редньо сприяє правильному фізичному розвитку 
учнів, але й опосередковано – через оцінки,  
репліки і т. п., коли заохочувально відзначає 
спритні руки хлопчика, слухняні руки дівчинки, 
силу удару й точність окоміру підлітка. Усе це 
створює особливе ставлення до фізичних  
достоїнств людини. Учителеві праці на резуль-
татах трудової діяльності дітей варто наочно 
показати, як пов'язані ці результати з фізичним 
станом людини і її фізичною культурою, показа-
ти, що низька фізична культура людського тіла 

призводить до низьких результатів трудової  
діяльності. Якщо рука неподатлива, ноги  
заважають, спина втомлюється, сил бракує, а 
око не встигає, то така фізична непідготовле-
ність стає перешкодою на шляху досягнення  
високих результатів у праці й житті. І тільки  
організм, повністю слухняний волі людини, може 
максимально реалізувати цей задум.  

«Фізична культура» – поняття досить  
широке, і воно не зводиться тільки до набору 
фізкультурно-спортивних умінь, що набувалися 
спеціальними тренуваннями, а охоплює все те, 
що спрямовано на зміцнення здоров'я і розвиток 
фізичних здібностей людини. Таким чином,  
одним із головних завдань школи є фізичне  
виховання школяра, і діяльність учителя праці в 
реалізації цього завдання дуже значна. 

 

Владислав МАХОНЯ, 
учитель трудового навчання 
Середино-Будської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2  

КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ: ВИМОГИ 

ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
В історії дидактики науковці і практики неод-

норазово зверталися до різноманітного викорис-
тання предметних картинок, зокрема й у вигляді 
таблиць. Цікавий досвід застосування коректур-
них таблиць накопичено й описано логопедами 
нашого закладу дошкільної освіти. 

Коректурні таблиці – це інформаційно-ігрове 
поле з різною кількістю клітинок (від 9 до 25), за-
повнених предметними картинками (цифрами 
або буквами; цифрами і буквами; символами чи 
знаками, геометричними фігурами). Картинки до-
бираються за змістом тематично. Тематична па-
літра коректурних таблиць може бути досить ши-
рокою. Вона майже не змінюється в різних віко-
вих групах, розширюється лише змістове напов-
нення та урізноманітнюються зв'язки між елемен-
тами теми. 

Доцільно кожну клітинку коректурної таблиці 
пронумерувати і підписати друкованим шриф-
том – це значно розширить розвивальні можливо-
сті використання таких таблиць: мимовільно ма-
люки запам’ятовуватимуть цифри і образ друко-
ваного слова. Без особливих зусиль, завдяки ре-
гулярному використанню коректурних таблиць, 
діти привчаються запам’ятовувати, так би мови-
ти, «зчитувати» зоровий образ надрукованого 
слова, зіставляти його з буквеним виразом, що у 
майбутньому забезпечить оптимальну техніку 
читання, яка базується на впізнаванні засвоєних 

раніше друкованих слів. Крім того, це дає змогу 
використовувати коректурні таблиці не лише для 
реалізації пізнавальних, інтелектуальних, мовно-
мовленнєвих (фонетичних, лексичних, граматич-
них, мовленнєво-творчих) завдань, а й для роз-
витку дітей у математичних уміннях (порахувати, 
встановити послідовність, порівняти, визначити 
форму тощо), закріплення орієнтування в прос-
торі («вперед», «між», «вище», «нижче», «за» 
тощо), розвитку уваги та спостережливості до-
шкільників. Можливо, це і пояснює саму назву 
«коректурна таблиця» – таблиця, яка дає змогу 
коригувати сприйняття дитиною об’єктів і явищ 
дійсності у новому ракурсі, під новим кутом зору, 
звертати увагу на їхні характерні особливості. 

