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НОВИНИ 

Міжнародний конкурс  

з української мови імені 

Петра Яцика – можливість 

розкрити дитячі таланти, 

продемонструвати великий 

багатогранний світ рідної, 

материнської, солов’їної… 

Сумщина традиційно ак-

тивна у цьому конкурсі, а 

перемоги учасників говорять 

про велику роботу педагогів 

– учителів української мови і 

літератури. 

У Національному акаде-

мічному драматичному теат-

рі імені Івана Франка (м. Ки-

їв) 16 травня відбулося уро-

чисте закриття та нагородження переможців ХІХ Міжна-

родного конкурсу з української мо-

ви імені Петра Яцика. 

Про високий рівень заходу гово-

рила участь у церемонії нагоро-

дження талановитої учнівської мо-

лоді Президента України П.О. По-

рошенка, який наголосив, що саме 

мова формує нашу культурну і ду-

ховну самобутність, задає світогля-

дні й моральні орієнтири; є основою 

національної ідентичності, фунда-

ментом української державності. 

Делегацію Сумської області очо-

лювала директор Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації Вікторія 

Гробова. 

Від Сумського ОІППО на святі 

була присутня методист з українсь-

кої мови навчально-методичного 

відділу координації освітньої діяль-

ності та професійного розвитку Лю-

бов Шерстюк. Зазначимо, що Лю-

бов Миколаївна постійно докладає 

професійних зусиль, щоб конкурс 

на теренах Сумщини розгортався, 

щоб до нього долучалися таланови-

ті діти.  

Заступник Міністра освіти і нау-

ки України В.А. Карандій, вітаючи 

присутніх, зазначив, що кожна пе-

ремого в таких конкурсах – це вклад у світле щасливе 

майбутнє. 

Слова подяки Сумській області за якісну організацію 

ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Пе-

тра Яцика висловив виконавчий директор Ліги українсь-

ких меценатів, голова Координаційної ради Конкурсу, 

лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Ми-

хайло  Слабошпицький. 

Серед переможців цьогорічного конкурсу – найкращих 

знавців української мови – учні закладів загальної серед-

ньої освіти м. Суми. Премією фармацевтичної фірми 

«Дарниця» нагороджено 

Тетяну Стоян, ученицю 5 

класу Комунальної уста-

нови Сумської загально-

освітньої школи І-ІІІ сту-

пенів №12 імені Б. Берес-

товського м. Суми. Пре-

мією імені Євгена Мала-

нюка (фундатор – Юрій 

Левченко) нагороджено 

Катерину Сергієнко, уче-

ницю 8 класу Сумського 

закладу загальної серед-

ньої освіти І-ІІІ ступенів 

№21 Сумської міської  

    ради. 

Сумщина урочисто передала естафету проведення кон-

курсу столиці України. Саме в м. Київ 9 листопада 2020 

року урочисто відкриють ХХ Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика. 

Творчу красу, гарний настрій учасникам дійства пода-

рували колективи художньої самодіяльності Сумщини. 

    Ірина ПАНАСЕНКО 

МОВА РІДНА, МАТЕРИНСЬКА –  
У НІЙ ПРАВДА, У НІЙ СИЛА  

 

 

 



3 

Педагогічна трибуна                                          Травень - червень, 2019 №5-6 (150-151) 

ВИВЧАЄМО 
ДОСВІД 

РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ  
УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ: ОСВІТЯНИ 

ШОСТКИ ДІЛИЛАСЯ ДОСВІДОМ 

Обласна школа передового досвіду «Сучасні форми 

роботи з обдарованою учнівською молоддю» для мето-

дистів районних (міських, об’єднаних територіальних 

громад) методичних кабінетів відділів (управлінь) 

освіти, які працюють за напрямом роботи з обдарова-

ною учнівською молоддю відбулася  на базі закладів 

загальної середньої освіти м. Шостка.  

Метою заходу було ознайомлення з системою роботи 

закладів загальної середньої освіти м. Шостка, обговорен-

ня та застосування сучасних форм роботи з обдарованою 

учнівською молоддю. 

Колегам із Шостки було про що розповісти, поділити-

ся досвідом: Чухно З.І., методист методичного кабінету 

управління освіти Шосткинської міської ради, розповіла 

про сучасні підходи до організації роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у м. Шостка. 

Мороз Ю.М., директор Шосткинської гімназії Шост-

кинської міської ради, провела екскурсію «Шосткинська 

гімназія – заклад сучасної освіти». 

Ковтун С.В., заступник директора з навчально-

виховної роботи Шосткинської гімназії Шосткинської 

міської ради, розкрила питання системи роботи Шосткин-

ської гімназії та використання інноваційних ідей для орга-

нізації роботи з обдарованими гімназистами. 

Учасники відвідали тренінгові заняття та майстер-

класи: заняття-тренінг курсу за вибором з української мо-

ви «Визначення складових дослідження при написанні 

наукових робіт» (Білясник М.Д., Дацюк Н.В., учителі 

української мови та літератури Шосткинської гімназії 

Шосткинської міської ради); майстер-клас «Використання 

учнями смартфонів та планшетів для розвитку дослідни-

цьких умінь» (Пата О.І., учитель інформатики Шосткинсь-

кої гімназії Шосткинської міської ради); дискусійний клуб 

«Відкрий Європу для себе» (Денисенко О.О., Грибань 

І.М., учителі англійської мови Шосткинської гімназії Шо-

сткинської міської ради); презентацію рівня сформованос-

ті іншомовної комунікативної компетенції у гімназистів 

під час складання Німецького мовного диплому 

(Синявська О.Л., Кановець Н.В., учителі німецької мови 

Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради); про-

демонстровано захист проекту в рамках програми «Еко-

школа» (Василенко Т.Г., заступник директора з виховної 

роботи Шосткинської гімназії Шосткинської міської ра-

ди). 

Василенко В.М., директор Шосткинського 

навчально-виховного комплексу: спеціалізована 

школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської 

ради ознайомив з системою роботи Шосткинсько-

го навчально-виховного комплексу: спеціалізова-

на школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської місь-

кої ради. 

Коляденко І.М., заступник директора з навча-

льно-виховної роботи Шосткинського навчально-

виховного комплексу: спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів – ліцей Шосткинської міської ради розк-

рила питання «Система роботи з обдарованими 

учнями в Шосткинському навчально-виховному 

комплексі: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шо-

сткинської міської ради: крок у майбутнє». 

Під час практичної частини «Від творчого вчителя – до 

творчого учня» продемонстровано фрагмент уроку історії 

(Василенко В.М., директор Шосткинського навчально-

виховного комплексу); а також фрагмент уроку геометрії 

(Безлюдний С.В., учитель математики Шосткинського 

навчально-виховного комплексу: спеціалізована школа І-

ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради); калейдос-

коп «Елементи STEM-освіти у роботі з обдарованими уч-

нями» та фрагмент факультативного заняття з фізики з 

використанням цифрової лабораторії RegisteriLab 

(Таранова Т.Ю., учитель фізики Шосткинського навчаль-

но-виховного комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступе-

нів – ліцей Шосткинської міської ради); основи робототе-

хніки в школі (Стрибуль О.О., учитель предмета 

«Технології» Шосткинського навчально-виховного ком-

плексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шост-

кинської міської ради); презентацію роботи у проекті варі-

ативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середови-

ща» (Шевченко Л.М., учитель інформатики Шосткинсько-

го навчально-виховного комплексу: спеціалізована школа 

І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради); навчаль-

ні дебати – платформа для розвитку творчого потенціалу 

учнів (Дубровна Т.І., учитель української мови Шосткин-

ського навчально-виховного комплексу: спеціалізована 

школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради); 

майстер-клас «Формування дослідницьких та інформацій-

но-комунікативних учнів на уроках природничо-

математичного циклу» (Андрусенко О.Б., учитель хімії 

Шосткинського навчально-виховного комплексу: спеціа-

лізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської 

ради). 

За результатами обласної школи передового досвіду 

учасники отримали методичні рекомендації, ознайомити-

ся з якими можна за посиланням: http://www.soippo.edu.ua/

index.php/home/3355-oblasna-shkola-peredovogo-dosvidu-

suchasni-formi-roboti-z-obdarovanoyu-uchnivskoyu-

moloddyu 

Олександра КАЛЕНИК,  

методист по роботі  

з обдарованою учнівською молоддю  

Сумського ОІППО 
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МЕДІАОСВІТА ШКІЛЬНІ МЕДІА  СУМЩИНИ:  

  
 

Шкільні газети, радіостудії і навіть телевізійний фор-

мат повідомлень – невід’ємна частина освітнього прос-

тору. Це – перші уроки комунікацій, громадянського 

виховання, за допомогою шкільних ЗМІ діти вчаться 

аргументувати свою думку, визначати проблемні теми 

і питання, аналізувати шляхи їх вирішення. 

Зробити шкільні медіа ефективним каналом комуніка-

ції, частиною іміджу навчального закладу, відкрити 

перед школярами світ сучасної журналістики – такі 

завдання ставили організатори конкурсу серед шкіль-

них засобів масової інформації Сумщини. 

Конкурс насправді показав великий світ шкільних ме-

діа з різних куточків області, журі довелося багато попра-

цювати, щоб визначити кращих. А день, коли до Сум при-

їхали представники шкіл та активні автори став справді 

святом.  

Зібралися на кафедрі журналістики та філології Сумсь-

кого державного університету, знайомство з якою почали 

з екскурсії. А потім заслужений журналіст України, медіа-

тренер, автор порадника для журналістів-початківців Ал-

ла Федорина провела майстер-клас, поділилася кількома 

правилами написання журналістського матеріалу; поясни-

ла відмінність між журналістським матеріалом і шкільним 

твором; розповіла, що перед написанням будь-якого мате-

ріалу треба визначити основну його думку. Школярі пов-

чилися правильно вести ділову телефонну розмову. Також 

Алла Олексіївна розповіла про можливості, якими учні 

можуть користуватися. Так, на сайті «Медіаколо» громад-

ської організації «Сумський прес-клуб» є розділ для жур-

налістів-початківців. І вже зараз вони можуть писати і 

пропонувати для публікування свої матеріали.  

Кандидатка наук із соціальних комунікацій, викладач-

ка кафедри журналістики та філології СумДУ Юлія Ко-

зир, у свою чергу, вчила школярів, як відрізняти у журна-

лістському тексті факти і коментарі. А ще учні попракти-

кувалися у телестудії СумДУ, де провідний фахівець ка-

федри, тележурналістка з багатим досвідом, колишній 

член регіонального журі національної телевізійної премії 

«Телетріумф», редакторка теледайджесту «Наголос» Раїса 

Стоян розповіла про створення телевізійних продуктів та 

про роботу і перспективи студентів-журналістів. 

– Загалом мені все дуже сподобалося, найбільше захо-

плення викликав майстер-клас у телестудії. Дуже цікаво 

було побачити наживо процес роботи телестудії. Маємо 

надію, що в майбутньому і в нашій школі буде своя сту-

дія, – розповідає учениця дев′ятого класу Стецьківської 

ЗОШ I-III ступенів Ліка Рогожина. 

Керівник творчої групи учнів, учителька Лебединської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лариса 

Калита за допомогою сурдоперекладу розповіла про вра-

ження учасника конкурсу, учня десятого, випускного кла-

су Лебединської школи-інтернату Владислава Федоренка. 

Він у захваті від екскурсії, від майстер-класів, а також 

новим і цікавим для нього було розуміння, як навчаються 

в університеті. 

До речі, разом із учителем вихованці школи-інтернату 

постійно готують випуски газети «Палітра шкільного 

життя». 

Церемонія нагородження переможців супроводжува-

лася щирими оплесками, побажаннями і, звичайно, пода-

рунками.  

Переможців було визначено у восьми номінаціях. 

У номінації «Краща шкільна газета» перемогли:  

газета «Гімназія», Сумська гімназія №1, – І місце; 

«Кебета», Сумська обласна гімназія для талановитих та 

творчо обдарованих дітей – ІІ місце; «School-Інформ», 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені 

Ігоря Гольченка, – ІІІ місце.   

У номінації «Краща шкільна радіопередача» на роз-

гляд журі подана лише одна робота – передача «Наше 

шкільне життя», Сумська спеціалізована школа І – ІІІ сту-

пенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка. Журі 

відзначило авторський колектив грамотою за творчий 

пошук. 

Переможцями в номінації «Кращий шкільний сайт» 

стали Буринська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №1 

імені В.М. Кравченка – І місце; Глухівський ліцей-

інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою – 

ІІ місце;  Сумська обласна гімназія для талановитих та 

творчо обдарованих дітей – ІІІ місце.   

У номінації «Кращий тематичний випуск шкільної 

газети» найвищі оцінки отримали: 

«Гімназія», Сумська гімназія №1– І місце; «Шкільні 

теревені», Стецьківська загальноосвітня школа І-ІІІ степе-

нів – ІІ місце; газета «Мудрагелі», Хмелівський навчально

-виховний комплекс Роменської районної ради, – ІІІ міс-

це.   

У номінації «Креативний випуск шкільної газети» 

перемогли «Гімназія», Сумська гімназія №1– І місце; 
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«School-Інформ» – ІІ місце, «Палітра шкільного життя», 

Лебединська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 

ІІІ місце.   

У номінації «Найактуальніша публікація» лідерами 

стали Ліна Герасименко з газети «Кебета»; Еліна Козупиця 

з газети  «Шкільні теревені» та Анна Непокритова з тієї ж 

«Кебети»; Наталія  Василенко з Беївської школи Липово-

долинського району. 

У номінації «Кращий автор шкільної газети» перемо-

гу отримали учениці Сумської гімназії №1 Аріна Орєхова, 

Олена Штокало, Валерія Норик, які посіли І, ІІ і ІІІ місця 

відповідно. Вручив їм нагорди письменник Василь Чубур. 

У номінації «Кращий автор шкільного сайту» – два 

призових місця: у Карини Горюнової, Шосткинський ліцей

-інтернат спортивного профілю, та Владлени Косогової, 

Буринська спеціалізована школа №1 імені В.М. Кравченка. 

Учасники отримали відзнаки від оргкомітету й журі, а 

також грамоти, книги, канцтовари та інші подарунки. 

– Я дописую в газету «Гімназія» вже два роки і за цей 

час вона дала мені дуже багато. По-перше, це мотивація 

змінювати щось, робити так, щоб було більше приводів 

писати. Також газета – це родина. Я вдячна всім людям, 

які були героями матеріалів, фотографами і так далі, за 

те, що стали причетними до випусків. Для мене цей кон-

курс – можливість показати наше видання більш широкій 

публіці. Таким чином газета вийде за межі гімназії. Також 

цей захід є демонстрацією інших видань. Ми з дівчатами 

дізналися про нові шкільні газети, а вони можуть стати 

новими джерелами тем для нас, – розповідає учениця 11 

класу Сумської гімназії № 1 Валерія Норик. 

Голова ГО «Медіакомпас», завідуюча кафедри журналі-

стики та філології Олена Ткаченко зазначила, що конкурс 

зацікавив і педагогів, і учнів, журналістів-практиків, до 

нього долучилися медіа-експерти. Отож, ідея – хороша і 

перспективна. Тому ця робота продовжиться. 

Цікавість до конкурсу підтвердилася спеціальними від-

знаками: від Сумського прес-клубу, БФ «Благовіст», Депа-

ртаменту комунікацій Сумської обласної державної адміні-

страції, Головного територіального управління юстиції у 

Сумській області. Від газети «Педагогічна трибуна» було 

вручено дві подяки: Комунальній установі Сумська спеціа-

лізована школа І – ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського 

Союзу О.Бутка, 5-Є класу, та  Андріяшівському ліцею – 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Андрія-

шівської сільської ради Роменсько-

го району. Так ми вирішили відзначити за дебют керівни-

ків цих газет, адже розуміємо, скільки праці вкладено в 

кожну створену газетну сторіночку чи хвилину радіопере-

дачі.   

Велике спасибі учителям, які допомагають і підтриму-

ють своїм ентузіазмом діяльність редакцій шкільних ви-

дань. Багато видань, представлених на конкурс, зроблені 

на високому рівні. 

   Катерина ШЕСТАК,  

студентка кафедри журналістики та філології СумДУ, 

   Ірина ПАНАСЕНКО,  

головний редактор газети «Педагогічна трибуна»,  

член журі конкурсу 

 

 

 

ТВОРЧІСТЬ, РОЗВИТОК  КОМУНІКАЦІЙ, ІДЕЇ, 
СПІЛКУВАННЯ 

  

 

ПОРАДИ ДЛЯ РЕДАКЦІЙ  

ШКІЛЬНИХ МЕДІА 

1. Подружіться з календарем – 

так у вас постійно будуть ці-

каві теми; 

2. План роботи школи – ваш 

путівник; 

3. Співпрацюйте з класними 

керівниками – у кожному 

класі відбуваються цікаві по-

дії; 

4. Звертайте увагу на  події у 

житті однокласників  у школі 

і поза нею. 

   (Далі буде). 
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СУМЩИНА ПРИЙНЯЛА ЕСТАФЕТУ ОЛІМПІАДИ 

IV етап XXXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового  
навчання (технологій) у 2020 році відбудеться на Сумщині 

IV етап XXXVII Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання (технологій) 
проходив у м. Чернівці з 17 березня по 22 берез-
ня 2019 року окремо з технічних та 
обслуговуючих видів праці. Позмагатися в знан-
нях прибуло 25 команд з усієї України – 79 учнів 
(36 учнів 9-х класів та 43 учні 11-х класів) участь 
у цьогорічній олімпіаді беруть представники 25 
областей. Випробування проходили на базі  
обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ст. 
з поглибленим вивченням окремих предметів 
«Багатопрофільний ліцей для обдарованих 
дітей» та ПТУ №8 м. Чернівці. Для проведення 
фінального етапу олімпіади підготовлено швейну 
і столярно-слюсарну майстерні, а також 
майстерню для обслуговуючих видів, з облас-
ного бюджету Чернівецької області на проведен-
ня IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання (технологій) виділено  
500 тис. грн., навчальні майстерні забезпечені 
всім необхідним обладнанням та інструментами, 
а саме: закуплені нові сучасні швейні машини, 
духові шафи, верстати для обробки деревини та 
металу, ручний інструмент та ін. 

Заключний етап складався з 3-х турів: 
теоретичного, творчого та комплексної роботи. 

Комплексна робота включала в себе 
поєднання практичної роботи з поєднанням ІКТ: 

технічні види праці – виготовити пасивну 
акустичну колонку (систему) для смартфона та 
підставку для ґаджетів; обслуговуючі види  
праці – виготовити дорожній набір: підголовник, 
маску для сну та сумочку для зберігання цього 
комплекту та сумку-«бананку». 

У теоретичному турі учні отримали завдання - 
проект, потім захищали свої ідеї-проекти перед 
членами журі та іншими учасниками. За 
підсумками виконаних завдань абсолютну 
командну першість здобула команда 
Чернівецької області, на ІІ місці – Київська 
область, на ІІІ місці – Івано-Франківська область. 

Журі IV етапу XXXVII Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з трудового навчання 
(технологій) на основі аналізу виконання завдань 
учасниками олімпіади визначив переможців 
змагань: 

По завершенню урочистостей команда 
Чернівецької області передала символічний 
прапор та перехідний кубок олімпіади команді 
Сумської області. 

 
Ірина КОРЕНЕВА, 
методист з трудового навчання  
навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності та 
професійного розвитку  Сумського ОІППО 

1 
Носкова 

Анастасія 
Опорний заклад «Кролевецький ліцей №3» 

Кролевецької міської ради 

І Диплом 
абсолютного 
переможця 

Учитель 
Медвідь Ольга 

Юріївна 

2 
Ярошенко 

Софія 

Комунальна установа Сумська 
загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №27, 

м. Суми 
учасник 

Лаврик Наталія 
Євгенівна 

3 
Дручок 

Єлизавета 
 

Глухівський навчально-виховний комплекс: 
дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 
Глухівської міської ради 

учасник 
Кириченко 

Сергій 
Миколайович 

4 
Борщ 

Дмитро 
Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 Глухівської міської ради. 

ІІ 
Тищенко Сергій 
Миколайович 

5 
  

Ємець 
Микола 

Комунальний заклад Липоводолинська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської  районної ради 

ІІ 
Сидоренко 
Володимир 

Анатолійович 

6 
Наконечний 
Владислав 

 Комунальна установа Сумська 
загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів  

№15 ім. Д. Турбіна, м. Суми 
ІІ 

Марущенко Сергій 
Іванович 
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ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ЗАКЛАДУ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

МЕНЕДЖМЕНТ 

  Слово «імідж» у перекладі з англійської 
мови означає «образ», «престиж», «репутація». 
Створення стійкого позитивного іміджу школи на 
основі наявних ресурсів; підвищення конкуренто-
здатності навчального закладу, встановлення та 
розширення партнерських зв’язків; перетворення 
школи на заклад, у якому головним буде 
особистість дитини, її рівень навченості та 
самопочуття, створення власного обличчя 
загальноосвітнього закладу; підсилення 
конкуренції серед освітніх закладів, збереження 
контингенту учнів; доступ освітнього закладу до 
фінансових і інформаційних ресурсів, 
забезпечення стабільності педагогіки. Важливу 
роль у створенні творчої атмосфери в 
педагогічному колективі, удосконаленні 
професійної майстерності вчителів відіграє 
стимулювання діяльності педагогів.  

Професійне зростання педагогів безумовно 
призводить до покращення їх професійної 
майстерності, підвищення компетентності, 
кар’єрного росту, іміджу працівника зокрема і 
школи взагалі, наближення до ідеалів культури, 
вершин професіоналізму, творчої 
самореалізації, покращення матеріального 
становища. На всіх рівнях професійного 
зростання необхідно створювати умови для  
розвитку інтелекту і творчих здібностей 
особистості педагога, підготовки його до 
саморозвитку та професійної діяльності, до 
самореалізації в умовах власної педагогічної 
системи, до життя у відкритому суспільстві. 