Використання в освітньому процесі коректур-
них таблиць є надзвичайно ефективним засобом 
розвитку креативності, самостійності, пізнаваль-
ної та мовленнєвої активності дошкільників.  
З огляду на конкретність мислення старших до-
шкільників та нестійкість їхньої уваги, ключову 
організаційну роль у роботі з коректурними  
таблицями виконує дорослий. Він ставить запи-
тання або формулює завдання, а діти виконують 
їх, пояснюючи свої дії. Логопед за потреби коме-
нтує дії дітей, оцінює їх, надає дітям додаткову 
інформацію, уточнення тощо. 

Коректурні таблиці матимуть розвивальний 
ефект, якщо  дотримуватися  певних  правил при  
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 їх виготовленні та використанні. Незалежно від  
формату таблиці, картинки обов'язково мають 
бути предметними, щоб забезпечити ясність і  
чіткість сприйняття: слухового (завдання чи запи-
тання дорослого) і зорового (пошуку й  
знаходження відповіді на запитання чи розв'язан-
ня завдання в таблиці). 

Картинки мають бути достатньо великими,  
реальними, щоб дитина могла їх легко впізнати, 
бажано однотипними (малюнки, фотографії,  
схематичні зображення тощо) для полегшення їх 
сприйняття дітьми і дотримання естетичних ви-
мог. Можливий варіант виготовлення коректур-
них таблиць з контурними зображеннями, що дає 
змогу використовувати завдання і на розфарбу-
вання. 

Кількість картинок у коректурній таблиці для 
використання в молодшій групі має становити від 
9 до 12, максимально – 16 картинок; у старшій – 
20 – 25 картинок. Що менші діти, то більш очеви-
дними мають бути зв'язки між предметами як те-
матичним угрупуванням. 

Картинки слід добирати, не просто групуючи 
зображення предметів за видовою ознакою, а 
так, щоб стимулювати розумову діяльність дітей, 
активізувати психічні процеси: сприйняття, увагу, 
уяву, пам'ять, мовлення, розумові операції тощо. 

Під час роботи з коректурними таблицями ос-
новними завданнями для дітей є такі: 

• серед кількох предметів знайти зайвий; 
• продовжити речення, що починається з пев-

ного слова з таблиці; 
• назвати одним словом низку предметів, зо-

бражених у таблиці; 
• визначити «сусідів» вказаної картинки; 
• встановити закономірну послідовність за пев-

ною ознакою (скажімо, вказати найважчий пред-
мет з трьох названих); 

• скласти історію за названими картинками тощо. 
Під час виконання цих завдань у дітей форму-

ється така важлива навичка, як концентрація ува-
ги, а ще – здатність зосереджуватися на слухово-
му сприйнятті та розгляданні таблиці. Вправи, 
завдання, ігри на основі таблиць дають змогу не 
лише активізувати розумові процеси, а й систе-
матизувати та збагачувати знання дітей у різних 
галузях. Залежно від змістової домінанти вихова-
тель обирає ті методи роботи, які дають змогу 
реалізувати дидактичні завдання заняття. 

Логопедом нашого закладу виготовлено корек-
турні таблиці з лексичних тем – демонстраційні 
та індивідуальні для кожної дитини. До них роз-
роблено інтелектуально-мовленнєві вправи, за-
вдання, ігри та конспекти занять. Мета користу-
вання коректурними таблицями – розвиток креа-
тивності як базової  якості, інтелектуальної та 
мовленнєвої активності особистості дошкільника.  

Коректурні таблиці – це творчі ігри, які можна ви-
користовувати в різних форматах життєдіяльнос-
ті дітей – не лише у спільній партнерській діяль-
ності з дорослими, а й під час спеціально органі-
зованої освітньої діяльності: 

• на початку заняття – як засіб активізації пси-
хічних процесів і включення дітей у навчально-
пізнавальну діяльність; 

• в основній частині заняття – для уточнення 
знань і розширення інформаційно-пізнавального 
кола уявлень дошкільників, унаочнення процесу 
встановлення причинно-наслідкових зв'язків між 
об'єктами та явищами дійсності тощо. 