На сучасному етапі перед школою постає 
завдання реформувати освіту, підготувати 
людину нового типу, яка розвиває і поєднує 
глибокі знання та творчі здібності, має високу 
моральність і поважає загальнолюдські цінності, 
буде здатна не тільки адаптуватися до соціуму 
та стати конкурентоспроможною, а на 
професійному рівні вирішувати питання 
відродження і розвитку національної науки і 
культури, інформатизації суспільства, 
підвищення духовності народу.  

Причини необхідності формування іміджу 
школи складна демографічна ситуація, яка 
посилює конкуренцію серед освітніх установ у 

прагненні отримати учнів і зберегти контингент. 
Позитивний імідж полегшує доступ школи до 
кращих ресурсів: фінансових, інформаційних, 
людських. Освітня установа з позитивним 
іміджем привабливіша для педагогів, оскільки 
здатна забезпечити стабільність і соціальний 
захист, професійний розвиток.  

З іншого боку школа – освітній центр, де одні 
навчають, інші – навчаються, але всі разом 
учаться, самовдосконалюються. Отже само-
освіта для педагога – це усвідомлена потреба в 
постійному вдосконаленні своєї  професійної 
діяльності з акцентом на її соціалізацію, на 
створення умов для розвитку особистості і 
соціально значущих якостей вчителя та 
особистості кожного учня. 

Престиж навчального закладу викликає 
підвищену зацікавленість до навчання у ньому. 
Фактично в освітніх закладах формування іміджу 
залежить від взаємовідносин у колективі, 
професійної підготовки викладачів, їх 
педагогічного досвіду та методичної обізнаності, 
зовнішнього вигляду та дотримання професійної 
етики, а також від учнів та їх здібностей і 
талантів, співпраці батьків та громадськості зі 
школою, нових педагогічних, методичних та 
позашкільних ініціатив, участь у міжнародній 
програмі міжшкільних обмінів, виставках та 
майстер-класах.  

Отже, імідж закладу прямо пропорційно 
залежить від професійного зростання педагога і 
призводить до якісних змін особистісної сфери 
та професійної  діяльності вчителя. Важливими 
чинниками професійного зростання вчителів є: 
прагнення до самовдосконалення, самоосвіта, 
компетентність та майстерність педагога, 
покращення його матеріального становища, 
підвищення кваліфікації, кар’єрний ріст. 

 
Вікторія ПЕРЛИК, 
методист по роботі з керівними 
кадрами навчально-методичного 
відділу координації освітньої 
діяльності та професійного розвитку  
Сумського ОІППО 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ  
ДІТЬМИ В УМОВАХ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Вивчення сучасного стану розробки проблеми 
обдарованості в Україні та світі засвідчує 
активізацію інтересу дослідників щодо питань 
виявлення та розвитку обдарованості 
особистості. 

При цьому існують різні підходи до розуміння 
природи і сутності самого феномену 
обдарованості. Обдарованість – комплекс 
задатків і здібностей особистості, які за 
сприятливих умов дозволяють їй досягати 
значних успіхів у певному виді діяльності (чи 
кількох близьких видів діяльностей) порівняно з 
іншими людьми. Тобто, обдарованість виступає 
динамічною інтеграцією різних здібностей з 
метою досягнення позитивних результатів у 
конкретній діяльності. 

Здібності й обдарованість – феномени одного 
порядку, які підкоряються загальним законам 
розвитку здібностей. Тобто, обдарованість має 
здатність постійно розвиватися і 
вдосконалюватися впродовж життя людини за 
умови врахування впливових чинників, що 
сприяють цьому процесу на кожному з вікових 
етапів становлення особистості. При цьому 
ефективному розвитку обдарованої особистості 
сприяє не стільки вимірювання кількісних 
показників тих чи інших здібностей, скільки 
вивчення їх якісного прояву та тих чинників, що 
впливають на процес їх становлення. Дослідники 
виділяють кілька видів та сфер обдарованості, 
серед яких чільне місце посідають питання 
виявлення і розвитку розумових 
(інтелектуальних) здібностей. 

Інтелектуальна обдарованість представляє 
високий рівень розвитку інтелектуальних 
здібностей, що дозволяє учневі швидко 
оволодівати поняттями, легко запам’ятовувати та 
зберігати інформацію, встигати у багатьох 
галузях знань. Свого розвитку інтелектуальні 
здібності набувають у процесі навчання. Однак 
інтелектуальний розвиток особистості 
розпочинається задовго до вступу дитини до 
школи, в якій інтелектуальні здібності 
продовжують інтенсивно розвиватися, 
переростаючи в інтелектуальну обдарованість. 
Учителю необхідно розуміти та враховувати 
особливості інтелектуально обдарованої дитини, 

яка потребує широти змісту матеріалу для 
узагальнень, можливості реалізуватися в 
спеціальних навчальних програмах через 
самостійну роботу та завдання відкритого типу, 
що призводить до розвитку необхідних 
пізнавальних умінь. 

Організація навчального процесу, 
спрямована на розвиток вищих пізнавальних 
процесів, розвиває розумові здібності 
інтелектуально обдарованої дитини на якісно 
новий рівень. Однак для реалізації такого підходу 
у Новій українській школі вчитель має бути 
спеціально підготовленим. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що 
проблема обдарованості сьогодні набула статусу 
державно-важливої в більшості країн, що 
призвело до формування соціального запиту на 
її дослідження, зокрема виникла нагальна 
необхідність у спеціальній підготовці вчителя до 
розвитку обдарованості учнів. 

На жаль, більшість з учителів не готові 
враховувати у своїй діяльності специфічні 
особливості обдарованого учня, їм не вистачає 
часу, а іноді й бажання, рахуватися із 
проблемами таких дітей. Як результат 
неспроможності вчителів роздивитися в дитині 
певні обдарування і допомогти реалізувати їх у 
практичній діяльності, особистість часто не може 
правильно обрати життєвий шлях, що зрештою 
негативно позначається на науковому та 
інтелектуальному потенціалі держави в цілому, 
на рівні її економічного та соціального розвитку. 
Все це вказує на необхідність введення 
спеціального навчального курсу, спрямованого 
на підготовку вчителя до встановлення 
педагогічно доцільних стосунків з інтелектуально 
обдарованими дітьми, цей курс може бути 
курсом за вибором, організованим як у очній 
формі так і в дистанційній. 

 

 

Олександра КАЛЕНИК, 
методист по роботі з обдарованою 
учнівською молоддю навчально-
методичного відділу координації освітньої 
діяльності та професійного розвитку  
Сумського ОІППО 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 

ІННОВАЦІЇ 

Концепція компетентністного підходу в освіті, 
на сучасному етапі реформування освітньої 
галузі є основою змін, що, у першу чергу, 
генеруються концепцією «Нова українська 
школа» (Концепція). У сучасному цифровому 
світі з’явилося поняття інформаційно-цифрової 
компетентності. Не випадково Концепція серед 
10-ти ключових компетентностей виокремлює 
оволодіння учнями саме інформаційно-
цифровою компетентністю в процесі вивчення 
будь-якого предмета. Інформаційно-цифрова 
компетентність передбачає впевнене і водночас 
критичне застосування інформаційно-
комунікаційних технологій для створення, 
пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, 
в публічному просторі та приватному спілкуванні; 
формування інформаційної та медіа-грамотності, 
алгоритмічного мислення, навичок роботи з 
базами даних, безпеки в Інтернеті та 
кібербезпеки. Такі завдання Нової української 
школи потребують наскрізного застосування 
електронних освітніх ресурсів у вивченні 
української мови та літератури в закладах 
загальної середньої освіти та формування 
інформаційно-цифрової компетентності учнів. 

Під ЕОР (електронні освітні ресурси) 
розуміють навчальні, наукові, інформаційні, 
довідкові матеріали та засоби, розроблені в 
електронній формі та представлені на носіях 
будь-якого типу або розміщені в комп’ютерних 
мережах, які відтворюються за допомогою 
електронних цифрових технічних засобів і 
необхідні для ефективної організації освітнього 
процесу. 

Електронні освітні ресурси – не доповнення 
до уроку, а складова частина освітнього процесу, 
що має навчально-методичне призначення та 
використовується для забезпечення навчальної 
діяльності учнів і вважається одним із головних 
елементів інформаційно-освітнього середовища. 

Структура електронних освітніх ресурсів 
забезпечує можливість ефективного досягнення 
цілей уроку, і, у залежності від функціонального 
призначення, включає такі елементи: змістову 
частину, програмну частину, методичні 
рекомендації для вчителя, методичні 

рекомендації для учня. 
Корисними для вчителя-словесника є такі 

електронні ресурси: 
– навчально-методичні ЕОР (навчальні 

плани, робочі програми навчальних дисциплін, 
розроблені відповідно до навчальних планів); 

– методичні ЕОР (методичні вказівки, 
методичні посібники, методичні рекомендації для 
вивчення окремого курсу та керівництва з 
виконання проектних робіт, тематичні плани); 

– навчальні ЕОР (електронні підручники та 
навчальні посібники); 

– допоміжні ЕОР (збірники документів і 
матеріалів, довідники, покажчики наукової та 
навчальної літератури, наукові публікації 
педагогів, матеріали конференцій, електронні 
довідники, словники, енциклопедії); 

– контролюючі ЕОР (тестуючі програми, банки 
контрольних питань і завдань з навчальних 
дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують 
контроль якості знань). 

Застосування таких освітніх ресурсів на 
уроках української мови і літератури передбачає 
інтенсифікацію навчання, поглиблення знань, 
розвиток креативного мислення; сприяє 
підвищенню мотивації до вивчення гуманітарних 
дисциплін, розвиває наочно-образне мислення, 
моторні і вербальні комунікативні навички учнів; 
формує вміння адаптуватися до будь-якої 
ситуації спілкування, грамотно й безпечно 
комунікувати в інформаційному просторі. 

На відміну від традиційних методик, де 
вчитель дає й вимагає певні знання, під час 
проведення уроку з використанням освітніх 
електронних ресурсів підвищується інтерес 
школярів до уроку, що, безсумнівно, допомагає 
активізувати як інтелектуальну, так і творчу 
діяльність дітей, адже інформація, яку подано на 
екрані, – образна і краще засвоюється, ніж 
текстова.  

Використання освітніх електронних ресурсів у 
викладанні української мови та літератури дає 
можливість закріпити такі вміння і ставлення:  

– пошук, виділення, аналіз, структурування 
необхідної інформації;  

– інтеграція інформації з різних галузей 
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знань;  
– уміння самостійно працювати та 

організовувати себе;  
– уміння працювати в команді;  
– уміння виступати перед аудиторією;  
– почуття художнього смаку, міри;  
– критичнее сприйняття інформації; 
– прагнення до гармонійного спілкування у 

віртуальному інформаційному просторі. 
Електронні освітні носії стають у пригоді і в 

тому випадку, коли з тих чи інших причин 
бібліотеки не в змозі забезпечити учнів 
потрібною літературою. На сьогодні існує безліч 
он-лайн бібліотек, велику кількість художніх, 
наукових та науково-популярних книг і журналів 
можна знайти у соціальних мережах та на 
форумах. Дякуючи електронним підручникам, 
розширюється доступ дитини до інформації.  

У процесі вивчення української літератури при 
підготовці мультимедійних уроків варто 
використовувати й сучасні можливості Інтернету, 
наприклад, сайти, рекомендовані Міністерством 
освіти і науки України: 

www.poetryclub.com.ua/ –  сучасна поезія 
світу, критичні матеріали про літераторів; 

http://poetry.uazone.net/ – українська поезія та 
фольклор, тексти сучасних пісень, переклади 
світової поетичної класики. 

Широкого застосування набули візуальні та 
звукові фрагменти уроку (кіно, мультфільми, 
буктрейлери, відеоролики та інше). На 
файлообміннику YouTube можна знайти безліч 
цікавих відеосюжетів, які стосуються як окремих 
персоналій української літератури, так і художніх 
творів. Відеофрагменти можна підготувати 
(завантажити) завчасно або переглянути прямо 
на уроці в режимі он-лайн. Взагалі їх може 
зробити кожен учитель, якщо він уміє працювати 
в програмі Movie Maker чи Pinnacle Studiо, 
необхідно лише знайти потрібний текстовий 
матеріал: книги, путівники, картинки, фотографії, 
відео, іншу інформацію в Інтернеті. 

Мультимедіа є ефективною освітньою 
технологією завдяки властивим їй якостям 
інтерактивності, гнучкості, інтеграції інформації 
цифрового характеру (тексти, графіка, анімація), 
візуального зображення (відео, фотокартки, 
картинки), звуку (мова, музика). Імітаційне 
моделювання з аудіовізуальним зображенням 
допомагає замість абстрактного опису дати 
адекватне уявлення про реальні чи, навіть, уявні 
речі. Застосування мультимедійних проектів 
«Літературний портрет», до якого входять 
документи, фото, таблиці, ілюстрації, аудіо та 
відео фрагменти, скомпоновані відповідно до 
циклу уроків за розділами чи творчістю окремих 
письменників, є яскравим, динамічним, 

результативним, цікавим для учнів, а тому 
ефективним для засвоєння знань. 

Застосування відеорозповідей, віртуальних 
екскурсій на уроках літератури дає можливість 
«завітати» до певних історичних місць, музеїв: 
Полтавського державного літературно-
меморіального музею П. Мирного, І. Котля-
ревського, Національного музею Т. Шевченка, 
Чернігівського літературно-меморіального музею 
заповідника М. Коцюбинського та інших. 

Електронні освітні ресурси дозволяють 
проводити більш повноцінні практичні заняття – 
від віртуального знайомства з письменником до 
роботи експериментальної, проведення 
перевірки власних знань, умінь, навичок. 
LearningApps.org (http://learningapps.org/ ) – он-
лайн сервіс, який дозволяє створити інтерактивні 
вправи.  

Для створення дистанційного та 
переверненого навчання доречним буде 
використання сервісу для створення електронної 
стіни Padlet (https://padlet.com/ ). 

Вивчення української мови і літератури має 
свої особливості: у кожному класі потрібно 
застосовувати певні електронні ресурси. 
Наприклад, для 5 класу найкраще підходить 
використання ребусів, кросвордів, цікавих 
завдань. Для цього можна використовувати http://
puzzlecup.com/croswordru. Цей сервіс допоможе 
без особливих старань скласти свій кросворд. 

У старших класах можна ускладнювати 
завдання і, відповідно, застосовувати складніші 
програми і сервіси : 
 інтерактивні вправи у SmartNotebook;  
 створення динамічних презентацій в Prezi 

тощо; 
 створення схематичної наочності з 

VideoScribe; 
 створення ряду інтерактивних вправ, завдань, 

відповідно до теми, що вивчається  
(використання дошки оголошень Padlet); 

 створення відео в Movie Maker; 
 створення асоціативних рядів за допомогою 

http://www.poetryclub.com.ua/
http://poetry.uazone.net/
http://learningapps.org/
https://padlet.com/
http://puzzlecup.com/croswordru
http://puzzlecup.com/croswordru
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ресурсу WordArt тощо. 
Однією з найбільш ефективних моделей 

використання Інтернету в начальному процесі є 
web-квест. Технологія web-квесту спрямовує 
роботу вчителів на впровадження нових 
наукових ідей, методик, технологій, формування 
практичного досвіду щодо роботи з 
обдарованими дітьми. Веб-квест дозволяє не 
тільки підвищити мотивацію учнів до вивчення 
навчальної дисципліни, а й вчить учнів 
розв’язувати проблемні ситуації й працювати в 
команді для досягнення спільної мети. 

Актуальними на сьогодні є електронні освітні 
сервіси, застосування яких сприяє підвищенню 
ефективності засвоєння навчального матеріалу, 
ініціативності та вмотивованості учнів. 

Ресурс зі створення інтерактивних зображень 
ThingLink https://www.thinglink.com/ дозволяє 
створювати мультимедійні плакати, на які 
наносяться маркери. При наведенні на них 
з’являється мультимедійний контент. 

За допомогою сервісу Thinglink можна 
створювати різні освітні матеріали, наприклад: 
 комплекти електронних дидактичних 

матеріалів до уроку; 
 технологічні схеми для виконання певного 

виду завдань; 
 мультимедійні конспекти лекцій; 
 тематичні збірники ресурсів в мережі Інтернет 

та медіа колекції; 
 маршрутні карти або карти подорожей; 
 інтерактивні плакати у вигляді проектів з 

певної тематики тощо. 
Використання сервісу Thinglink сприяє: 

 організації проектної та дослідницької 
діяльності учнів; 

 представленню результатів колективної та 
індивідуальної роботи; 

 проведенню веб-конкурсів, інтерактивних ігор 
або вікторин та ін. 
Також корисними є такі електронні сервіси: 

 сервіс для створення фотофільмів Windows 
Movie Maker – показ та відображення 
фотографій супроводжується спеціальними 
ефектами, анімацією, текстовими 
коментарями та музикою; 

 створення он-лайн презентацій http://
ru.calameo.com http://www.slideboom.com 
(соціальні сервіси, які дозволяють 
конвертувати презентації Power point у 
форматі flash та призначені для зберігання й 
подальшого особистого та загального їх 
використання); 

 створення навчальних пазлів http://
www.jigsawplanet.com – сервіс дозволяє 
зробити збирання пазлів доступним та 
простим; 

 візуалізація рефлексії за ключовим словом 
https://wordart.com/ (створення «хмарки» із 
тексту, асоціативного ряду, який вводить 
користувач); 

 побудова шкали часу http://timetoast.com  
http://www.slideshare.net  власна інтерактивна 
хронологічна шкала часу наповнена 
фотографіями, текстами та ілюстраціями; 

 проведення мозкового штурму з 
використанням візуальних засобів http://
en.linoit.com допомагає структурувати ідеї, 
думки та припущення, які виникли спонтанно. 
Незважаючи на досить велику кількість 

освітніх ресурсів у мережі, найбільш 
ефективними саме для учнів є ресурси, 
максимально наближені до потреб учнів, тобто 
ті, що створюються та підтримуються на рівні 
закладу освіти, навчального предмета, 
утворюючи додатковий зв’язок між учнями та 
вчителем, учнем й учнями, учнями та 
суспільством. Таким ресурсом є персональний 
сайт учителя, який виконує такі функції: 
 створення навчального міні-середовища; 
 поширення власного педагогічного досвіду; 
 підвищення власного фахового рівня; 
 підвищення рівня володіння засобами ІКТ; 
 можливість зробити освітній процес 

гнучкішим за рахунок більш мобільного 
управління; 

 розміщення навчальних матеріалів (програм, 
планів, контрольних запитань до заліку та 
тематичного оцінювання); 

 допомога учням у самостійній роботі та 
підготовці домашнього завдання; 

 можливість для учнів на відстані отримувати 
навчальний матеріал; 

 спілкування учнів з однокласниками та 
безпосередньо з учителем. 
Рекомендуємо для консультування учнів 

(особливо під час карантину), а також 
поглибленого вивчення окремих тем, проведення 
вебінарів. Вебінар буде успішним, якщо під час 
його проведення будуть використовувати нові 
факти, пропонуватимуться для обговорення 
проблемні питання та ситуації з реального життя. 

Вважаємо, що систематичне використання 
електронних засобів навчання допоможе 
вчителям реалізувати такі завдання: 
 урізноманітнити форми подання інформації; 
 урізноманітнити види навчальних завдань; 
 допомогти учням «зануритися» в художній 

простір твору; 
 забезпечити зворотний зв’язок, який може 

бути реалізований завдяки діалогічній 
взаємодії учень – учитель; 

 розширити можливості самостійної 
діяльності; 

https://www.thinglink.com/
http://ru.calameo.com
http://ru.calameo.com
http://www.slideboom.com
http://www.jigsawplanet.com
http://www.jigsawplanet.com
https://wordart.com/
http://timetoast.com
http://www.slideshare.net
http://en.linoit.com
http://en.linoit.com
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 забезпечити індивідуалізацію освітнього 
процесу; 

 використовувати ігрові прийоми навчання; 
 застосовувати різні види навчальної діяль-

ності предметно-змістовного, предметно-
операційного та рефлексивного спрямування; 

 урізноманітнити етапи уроку, зокрема етапи 
мотивації навчальної діяльності, узагаль-
нення навчального матеріалу, підсумки уроку. 
Таким чином, можемо зробити висновок, що 

використання електронних освітніх ресурсів 
вносить істотні зміни у діяльність педагога та 
розвиток учня як особистості, сприяють 
формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій 
учня, що визначають його поведінку в життєвих 
ситуаціях.  

Корисні посилання 
 http://slovopedia.org.ua/ – сайт «Словопедія» 
 http://www.lingvo.ua/uk – онлайн-словник 

Lingvo 
 http://www.slovnyk.ua/ – портал української 

мови та культури 
 http://sum.in.ua/ – словник української мови 
 http://journal.osnova.com.ua/journal/4 24 – 

журнал «Вивчаємо українську мову та 
літературу» 

 http://schoollit.com.ua/ – корисні матеріали для 
підготовки до ЗНО з української мови та 
літератури 

 http://metodportal.net/ – методичний портал 
 http://www.osvitaua.com/ – видавництво 

«Шкільний світ» 
 http://dyvoslovo.com.ua/last_issue/ – Журнал 

«Дивослово» (електронна версія) 
 http://www.mova.info/ – лінгвістичний портал 
 http://ulif.org.ua/ – український мовно-

інформаційний фонд НАН України 
 http://www.unika.in.ua/ua/dic_ua.php – онлайн-

словники 
 http://www.chtyvo.org.ua/ – онлайн-бібліотека 

україномовної літератури 
 http://mova.ga/ – сайт «Чиста мова» 
 http://ukrainskamova.at.ua/ – офіційний сайт 

української мови 
 https://ushchuk.wordpress.com/ – школа 

української мови Івана Ющука 
 http://academ-lib.ru/Yushchuk – Ющук І.П. 