Поза межами організованого навчання корек-
турні таблиці можна застосовувати як своєрідну 
інтелектуальну гру, в якій діти змагатимуться по-
одинці або командами на швидкість реакції, точ-
ність і широту сприйняття, багатший словник то-
що. Головне, що забезпечує успіх їх використан-
ня, – живий інтерес дітей, радість відкриття, до-
питливість, мовленнєва ініціативність, задово-
лення від відчуття своєї інтелектуальної спромо-
жності, які дорослий має підтримувати, ретельно 
оберігаючи в процесі роботи з коректурною таб-
лицею її пізнавально-ігровий статус.  

Практика свідчить, що в дидактичні ігри за ко-
ректурною таблицею, які проводять у формі зма-
гання, діти грають охоче, з винятковою віддачею, 
вболіваючи за командні результати гри. Систе-
матичне використання коректурних таблиць на 
заняттях забезпечує ефективний розвиток пізна-
вальних та мовленнєвих здібностей дошкільни-
ків. Форми роботи з таблицями: 

• дорослий оголошує запитання або завдання, 
діти виконують його, пояснюють свої дії; дорос-
лий може прокоментувати відповідь, судження 
(надати додаткову інформацію, оцінити виконан-
ня, уточнити деякі факти тощо). Основне завдан-
ня – завдяки уважному слуховому сприйняттю і 
зосередженому розгляданню таблиці знайти пра-
вильну відповідь і назвати правильне слово 
(слова); 

• запитання чи завдання представлені на карт-
ках за допомогою символічних знаків, які діти ма-
ють самостійно «прочитати». Дати відповідь на 
запитання чи виконати завдання діти мають, ви-
користовуючи спеціальні фішки (геометричні фі-
гури, дрібні предмети, якими діти накривають ка-
ртинки-відповіді), а потім прокоментувати резуль-
тат виконання завдання. Суть розумових дій по-
лягає в тому, щоб не лише знайти в таблиці пра-
вильну відповідь, а й виконати додаткові завдан-
ня – накрити, розфарбувати, порахувати, зістави-
ти зі схемою, моделлю, символом тощо; 

• діти працюють з розлінованою, але незапов-
неною коректурною таблицею набором пред-
метних   картинок-карток,  заповнюючи   клітинки  
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МЕТОД ПРОЕТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ: 

ФОРМУЄМО ДОСЛІДНИКІВ 

В умовах Нової української школи важливого 
значення набуває проблема формування моти-
вації навчальної діяльності школярів, налашту-
вання їх на навчальну діяльність. 

Під час вибору способів, прийомів, методів 
навчання слід урахувати зміни в програмі з істо-
рії в 10 класі, зміст програми ЗНО. Значне місце 
в цьому процесі на уроках історії посідає метод 
проектів. 

Термін «проект», що у перекладі з латинсь-
кої мови означає «самостійний пошук шля-
ху» («кинути вперед»),  уперше використав у 
1908 році завідувач відділу виховання сільсько-
господарських шкіл США Д. Снедзен. Під 
«проектом» він розумів сукупність завдань для 
виконання вдома, які діти фермерів отримували 
від учителів через нерегулярне відвідування 
школи. У 1911 році Бюро виховання США цей 
термін узаконило. 

Методом проектів є технологія організації 
освітніх ситуацій, коли учень ставить і розв'язує 
порушені проблеми. Метод проектів включає 
комплекс дій учня і способи (техніки) організації 
педагогом цих дій. 

Існують дослідницькі, творчі, ігрові, інформа-
ційні, практично орієнтовані типи проектів. Зале-
жно від  кількості учасників вони поділяються на 
особисті, парні та групові. За тривалістю прове-
дення розрізняють проекти короткодіючі, серед-
ньої тривалості, довготривалі. 

Проектний метод – це дидактичний засіб 
активізації пізнавальної діяльності учнів, розвит-
ку креативного мислення й формування визна-
чених у них особистісних якостей.  