практикум з правопису і граматики української 
мови  

 http://www.glazova.org.ua/– сайт Олександри 
Глазової 

 http://yak-my-hovorymo.wikidot.com – «Як ми 
говоримо» Б.Антоненка-Давидовича 

 http://kultura-movy.wikidot.com/ – культура 
мови на щодень 
Хмарні та інші освітні ресурси 
Онлайнові сховища даних 

 Google документи; 
 CrocoDoc; 
 DocMe; 
 Ontext; 
 PiratePad; 
 PriVNote; 
 Skydrive; 
 Calamеo; 
 Sсribd; 
 Slideshare 

Онлайнові редактори презентацій 
 Animoto; 
 HelloSlide; 
 Slidebomb; 
 Sliderocket; 
 Slideroll; 
 lideShow; 
 Tackk; 
 ZohoShow; 
 Reveal; 
 Prezi.   

Добірка ресурсів, де можна послухати та 
скачати аудіокниги українською 
 http://www.ex.ua/82521 – велика добірка 

української та світової літератури в 
аудіоформаті. Від художньої – до релігійної та 
дитячої книги. 

 http://pravila-uk-mova.com.ua/index/audioknigi/0
-41 – збірка творів з української літератури, 
яка потрібна для підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

 http://www.twirpx.com/library/audio/ukraine/ – 
аудіокниги українською – світова та 
українська класика. Файли доступні лише 
зареєстрованим користувачам. 

 http://www.movi.com.ua/audioknigi-/3064-
vershnik-bez-golovi – невелика, однак цікава 
добірка аудіо книг українською. 

 http://deti.e-papa.com.ua/dytyachi-pisni/6/ – 
українські народні аудіоказки 

 https://lucaster.podfm.ru/ukraudio/ – тут є 
можливість почути голоси корифеїв 
української літератури. 

 http://minimelody.com.ua – дитячі аудіо книги, 
казки та музика. 

 http://e-bookua.org.ua/audio/ – розділ 
аудіолітератури на одній з найбільших 
електронних українських бібліотек. 

 http://ditky.info/load/navchalni/18 – особливість 
добірки – книги шкільної програми.  
 
 

Любов ШЕРСТЮК, 
методист української мови та літератури 
навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності та 
професійного розвитку Сумського ОІППО 
 

http://slovopedia.org.ua/
http://www.lingvo.ua/uk
http://www.slovnyk.ua/
http://sum.in.ua/
http://journal.osnova.com.ua/journal/4%2024
http://schoollit.com.ua/
http://metodportal.net/
http://www.osvitaua.com/
http://dyvoslovo.com.ua/last_issue/
http://www.mova.info/
http://ulif.org.ua/
http://www.unika.in.ua/ua/dic_ua.php
http://www.chtyvo.org.ua/
http://mova.ga/
http://ukrainskamova.at.ua/
https://ushchuk.wordpress.com
http://academ-lib.ru/Yushchuk
http://www.glazova.org.ua
http://yak-my-hovorymo.wikidot.com
http://kultura-movy.wikidot.com/
http://www.ex.ua/82521
http://pravila-uk-mova.com.ua/index/audioknigi/0-41
http://pravila-uk-mova.com.ua/index/audioknigi/0-41
http://www.twirpx.com/library/audio/ukraine/
http://www.movi.com.ua/audioknigi-/3064-vershnik-bez-golovi
http://www.movi.com.ua/audioknigi-/3064-vershnik-bez-golovi
http://deti.e-papa.com.ua/dytyachi-pisni/6/
https://lucaster.podfm.ru/ukraudio/
http://minimelody.com.ua
http://e-bookua.org.ua/audio/
http://ditky.info/load/navchalni/18
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АКТУАЛЬНА 
ТЕМА 

БУЛІНГУ НЕ МІСЦЕ В НОВІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

Віртуальний світ захопив людське 
суспільство. Ми менше спілкуємось, менше 
надаємо підтримки та приділяємо уваги один 
одному. Слова Антуана де Сент-Екзюпері, що 
найбільша розкіш на світі – це розкіш людського 
спілкування, здається, ще трішки, і відійдуть в 
небуття. 

Безперечно, справжнє мистецтво – жити 
разом, взаємодіяти один з одним! Цьому вчитись 
треба! Тільки людському роду властиве 
милосердя, захист немічних, підтримка слабших. 
Щось у соціумі сталось не так, раз закон дикої 
природи, виведений Дарвіним – виживає 
сильніший – сьогодні, у вигляді булінгу, став 
тривожним явищем у людських стосунках. Але ж 
соціум – це середовище існування людини, і тут 
не місце цькуванню слабших, немічних! 

Звідки він взявся, той булінг, через який 
нещасну дитину, чи навіть дорослого піддають 
систематичному психологічному терору, по 
іншому не скажеш? Щоб то не було: 
висміювання, залякування, пліткування, бойкот, 
шантаж, побиття чи псування речей особисто чи 
віртуально, через соціальні мережі – усе це 
спричиняє неймовірні страждання! Якщо, дай 
Боже, це обминуло вас, то хоч на мить уявіть 
стан людини, яка пережила (і систематично 
переживає!) таке знущання!  

Психологи стверджують, що з розвитком 
техніки явища різноманітного пресингу як у 
дитячому, так і у дорослому середовищі, 
посилюються. Від початку 90-х років XX століття і 
дотепер прояви булінгу набули загрожуючих 
масштабів. Агресивну поведінку людини можуть 
провокувати негативний вплив ЗМІ, низький 
рівень виховання, гіперопіка або, навпаки, 

байдужість з боку батьків, комп`ютерні ігри, культ 
насильства в суспільстві.  

За даними досліджень, майже кожен третій 
учень в Україні так чи інакше зазнає булінґу 
(цькування) в школі, потерпає від принижень і 
глузувань: 10% – регулярно (раз на тиждень і 
частіше); 55% – частково піддаються знущанню з 
боку однокласників, 26% батьків вважають своїх 
дітей жертвами булінгу. 

У Законі України «Про освіту» булінг 
(цькування) визначається як «діяння (дії або 
бездіяльність) учасників освітнього процесу, які 
полягають у психологічному, фізичному, 
економічному, сексуальному насильстві, у тому 
числі із застосуванням засобів електронних 
комунікацій, що вчиняються стосовно 
малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) 
такою особою стосовно інших учасників 
освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи 
була заподіяна шкода психічному або фізичному 
здоров’ю потерпілого». 

Отже, давайте розберемось, що є ознаками 
булінгу, як про це свідчить  вищезазначений 
закон: 
 систематичність (повторюваність) діяння;  
 наявність сторін – кривдник (булер), 

потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі 
(за наявності);  

 дії або бездіяльність кривдника, наслідком 
яких є заподіяння психічної та/або фізичної 
шкоди, приниження, страх, тривога, 
підпорядкування потерпілого інтересам 
кривдника, спричинення соціальної ізоляції 
потерпілого. 
Звісно, діти часто сваряться між собою, потім 

миряться, і знову – друзі-нерозлийвода. Булінг – 
це інакше, ніж сварка:  
 булінг супроводжується реальним фізичним 

чи психологічним насиллям: жертву 
висміюють, залякують, дражнять, 
шантажують, б'ють, псують речі, 
розповсюджують плітки, бойкотують, 
оприлюднюють особисту інформацію та фото 
в соціальних мережах; 

 у ситуації булінгу завжди беруть участь три 
сторони: той, хто переслідує, той, кого 
переслідують та ті, хто спостерігають; 

 булінг негативно впливає на всіх учасників, 
на їхнє фізичне та психічне здоров'я; 
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 булінг може виникати спонтанно, коли 
несподівано для себе дитина опиняється або 
в ситуації переслідування, або приєднується 
до переслідувача; 

 булінг може повторюватися багато разів.  
Отже, головними ознаками булінгу є: 

 намір нашкодити; 
 нерівність сили між учасниками ситуації; 
 повторюваність; 
 неадекватно висока чутливість жертви.  

Що спонукає дітей до булінгу? Заздрість, 
помста, відчуття неприязні, прагнення відновити 
справедливість, боротьба за владу, потреба у 
підпорядкуванні лідерові чи у нейтралізації 
суперника, самоствердження. 

Діти, які булять (вони ж – булери, кривдники, 
переслідувачі), не до кінця розуміють, якої шкоди 
та страждань завдають. Знущання над слабшою 
дитиною їм здається смішною розвагою. 
Схвалення зі сторони друзів-спостерігачів, 
захоплені погляди оточуючих, перевага над 
іншими приносить задоволення, відчуття себе 
сильними та дуже «крутими». 

Часто кривдники булять тому, що колись 
раніше самі постраждали від насильства вдома, 
чи в спортивній секції, можливо в іншій школі. 
Знущаючись і принижуючи слабших за себе, 
вони зганяють свій біль на іншого. 

Нападаючи на когось, часто кривдники самі 
захищаються від цькування. Діти-булери іноді 
дуже імпульсивні, не можуть контролювати свій 
гнів. У таких випадках справа нерідко доходить і 
до фізичного насильства. 

Типові риси учнів, схильних до проявів 
насильства: 
 відчувають сильну потребу домінувати й 

підпорядковувати собі інших учнів, 
переслідуючи власні цілі;  

 імпульсивні й легко шаленіють; 
 часто зухвалі та агресивні в ставленні до 

дорослих (передусім батьків і вчителів); 
 не виявляють співчуття до своїх жертв; 
 зазвичай фізично сильніші за інших. 

Ініціаторами цькування також можуть бути 
такі діти, які: 
 мріють бути лідерами у навчальній групі; 
 бажають перебувати у центрі уваги; 
 мають високий рівень домагань; 
 впевнені у своїй перевазі над жертвою; 
 не визнають компромісів; 
 самостверджується у цькуванні жертви; 
 інтуїтивно відчувають, що однокласники не 

зможуть чинити опір; 
 мають слабкий рівень самоконтролю. 

У закладі освіти в булінгу найчастіше бере 
участь ціла група учнів. Якщо лідер групи – 

булер, то інші наслідують його поведінку і беруть 
участь у цькуванні однокласників. З одного боку, 
це дає групі внутрішній імпульс, створює ефект 
причетності, згуртування. З іншого, результат 
спільного цькування – послаблення почуття 
відповідальності за свої дії. «Там був не тільки 
я», – кажуть, щоб виправдати себе і дорослі, і 
діти. Коли усвідомлення особистісної 
відповідальності слабшає, гальмують і стримуючі 
механізми. 

Діти, що стають «спільниками» булерів, 
зазвичай мають занижену самооцінку і 
самостверджуються за рахунок стосунків з 
лідером-булером. Їх характеристики: 
 не бажають виділятися з-поміж 

однокласників; 
 цінують свої стосунки з лідером; 
 легко піддаються впливові; 
 не вміють співпереживати і співчувати іншим; 
 не мають власної ініціативи; 
 бояться бути на місці жертви; 
 сприймають цькування як розвагу; 
 мріють взяти реванш за власні приниження; 
 виховуються у соціально неблагополучних 

сім’ях чи мають жорстоких батьків. 
Хто є жертвою (він же – потерпілий) 

булінгу? 
У групі ризику може опинитися будь-яка 

дитина, яка відчуває, що занадто вирізняється із 
загального кола своїх однолітків. Підґрунтям для 
глузувань може стати руде волосся, ластовиння, 
занадто високий або занадто низький зріст, вага 
тіла, особлива форма голови, носа, очей, рота, 
національність, фізичні обмеження. Успіхи в 
навчанні, матеріальні можливості або навіть 
особливості характеру теж можуть стати 
основою для булінгу. Крім того, жертвою булінгу 
може стати також той, кому складно спілкуватися 
з однолітками, хто поводиться відлюдкувато чи, 
навпаки, провокативно. 

Науковці дають ґрунтовний перелік рис, які 
можуть призвести до шкільного булінгу. 
Наведемо їх: 
 фізичні недоліки: поганий зір, знижений слух, 

косоокість, заяча губа, незвичайна форма 
вух, сколіоз, шрами, нервові тики, порушення 
опорно-рухового апарату (наприклад ДЦП);  

 хвороби: епілепсія, заїкання, енурез, 
дислалія (порушення мови), дисграфія 
(порушення письма), дислексія (порушення 
читання); 

 особливості поведінки: замкнуті, 
сором`язливі, тривожні, імпульсивні, 
невпевнені в собі, нещасні й ті, хто мають 
занижену самооцінку; 

 особливості зовнішності: руде волосся, 
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ластовиння, капловухість, криві ноги, 
особлива форма голови, маса тіла (повні чи 
худі); 

 недостатньо розвинені соціальні навички: 
самотні, більше спілкуються з дорослими, ніж 
з однолітками; 

 мають страх перед школою з причини 
неуспішності у навчанні, конфлікту з 
учителями чи ровесниками, що сприймається 
оточуючими як підвищена тривожність, 
невпевненість; 

 відсутність досвіду життя в колективі 
(домашні діти); 

 низький інтелект і труднощі в навчанні. 
Психолог Дан Ольвеус визначає типові риси 

учнів, схильних ставати жертвами булінгу: 
полохливі, чутливі; схильні до депресії й ті, хто 
частіше за своїх ровесників думають про 
самогубство; невпевнені в собі, мають низьку 
самооцінку; меланхоліки; хлопчики, які фізично 
слабші, ніж ровесники. 

Через власну занижену самооцінку діти 
часто стають жертвами булінгу. Ознаки, 
наведені нижче, вимагають від нас особливої 
уваги. Саме вони характеризують дітей, які 
стають жертвами булінгу: 
 вірять, що заслуговують ролі жертви, пасивно 

очікують насильства від переслідувачів, 
миряться з насильством, як зі своєю долею; 

 мають негативний досвід життя; 
 вихідці з соціально-неблагополучних сімей, 

зазнають фізичного насильства вдома; 
 страждають від комплексу неповноцінності, 

не вважають себе значущою частиною свого 
колективу; 

 не вірять, що педагоги їх захистять, віддають 
перевагу замовчуванню про насильство і 
цькування. 
Окремі особливості дітей, викликаючи 

роздратування у однокласників і вчителів, 
можуть провокувати булінг. Особливо це 
небезпечно через не контрольованість таких 
ознак, бо діти, які ними володіють, не можуть на 
них вплинути. Це – гіперактивність і підвищена 
збудливість; погана успішність або 
обдарованість; матеріальна забезпеченість і 
незалежність; синдром дефіциту уваги; 
ускладнена комунікація; хворобливість; інша 
національність. 

Важко у колективі іноді доводиться 
улюбленцям вчителів, ябедам, неохайно 
одягненим або ж одягненим занадто яскраво, 
хвалькам, делікатним, дітям, які мають 
підвищене почуття власної гідності, тим, що 
знаходяться під гіперопікою або гіпоопікою 
батьків тощо. 

Якщо в класі є жертва булінгу, учитель 
обов’язково це побачить за поведінкою учня. Це 
може бути: 
 шкільні речі часто розкидані по класу чи 

сховані; 
 на уроках учень веде себе боязко, він 

замкнений. Коли відповідає, по класу 
розповсюджується шум, сміх, коментарі; 

 під час групової роботи, на перерві, в їдальні 
тримається осторонь інших, уникає 
ровесників і старших школярів, намагається 
бути недалеко від вчителів; 

 дитина постійно ображена, має образливе 
прізвисько; 

 добре контактує з вчителями і погано з 
ровесниками; 

 запізнюється на уроки або пізно йде зі школи. 
У булінгу немає переможців та переможених. 

Кожен – булер, жертва та спостерігач, матимуть 
в майбутньому житті деструктивні наслідки. 

Булер частіше за інших потрапляє у ситуації, 
де проявляється насилля та порушуються 
закони; частіше бере участь у бійках, причетний 
до вандалізму, залучається до ранніх статевих 
стосунків, має досвід вживання алкоголю та 
наркотичних речовин. 

Жертва втрачає відчуття емоційної та 
фізичної безпеки, довіри до місця, в якому має 
перебувати щодня; відчуває безпорадність і 
страх від постійної загрози. Булінг провокує 
тривожні та депресивні розлади, пригнічує 
імунітет, що підвищує вразливість до різних 
захворювань. Дитина втрачає повагу до себе. 
Страхи та невпевненість руйнують здатність до 
формування та підтримки стосунків з 
однолітками, що призводить до відчуття 
самотності. Учень втрачає інтерес до різних 
форм активності та не може нормально 
навчатися. У деяких випадках можна простежити 
зв’язок між потерпанням від булінгу та 
розладами харчування (анорексії та булімії), 
розладами емоційної сфери (депресії та 
суїцидальна поведінка). 

Спостерігач часто страждає від відчуття 
безпорадності, етичного конфлікту: втрутитись у 
ситуацію булінгу чи ж залишитись осторонь; 
потерпає від депресивних станів чи 
перезбудження, намагається менше відвідувати 
школу. Навіть поодинокий випадок булінгу 
залишає глибокий емоційний слід, що робить 
проблему найпоширенішою причиною звернень 
до дитячого психолога.  

Наведемо витяги із Закону України «Про 
освіту» та Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, які зорієнтують освітян на 
нормативні вимоги, пов’язані з проблемою 
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булінгу в освітньому середовищі. 
 

Права та обов’язки учасників освітнього процесу стосовно протидії та запобігання 
булінгу (цькуванню) 

 
Відповідальність осіб, причетних до булінгу, визначено змінами до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (стаття 173-4). 
Адміністративні стягнення за булінг 

 

Право Обов’язок Примітка 

Здобувачі освіти (учні) 

Захист під час освітнього процесу від 
булінгу (цькування), отримання 
соціальних та психолого-педагогічних 
послуг як особа, яка постраждала від 
булінгу (цькування), стала його свідком 
або вчинила булінг (цькування) 

Повідомляти керівництво закладу освіти про 
факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів 
освіти, педагогічних, науково-педагогічних, 
наукових працівників, інших осіб, які залучаються 
до освітнього процесу, свідком яких вони були 
особисто, або про які отримали достовірну 
інформацію від інших осіб 

ст. 53 
Закону України 
«Про освіту» 

Педагогічні працівники (вчителі) 

Захист під час освітнього процесу від 
будь-яких форм насильства та 
експлуатації, у тому числі булінгу 
(цькування), дискримінації за будь-якою 
ознакою, від пропаганди та агітації, що 
завдають шкоди здоров’ю 

Повідомляти керівництво закладу освіти про 
факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів 
освіти, педагогічних, науково-педагогічних, 
наукових працівників, інших осіб, які залучаються 
до освітнього процесу, свідком якого вони були 
особисто, або інформацію про які отримали від 
інших осіб, вживати невідкладних заходів для 
припинення булінгу (цькування) 

ст. 54 
Закону України 
«Про освіту» 

Батьки 

Подавати керівництву або засновнику 
закладу освіти заяву про випадки булінгу 
(цькування) стосовно дитини, або будь-
якого іншого учасника освітнього 
процесу вимагати повного та 
неупередженого розслідування випадків 
булінгу (цькування) стосовно дитини або 
будь-якого іншого учасника освітнього 
процесу 

Сприяти керівництву закладу освіти у проведенні 
розслідування щодо випадків булінгу (цькування), 
виконувати рішення та рекомендації комісії з 
розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі 
освіти 

ст. 55 
Закону України 
«Про освіту» 

Керівник закладу має повідомити уповнова-
жені підрозділи органів Національної поліції 
України та службу у справах дітей про випадки 
булінгу (цькування) в закладі освіти (ч. 3 ст. 26). У 
випадку, якщо керівник не повідомить поліцію, на 
нього накладається штраф (50-100 неоподат-
кованих мінімумів доходів громадян), або він 
може бути притягнений до виправних робіт на 

строк до одного місяця з відрахуванням до 20% 
заробітку. 

За скоєне правопорушення батькам винних, 
відповідно до ст. 173-4 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, доведеться 
сплатити від 850 до 1700 грн (50-100 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян), а 
якщо скоєне вдруге або ж групою осіб – штраф 

Булер 

Адміністративне стягнення 

штраф (в неоподатковува-
них мінімумах доходів 

громадян – нмдг) 
громадські роботи 

Будь-який учасник освітньо-
го процесу 

50–100 нмдг 20–40 год 

повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення 

100–200 нмдг 40–60 год 

Група осіб 100–200 нмдг 40–60 год 

Малолітні або неповнолітні 
особи віком 14–16 років 

50–100 нмдг 20–40 год 

повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення 

100–200 нмдг 40–60 год 
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Якщо правопорушення вчинене малолітніми 
або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 
років, їхніх батьків або опікунів каратимуть 
штрафом до 1700 грн. або громадськими 
роботами на строк до 40 годин. Під санкції 
підпадають і керівників шкіл, які не 
повідомлятимуть про випадки булінгу до поліції.  

Соціологи кажуть, що до 40% українських 
підлітків потерпає від насильства у школах. Але 
ми переконані, що булінгу не місце у новій 
українській школі та спільними зусиллями, 
діючи в межах чинного законодавства, можна і 
потрібно виправити цю статистику. Кожен 
учасник освітнього процесу має виконати свою 
функцію. 

Керівник закладу освіти в межах наданих 
йому повноважень:  
 «забезпечує створення у закладі освіти 

безпечного освітнього середовища, вільного 
від насильства та булінгу (цькування), у тому 
числі: 

 з урахуванням пропозицій територіальних 
органів (підрозділів) Національної поліції 
України, центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров’я, головного органу у системі 
центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує 
державну правову політику, служб у справах 
дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді розробляє, затверджує та 
оприлюднює план заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 
в закладі освіти; 

 розглядає заяви про випадки булінгу 
(цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, 
законних представників, інших осіб та видає 
рішення про проведення розслідування; 
скликає засідання комісії з розгляду випадків 
булінгу (цькування) для прийняття рішення за 
результатами проведеного розслідування та 
вживає відповідних заходів реагування; 

 забезпечує виконання заходів для надання 
соціальних та психолого-педагогічних послуг 
здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали 
його свідками або постраждали від булінгу 
(цькування); 

 повідомляє уповноваженим підрозділам 
органів Національної поліції України та 
службі у справах дітей про випадки булінгу 
(цькування) в закладі освіти» (ст. 26 Закону 
України «Про освіту»). 
Засновник закладу освіти або його 

уповноважений орган здійснює контроль за 
виконанням плану заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладі освіти; розглядає скарги про відмову у 
реагуванні на випадки булінгу (цькування) за 
заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, 
законних представників, інших осіб та приймає 
рішення за результатами розгляду таких скарг; 
сприяє створенню безпечного освітнього 
середовища в закладі освіти та вживає заходів 
для надання соціальних та психолого-
педагогічних послуг здобувачам освіти, які 
вчинили булінг (цькування), стали його свідками 
або постраждали від булінгу (ст. 25 Закону 
України «Про освіту»). 