Учнівський проект – індивідуальне або 
групове учнівське дослідження, здійснене на  
основі вільного вибору учнів з урахуванням  
інтересів школярів. Цикл проектного навчання 
вміщує: планування, розробку, упровадження та 

емоційну підтримку учнівського проекту. Цей  
метод допомагає учням самостійно пройти всі 
етапи дослідження обраної проблеми, формує 
навички пошукової, аналітичної, творчої  
діяльності. 

У роботі дотримуємося вимог до проекту: 
Проект розробляється за ініціативою учнів, 

але тема може бути запропонована вчителем. 
Тема для всього класу може бути одна, але 
шляхи її реалізації в кожній групі будуть різні. 
Можливе одночасне виконання учнями класу 
різних проектів. 

Проект варто зробити значущим для най-
ближчого й опосередкованого оточення учнів. 

Робота над проектом має дослідницький 
характер, моделює роботу в науковій лаборато-
рії, тому необхідно розробити апарат досліджен-
ня, обґрунтувати його. 

Проект має бути педагогічно значущим, тоб-
то учні в процесі його здійснення одержують но-
ві знання, будують нові стосунки. 

Проект заздалегідь спланований, сконстру-
йований спільними зусиллями вчителя й учнів. 

Проект рекламується в рамках класу, пара-
лелі, школи з метою підвищення мотивації учас-
ті в його реалізації, усвідомлення його суспіль-
ної значимості. 

Проект реалістичний, має визначену прак-
тичну значущість, зорієнтований на можливості 
учнів. Допускається широке розмаїття тем. 

У проекті учні стають основними дійовими 
особами навчального процесу, вони є рівно-
правними членами творчого колективу, що  
дозволяє їм об'єднуватися за інтересами, забез-
печує розмаїття рольової діяльності. У ході  
здійснення проекту школярі навчаються надава-
ти допомогу своїм товаришам по роботі, у них 
формується  вміння  самостійно орієнтуватися в  

 

згідно з усними завданнями дорослого або сим-
волічними вказівками на форму (колір, букву, чи-
сло, величину тощо). Такі завдання розвивають 
здатність орієнтуватися в таблиці, у розумінні й 
правильному вживанні прийменників («між», 
«за», «перед», «під» тощо), просторових прислів-
ників («вище», «нижче», «справа», «зліва») і при-
кметників (червоний, круглий, великий тощо).   
Запитання    і    завдання   (вправи), більшість з 
яких ми спеціально розробили для запропонова-
них коректурних таблиць, передбачають не єди-
ну, а множинну, багатоваріантну відповідь, що 

спонукає дітей до активного сприйняття зобра-
жень, неординарного розв'язання завдання, зао-
хочує їх до участі в інформаційній грі за змістом 
таблиці.  

Отже, досвід свідчить, що використання в 
освітньому процесі коректурних таблиць є над-
звичайно ефективним засобом розвитку креатив-
ності, пізнавальної активності та самостійності 
дошкільників. 

 

Анна КОВАЛЕНКО,  
учитель-логопед ЗДО №30 
«Чебурашка» м. Суми 
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інформаційному просторі, виробляється  
обов'язковість і відповідальність, тобто відбува-
ється процес формування ключових компетент-
ностей. Протягом навчального року маємо мож-
ливість працювати як із короткотривалими, так і з 
довготривалими проектами, обираючи різномані-
тну  тематику  й  спрямованість.  Фактично у кож-
ному класі на уроках історії ми можемо застосу-
вати метод проектів.  

Наприклад, під час вивчення Української  
революції у 10 класі можна працювати над  
дослідженням діяльності історичних постатей, 
історичних процесів, нормативно-правової бази, 
а вивчивши весь курс, прослідкувати долі певних 
державних діячів. Учні представляють свої  
роботи в різних формах, серед яких переважає 
презентація, інтерв’ю. Ми з учнями працювали 
над проектами «Які історичні постаті першої  
половини ХХ століття зробили значний внесок у 
розвиток української державності?», «Чи була 
Українська Центральна Рада на чолі  
революції?», «Які події Української революції  
визначили хід історії українського народу?». 