Окрім того, як здобувачі освіти так і 
педагогічні, науково-педагогічні працівники 
мають право на «захист під час освітнього 
процесу від приниження честі та гідності, будь-
яких форм насильства та експлуатації, булінгу 
(цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, 
пропаганди та агітації, що завдають шкоди 
здоров’ю» (ст. 53, ст. 54 Закону України «Про 
освіту»). 

Зі свого боку батьки учнів мають право: 
 «отримувати інформацію про діяльність 

закладу освіти, у тому числі щодо надання 
соціальних та психолого-педагогічних послуг 
особам, які постраждали від булінгу 
(цькування), стали його свідками або вчинили 
булінг (цькування); 

 подавати керівництву або засновнику закладу 
освіти заяву про випадки булінгу (цькування) 
стосовно дитини або будь-якого іншого 
учасника освітнього процесу; 

 вимагати повного та неупередженого 
розслідування випадків булінгу (цькування) 
стосовно дитини або будь-якого іншого 
учасника освітнього процесу; 

 сприяти керівництву закладу освіти у 
проведенні розслідування щодо випадків 
булінгу (цькування); 

 виконувати рішення та рекомендації комісії з 
розгляду випадків булінгу (цькування) в 
закладі освіти» (ст. 55 Закону України «Про 
освіту»). 
Заклади освіти, що мають ліцензію на 

здійснення освітньої діяльності, зобов’язані 
забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх 
відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) 
відкритий доступ до такої інформації та 
документів: 
 правил поведінки здобувача освіти в закладі 

освіти; 
 плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладі 
освіти; 

 порядку подання та розгляду (з дотриманням 
конфіденційності) заяв про випадки булінгу 
(цькування) в закладі освіти; 
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 порядку реагування на доведені випадки 
булінгу (цькування) в закладі освіти та 
відповідальність осіб, причетних до булінгу 
(цькування)» (ст. 30 Закону України «Про 
освіту»). 
Педагогічний колектив створює план заходів - 

«дорожню карту» закладу освіти щодо 
профілактики і протидії булінгу та корпоративні 
правила, серед яких можуть бути: 

1. Конфіденційність – фахівці, які працюють з 
проблемою булінгу повинні гарантувати 
конфіденційність учасникам цієї ситуації (жертві, 
агресору, свідкам), що сприятиме підвищенню 
довіри дітей до педагогів. 

2. Етапність (вивчення ситуації, 
профілактична робота в колективі, згода 
учасників, розробка порядку подання та розгляду 
заяв, порядку реагування на доведені випадки 
булінгу (цькування) в закладі освіти та 
відповідальність осіб, причетних до булінгу, 
програми допомоги, її реалізація та оцінка). 

3. Відмова від звинувачень кого-небудь з 
дорослих у появі випадків булінгу. 

4. Категорична заборона на будь-яке 
насильство.  

5. Комплексність (урахування всіх аспектів і 
участь різних співробітників у організації роботи). 

6. Індивідуальний підхід до кожного випадку 
булінгу. 

7. Зміщення акценту з покарання булерів на 
їх реабілітацію.  

8. Особлива увага до дій кривдника, що 
становлять небезпеку для життя і здоров’я інших 
або є порушенням закону. 

Сприяти розробленню плану заходів, 
спрямованих на запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) в закладах освіти повинні державні 
органи, до сфери управління яких належать 
заклади освіти, обласні, районні, міські ради та 
ради об’єднаних територіальних громад. 

Суб’єкти громадського нагляду (контролю) 
мають право проводити моніторинг та 
оприлюднювати результати, зокрема, щодо 
випадків булінгу (цькування) в закладах освіти та 
заходів реагування на такі випадки, вжитих 
керівництвом закладу освіти або його 
засновником (ст. 71 Закону України «Про 
освіту»). 

Здійснювати перевірку заяв про випадки 
булінгу (цькування) в закладі освіти, повноту та 
своєчасність заходів реагування на такі випадки 
з боку педагогічних, науково-педагогічних, 
наукових працівників, керівництва та засновника 
закладу освіти; аналізувати заходи для надання 
соціальних та психолого-педагогічних послуг 
здобувачам освіти, які постраждали від булінгу 
(цькування), стали його свідками або вчинили 

булінг (цькування) покликаний освітній 
омбудсмен відповідно до покладених на нього 
завдань (ст. 73 Закону України «Про освіту»). 

Профілактика та запобігання булінгу 
(цькуванню), надання консультативної допомоги 
батькам, психологічного супроводу здобувачів 
освіти, які постраждали від булінгу (цькування), 
стали його свідками або вчинили булінг 
(цькування) у системі освіти відбувається у ході 
соціально-педагогічного патронажу, який 
здійснюється соціальними педагогами (ст. 76 
Закону України «Про освіту»). 

До яких висновків підводить нас 
проаналізована інформація про булінг?  

По-перше, проблема цькування у школі існує 
давно. Десь замовчувалась, десь ігнорувалась. 
Зараз вона набрала загрозливих масштабів, і 
тому вимагає не тільки обговорення, а й 
активних дій.   

По-друге, проблема булінгу вимагає 
психолого-педагогічного втручання. Діяльність 
сучасного закладу освіти, спрямована на 
профілактику і подолання булінгу, має 
ґрунтуватись на чітких принципах. 

1. Системність. Робота організовується з 
урахуванням інтересів учнів та залученням усіх 
учасників освітнього процесу: адміністрації, 
педагогів, учнів, батьків, громадськості. 

2. Персональна відповідальність дорослого. 
Іноді у закладах освіти учням пропонують взяти 
на себе відповідальність за виховання 
однолітків, або за проведення заходів, 
спрямованих проти булінгу. Однак, без підтримки 
адміністрації, педагогів школярі не спроектують 
профілактичну роботу, оскільки у них немає 
необхідних знань, умінь у цьому питанні. 
Безсумнівно, привчати учнів до відповідальності 
важливо і принципово правильно, але цей 
процес повинен керуватися, направлятися і 
регулюватися дорослими. Це основний принцип, 
що підкреслює ті владні повноваження, які 
дорослі повинні мати у стосунках з дитиною. Ці 
владні повноваження мають фундаментальне 
значення і для батьків, і для вчителів. 

3. Чітка позиція самих дорослих. Свою 
однозначну позицію педагог може демонструвати 
різними психолого-педагогічними методами. По-
перше, на особистому прикладі: бути привітним і 
не дозволяти собі ображати інших. По-друге, 
висловлювати свої погляди згідно норм права та 
етикету. Крім того, ставлення до насильства 
можна продемонструвати, реагуючи на вчинки, 
схвалювати позитивну поведінку і не боятися 
співвідносити дії учнів з нормами закону і моралі. 

4. Послідовність і несуперечність. З метою 
формування поваги до законів і норм моралі 
профілактична робота повинна бути цілісною, 
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несуперечливою і послідовною. Це означає, що 
педагогам необхідно дотримуватися чинного 
законодавства і принципів моралі. Важливо, щоб 
школярі постійно відчували авторитет педагога, 
його дії та вчинки повинні логічно випливати з 
його слів. 

Подолання щонайменших проявів булінгу – 
непросте освітнє завдання. Але вирішувати його 
нам, освітянам. Нехай середовище та дух 
освітнього закладу буде підтримуючим, 

розвивальним і надійним. Саме таке середовище 
нової української школи здатне виховати 
компетентну діяльну особистість, яка творитиме 
світ у ХХІ столітті. 

 
Світлана ПАНЧЕНКО, 
проректор КЗ Сумський ОІППО,  
кандидат психологічних наук, 
доцент 

Також нагадуємо, що в Україні діють call-центр та гаряча лінія, куди кожен може 
звернутися за допомогою: 

0-800-500-225 та 116 – 111  
Національна дитяча «гаряча» лінія з питань булінгу 

0-800-213-103 

Єдиний цілодобовий контакт-центр системи безоплатної правової допомоги. 
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У цьому номері ми публікуємо творчу роботу учениці із Хмельницька Марії Мікус, яка стала пере-

можницею конкурсу у рамках Турніру юних журналістів. Тоді Головне територіальне управління юс-

тиції у Сумській області оголосило серед учасників конкурс на творчу роботу на тему – протидіємо 

булінгу. Робота Марії вразила і змістом, і творчим виконанням.  
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14 червня –  
Всесвітній день донора  

Донорство – особлива життєва філософія, коли людина готова поділи-

тися життєдайними краплинами крові з ближнім заради його порятун-

ку. Сьогодні Сумщина упевнено приєдналася до донорського руху,  і части-

на цієї роботи  –  співпраця з молоддю,  школярами, щоб  доносити інфор-

мацію про цю благородну справу.  

Червона лінія порятунку, окрема людина і коло захисту  

Коли я вивчаю Всесвітню історію, 

Історію України мене завжди вражає 

те, як залежить доля тисяч, мільйонів 

людей від поведінки якоїсь конкретної 

людини у певний період історії. Зараз 

нам навіть уявити важко скільки лю-

дей просто не вижило, якби не народи-

вся Андрі Дюнан, який створив Черво-

ний Хрест, організацію, яка на сьогод-

ні користується найбільшою довірою у 

світі. До середини ХІХ століття не 

існувало системи лікування поранених 

у бою солдат, госпіталів. Андрі Дюнан 

придумав як це зробити. У 1876 запра-

цював Міжнародний комітет Червоно-

го Хреста. Коли в 1901 році вперше 

вручалася Нобелівська премія миру, 

Норвезький Нобелівський комітет ви-

рішив дати їх спільно Анрі Дюнану й 

Фредеріку Пассі, провідному пацифіс-

ту. Червоний Хрест в Україні – з 1918 

року.  

І сьогодні, коли на сході нашої кра-

їни тривають бойові дії за незалеж-

ність, за державність, за єдність, Това-

риство Червоного Хреста України – 

єдина гуманітарна організація, що офі-

ційно допомагає організаціям, устано-

вам, закладам охорони здоров’я залу-

чати людей до донорства. Сумська 

обласна організація Товариства Черво-

ного Хреста України не тільки допо-

магає організувати, а ще й транспорту-

вати кров, зокрема до Київського гос-

піталю.  