У 8 класі під час вивчення теми «Національно-
визвольна війна українського народу проти  
польського панування середини XVIII ст.» для 
формування хронологічної компетенції підготува-
ли проект «Які битви Національно-визвольної 
війни середини XVIII ст. сприяли створенню 
Української держави?».  

Розглядаючи тему «Козацька Україна  
наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.», 
учні захищали проект «Хто вів боротьбу проти 

Руїни?», що сприяло формуванню аксіологічної,  
логічної та  мовленнєвої компетенції. 

Із учнями 7 класу виконали проект «Пам’ятки 
Русі-України: достовірні факти чи легенди?».  
Досліджуючи різні історичні джерела, семиклас-
ники вчилися здобувати інформацію, оцінювати 
факти, версії. 

Звичайно, слід розуміти, що метод проектів 
вимагає значних затрат часу, тому можна поєд-
нувати урочну та позакласну роботу. У процесі 
підготовки учнів 9 класу до ДПА з історії України 
працювали над проектом «Архітектурні пам’ятки 
Києва: далекі чи близькі?». Окрім того, що  
учасники проекту вивчали джерельну базу, вони 
відвідали Київ, щоб побачити споруди, які  
внесені до переліку пам’яток архітектури,  
обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами 
за програмою ЗНО. 

Що дає нам застосування методу проектів на 
уроках історії та в позаурочний час? Перш за 
все, формує в учнів позитивне ставлення до  
навчання, мотивує до здобуття нових знань,  
пошукової та дослідницької роботи, сприяє  
виробленню практичних умінь та навичок,  
підвищує громадську активність,  комунікатив-
ність. І, що дуже важливо, формує предметні 
компетенції – хронологічну, просторову,  
інформаційну, мовленнєву, логічну, аксіологічну. 

 

Наталія САВІНА,  
вчитель історії та правознавства 
Середино-Будської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2  

 

ІННОВАЦІЇ 

СКРІНКАСТИ: КРАЩЕ  

ОДИН РАЗ ПОБАЧИТИ, 
 НІЖ ДЕКІЛЬКА ПОЧУТИ 

Інформаційно-цифрові технології є важливи-
ми інструментами в освітньому процесі.  
Упроваджується дистанційне навчання, відкриті 
електронні освітні ресурси, ширше використову-
ють змішане (гібридне) навчання. Інструментарій 
інформаційних, медіа- і комунікаційних техноло-
гій постійно розширюється. Навички в галузі  
цифрових технологій стають життєво необхідни-
ми. Педагоги мають навчитися використовувати 
медіа-ресурси для навчання і медіа-інструменти 
для створення ефективних продуктів комунікації 
(відео/аудіо, веб-лекції, вебінари і т.ін).   

Сьогодення демонструє, що в процесі  
навчання доцільним є використання навчального 
відео, оскільки слуховий та зоровий аналізатори 
є домінуючими каналами сприйняття навчаль-
ного матеріалу. Використання відеоматеріалів 

значно покращує ефективність навчального  
процесу, спонукає до комунікативної діяльності 
та дозволяє засвоїти до 65% матеріалу. Існує 
велика кількість сучасних програмних продуктів 
для створення відео, які дозволяють урізноманіт-
нити виклад матеріалу за допомогою анімованих 
презентацій, оригінальних сценаріїв, різноманіт-
них сюжетних ліній. 

Для створення якісного навчального відео до-
цільно дотримуватись таких рекомендацій: 

1. Зацікавлення. Відео має починатись із 
емоції радості, сюрпризу, заохочення, мотивува-
ти до подальшого перегляду. 

2. Емоційні злети та падіння. У навчальному 
відео мають бути передбаченні  переходи від 
спокійного стану глядача до емоційного стрибка.  
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3. Дикція. Має бути чітке вимовляння звуків 
відповідно до фонетичних норм мови. Слідкуйте 
за диханням, паузами та темпоритмом. Робіть 
логічний  і психологічний наголоси. Звертайте 
увагу на гучність викладу матеріалу, не перехо-
дьте на крик.  

4. Жести. Жести повинні бути не довільні, 
вони не мають бути безперервними. Не кожна 
фраза потребує підкреслення жестом, надмірна 
жестикуляція може відволікати від змістовного 
навантаження.  

5. Сюжет. Будь-яке відео має містити такі 
елементи: зав'язка, розвиток, кульмінація, роз-
в'язка. Для посилення ефекту від перегляду мо-
жна додати пролог та епілог.  

6. Стиль. Дотримуйтесь єдиного стилю ви-
кладу. Якщо ви використовуєте анімаційні ефек-
ти, то вони мають підкреслювати основну думку, 
а не відволікати.  

7. Тривалість. Навчальне відео має тривати 
не більше 10-15 хвилин. Якщо робити його дов-
шим, то глядач буде втомлюватись від великої 
кількості інформації, знизиться рівень засвою-
вання та зникне бажання до подальшого  
перегляду. Великий за тривалістю відеоролик 
бажано розділити на кілька частин.  

При виборі програми для створення відеоро-
ликів потрібно звернути увагу на такі особливос-
ті, як підсвічування курсора мишки і позначення 
кліків – це може бути корисно при записі навча-
льних роликів. 

Основна інформація про програму 
Screencast-O-Matic. Зручна програма для запи-
су різноманітних відеороликів. Ця програма  
дозволяє записувати все, що відбувається на 
екрані комп'ютера і потім опубліковувати відео 
на YouTube-каналі чи зберегти на комп’ютер. 
Користувачі Screencast-O-Matic можуть запису-
вати відео з веб-камери і зберігати його в  
форматах MP4, AVI і FLV. При цьому сервіс, що 
надається розробниками програми, дозволяє 
публікувати відео на безкоштовному хостингу 
компанії (правда, при цьому діє обмеження в  
15 хвилин відео на одне закачування). 

Інтерфейс Screencast-O-Matic інтуїтивно зро-
зумілий. Програма підтримує гарячі клавіші, до-
зволяє налаштовувати розмір відео, додавати 
до нього коментарі, а при публікації на  
YouTube – позначати ролик усіма необхідними 
даними (заголовок, опис, теги, категорія і т.д.). 

Використовувати даний програмний продукт 
можна у 2-х варіантах: 1 – використання on-line 
безпосередньо з офіційного сайту https://
screencast-o-matic.com; 2 – завантаживши дода-
ток та встановивши на персональний комп’ютер, 

при цьому створення відео відбувається без  
наявності мережі Internet. 

Ключові особливості та функції: запис на 
відео дій користувача на екрані комп'ютера;  
запис з веб-камери; запис з веб-камери та дій  
з екрана комп'ютера (рис.1); збереження записа-
ного відео в кілька форматів (MP4, AVI, FLV); 
публікація відео на YouTube і безкоштовному 
хостингу Screencast-O-Matic. Обмеження  
безкоштовної версії: водяний знак на записа-
ному відео; 15 хвилин максимум на запис  
кожного відеоролика. 

Інтеграція Screencast-O-Matic: інтеграція з 
Canvas, Moodle, Schoology, Google Classsroom; 
єдиний вхід (SSO) від LMS з підтримкою обліко-
вого запису Google і SAML; створення каналу 
для представлення завдань, навчальних матері-
алів, оголошень тощо. 

Сучасний педагог має вміти швидко реагува-
ти на виклики сьогодення, бути фахівцем у своїй 
галузі знань та не боятись впроваджувати  
інновації в освітній процес. Відео зручне для  
використання та відтворення в різних життєвих 
ситуаціях, чи то навчальна аудиторія чи інше 
місце. Тенденційні зміни в суспільстві  
демонструють готовність сучасного покоління до 
розвитку свого розумового потенціалу. 

Рис.1. Ключові особливості та функції Screencast-O-Matic. 

https://screencast-o-matic.com
https://screencast-o-matic.com
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Інформаційно-цифрові технології оволодіва-
ють всіма сферами людського життя, тож нехай 
освіта підтримає інтереси молоді до відео та на-
править їх у правильне русло. Відео перестане 
асоціюватись лише із серіалами та розвагами. 
Освітянам варто навчитися створювати та вико-
ристовувати якісний та цікавий продукт для за-

безпечення навчальної діяльності в реаліях су-
часності. 

 
Наталія ГЕРАСИМЕНКО, 
старший викладач кафедри освітніх 
та інформаційних технологій 
КЗ Сумський ОІППО 

«РОБОТРАФІК-2019»: ПЕРШІ ЗМАГАННЯ 

ЗАХОПИЛИ Й ЗАЦІКАВИЛИ 

На базі Конгрес-центру Сумського державного 
університету відбувся перший обласний етап 
всеукраїнських змагань «Роботрафік-2019». 

Мета змагань – запровадження інноваційних 
напрямів STEM-освіти, популяризація науково-
технічної творчості, залучення учнівської молоді 
до створення та програмування роботизованих 
систем, привернення уваги до вивчення правил 
дорожнього руху, проблем безпеки на дорогах. 

За першість змагалися 4 команди освітніх  
закладів Сумської області: дві команди КЗ Сумсь-
кої обласної ради «Сумська обласна гімназія-
інтернат для талановитих та творчо обдарованих 
дітей», по одній – КЗ Сумської обласної ради 
Глухівський ліцей-інтернат з посиленою 
військово-фізичною підготовкою та КЗ Сумської 
обласної ради – обласного центру позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю. 

Спочатку команди склали тест на знання  

правил дорожнього руху, а створені ними моделі 
продемонстрували рух моделями трас – гоночній 
та міській (з дотриманням правил дорожнього 
руху). 

За результатами змагань компетентне журі 
визначило переможця – кращою була команда 
«SOGIBOT» Сумської обласної гімназії-інтернату 
для талановитих та творчо обдарованих дітей. 

АВТОРСЬКА ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ 

Авторська творча майстерня Олени Василів-
ни Гайдамаки, старшого наукового співробітника 
Інституту модернізації змісту освіти Міністерства 
освіти і науки України, кандидата педагогічних 
наук, автора підручників «Мистецтво» (1 клас,  
2 клас, 8 клас, 9 клас, 10 (11) клас), за темою 
«Навчально-методичні основи реалізації змісту 
загальної мистецької освіти у контексті вимог 
НУШ» зібрала 126 учителів Сумщини. Учасників 
творчої зустрічі привітала Ірина Удовиченко,  
проректор з науково-педагогічної та методичної 
роботи Сумського ОІППО, кандидат педагогічних 
наук, зазначивши про важливість мистецької 
освіти у розвитку дитини.  

Під час виступів Гайдамака О.В. розкрила  
питання особливостей Державного стандарту 

початкової освіти, зокрема прокоментувала  
Типові освітні програми (освітня галузь 
«Мистецтво»); обґрунтувала навчально-
методичні основи реалізації нового змісту загаль-
ної мистецької освіти у контексті вимог до нової 
української школи; висвітлила шляхи реалізації 
компетентнісного підходу під час викладання 
освітньої галузі «Мистецтво» у початковій школі у 
контексті вимог НУШ; акцентувала увагу на  
сучасних тенденціях розвитку мистецької освіти у 
контексті вимог нової української школи;  
зупинилась на деталізації процесу вивчення  
інтегрованого курсу «Мистецтво» та його  
значенні в розвитку художньо-естетичних компе-
тентностей учнів у контексті вимог нової  
української школи. 
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