І знову роль однієї людини. У 1937 

році лікар з Чикаго Бернанд Фантус 

висловив ідею, що має бути сховище 

донорської крові – банк. Сумський 

обласний центр служби крові і є таким 

банком, найважливішим і найголовні-

шим у нашому житті, про що біль-

шість людей навіть не задумується. Є 

то й є, а якби не було?  

Слово «донор» з латинської мови 

означає «дарувати». І кожна людина 

дарує. Статистика свідчить, що одна 

людина може порятувати трьох. Але 

чомусь багато людей не хочуть здава-

ти кров. Мені здається, не через те, що 

вони бояться чи не хочуть, просто во-

ни ще не розуміють, що така доброві-

льна пожертва корисна і для них са-

мих. Я маю на увазі не гроші. При 

здачі крові донор безкоштовно (!) об-

стежується на групу крові і найнебез-

печніші поширені хвороби, тобто ви-

значається група крові, резус-фактор, 

робиться біохімічне обстеження. Здача 

крові або плазми корисна для здоров’я 

донора, бо запускає процес оновлення 

організму, стимулює імунітет, знижує 

ризик розвитку захворювань серцево-

судинної системи.  

А хіба усвідомлення того, що ти 

своєю кров’ю допоміг захищати Укра-

їну менш значиме? На сьогодні Суми 

– рекордсмени в Україні і навіть Євро-

пі по здачі крові (190 донацій на тися-

чу жителів!).  

Як багато ліній життєвих доль схо-

дяться в єдиній точці – Сумському 

обласному центрі служби крові! І всі 

вони перетікають у єдину лінію поря-

тунку – лінію життя, ріку крові, яка 

живить поранених наших захисників, 

хворих дітей і дорослих.  

Це так важливо знати, що ти у цьо-

му світі не сам, що є люди, які, навіть 

не знаючи тебе особисто, прийдуть на 

допомогу.  

У моїй родині тато і мама теж зда-

вали кров. Це була необхідність – во-

ни приходили на допомогу родичам. 

Багато людей у селі також здавали б 

кров, проте у них немає можливості 

доїхати до центру служби крові. І тут, 

на мою думку, треба використати дос-

від США. У них у Червоному Хресті є 

blood drive – спеціальні машини, які з 

апаратурою забору крові виїжджають 

у маленькі міста. На сайті великими 

літерами повідомляється, що не виста-

чає крові певних груп, поруч інформа-

ція про те, де саме братимуть кров: 

адреса, час, як конкретно на місці дій-

ти чи доїхати. Але у таких машинах не 

можна здавати плазму, для цього пот-

рібно їхати в спеціальні центри. Проте 

так лише в штаті Юта, а у штаті Калі-

форнія, як повідомляють у мас-медіа, 

здати кров та плазму можна у будь-

якому шпиталі. У цьому ж штаті – 

постійна велика рекламна кампанія 

про необхідність ставати донорами.  

На мою думку, коли Україна уже 5 

років воює за свою незалежність, за 

свою свободу, то можливість здати 

кров для захисників має бути в кожно-

му населеному пункті, бо так створю-

ється причетність кожного (хто не 

тільки бажає, а й може за медичними 

показниками) до захисту Вітчизни, 

своєї землі, рідного дому. Тільки тоді, 

коли це стане реальним, червона лінія 

порятунку зімкнеться у коло порятун-

ку навколо України. І це коло також 

залежить від тієї людини, яка першою 

запропонує й організує процес ство-

рення такого КОЛА. Я знаю, що коли 

стану повнолітньою і зможу бути до-

нором, то ввійду до цього захисного 

КОЛА. 

Дарина ШУЛЬГА,  
учениця Комунального закладу 

Сумської обласної ради «Сумська  
обласна гімназія-інтернат  

для талановитих та творчо  
обдарованих дітей», 

10-Б клас   

ЦІКАВО ЗНАТИ 
 У серпні 2018 року представники Національної книги 

рекордів зареєстрували в Сумах 190 донацій на тисячу 

населення як національний рекорд. Для порівняння, у 

високорозвинених країнах цей показник сягає 33 до-

націй на 1000 населення.  

 На сьогодні в базі даних Сумського обласного центру 

служби крові – 30527 активних донорів, з яких близь-

ко 85% здають кров регулярно. Тільки за минулий рік 

у СОЦСК було здійснено 63836 донацій. 

 В області більш ніж 4 000 донорів мають звання Поче-

сних. Це означає, що вони 40 раз безоплатно здавали 

кров, або 60 – плазму. 

 40 донорів досягли звання заслужених – тобто не мен-

ше 100 раз здавали кров або 120 – плазму на благодій-

ній основі. 
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Червона лінія порятку на лінії кордону  

За статистикою, один донор крові 

може врятувати трьох людей. Скільки 

ж людей врятувала моя бабуся, Почес-

ний донор Гафія Іванівна Мойсюк, яка 

сотню разів за життя здавала свою 

кров? А скільки врятували всі 35 поче-

сні донори України, які проживають у 

Сумському районі? (Щоб отримати 

звання «Почесний донор України» 

треба здати кров більше 40 разів, а 

заслужений – більше 100).  

В України 2295 кілометрів кордону 

з Російською Федерацією. 562,5 кіло-

метра з них – у Сумської області. Моє 

рідне село Юнаківка Сумського райо-

ну розташоване усього за 6 кілометрів 

від кордону з Росією, країною-

агресором, яка уже п’ять років веде 

проти моєї Вітчизни бойові дії на схо-

ді країни. Кожен житель Юнаківки, від 

малого до дорослого, знає ціну крові, 

незважаючи на те, що у нас мирно. З 

2014 року, коли загинули перші захис-

ники, українці активно почали здавати 

кров, і юнаківці – серед них. Адже у 

багатьох ще тоді, у чотирнадцятому, 

хтось із рідних, друзів чи близьких 

пішов захищати Україну. Розуміючи 

рівень відповідальності за державу, 

який постав перед кожним, ми повинні 

були допомогти чимось цінним, а що 

може бути ціннішим за власну кров? 

Хтось здав один раз, хто два, хто три. 

Мої земляки не хваляться цим, бо вва-

жають це звичним, як і загалом волон-

терство в період війни. 

Юнаківка впродовж століть і деся-

тиліть напоготові до захисту своєї зем-

лі. Ще за часів Другої світової війни 

юнаківці героїчно боролися за визво-

лення Вітчизни від окупантів, сотні з 

них полягли за рідну землю, про що 

свідчить Меморіал Слави у центрі се-

ла.  

Цікава статистика. За даними Міні-

стерства охорони здоров’я, в середньо-

му по Україні показник донацій на 

тисячу населення – 14, у розвинених 

країнах показник донацій на тисячу 

населення – до 40, у США – до 100, а в 

Сумах цей показник – 190!  

Я весь час думаю над цими цифра-

ми: чому? На мою думку, на прояви 

волонтерства, адже донорство – це теж 

волонтерство, дуже сильно впливає 

лінія кордону. Уже п’ять років ми жи-

вемо в тривозі - постійно думаємо про 

те, що все може бути, адже ми на кор-

доні. Тож запаси крові потрібні не 

тільки нашим військовим, а й нам са-

мим на той випадок, коли агресор ак-

тивізується. Крім цього, Сумський 

обласний центр служби крові працює 

дуже оперативно і він, за словами моїх 

односельців, дуже сучасний та комфо-

ртний, тут до кожного донора став-

ляться з глибокою повагою, прово-

диться багато акцій, коли кров здають 

люди різних професій до своїх профе-

сійних свят. Мені здається, це дуже 

класно – подарувати комусь шанс ви-

жити на честь своєї професії.  

Коли моя бабуся померла, я був ще 

малий, тож зараз запитував у мами:  

– Бабуся була Почесним донором 

за радянських часів. Чому вона здава-

ла кров? Була зобов’язана державою?  

– Донорство, синку, що тоді, що 

тепер – справа добровільна. Це завжди 

власний вибір людини. Просто моя 

мама, а твоя бабуся, була дуже доброю 

жінкою з великим серцем. Знаєш, як 

вона пояснювала моєму батьку, а заод-

но і мені, чому здає кров? «Чому б не 

поділитися тим, чого у тебе вдосталь, 

а іншому це рятує життя?». І мама 

дуже довго не покидала цю благород-

ну справу, навіть на пенсії продовжу-

вала здавати кров. Я навіть пам’ятаю 

той день, коли вона здала сотий раз. А 

от чому не дали заслуженого – не 

знаю».  

Моя бабуся не настільки легендар-

на, як австралійський 81-річний донор 

Джеймс Гаррісон, який за своє життя 

здав кров уже понад 1170 разів, і це 

врятувало життя майже 2,5 мільйонам 

дітей. У його крові містяться унікальні 

антитіла, а тому на їхній основі виго-

товляють препарат, що дозволяє запо-

бігти резус-конфлікту матері й ще не 

народженої дитини. Тепер його нази-

вають «Людиною із золотою кров`ю». 

Моя бабуся – Людина із золотим сер-

цем, мабуть, як і всі інші донори.  

Сьогодні в Україні донорство - 

надзвичайно важлива справа. І не тіль-

ки через допомогу воїнам-охоронцям 

на сході нашої країни, тяжко хворим 

людям, особливо дітям. Через донорс-

тво людина самостверджується як лю-

дина, яка може бути доброю, милосер-

дною, жалісливою. Це дуже важливо. 

Чим більше донорів, тим більше у сві-

ті добра і милосердя. Так створюється 

червона лінія порятунку людства. За-

раз мені 16, а коли буде 18, я, Олек-

сандр Зайченко, продовжу справу сво-

єї бабусі – Гафії Іванівни Мойсюк.  

Олександр ЗАЙЧЕНКО, 

 учень Комунального закладу  

Сумської обласної ради «Сумська  

обласна гімназія-інтернат  

для талановитих та творчо обдарова-

них дітей», 10-Г клас  

 

У День донора у Сумах представили  виставку дитячих ма-

люнків “Голос крові: ми – УКРАЇНЦІ!” (15червня 2019 р.) 
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Найбільше досягнення в житті  

Ми з Людмилою Миколаївною, 

керівником гуртка «Літературна діяль-

ність», в якому я займаюся, їдемо в 

Київ на церемонію нагородження Все-

українського конкурсу «Стань пись-

менником». Я – в фіналі! Круто! Аж 

не віриться. Я хвилююся. Це ж фіналі-

сти з усієї України будуть! Виникає 

багато запитань, бо в листі-запрошенні 

нічогісінько не сказано про те, як усе 

відбуватиметься, чи треба буде захи-

щати роботу, що говорити, скільки 

часу надається на виступ – геть нічого, 

лише: коли, куди, чому. Моє есе нази-

вається «Уроки моєї мами» (про паси-

вний рух опору Голодомору 1932-1933 

років в Україні). Про що розповідати 

найперше, якщо запитають, про Голо-

домор чи про рух опору? Може, як я 

досліджую, збираю матеріали? Ми 

обговорюємо всі можливі варіанти 

запитань і відповідей. Раптом Людми-

ла Миколаївна говорить, що у мене 

можуть запитати:«Яке на сьогодні 

ваше найбільше досягнення в житті?». 

Я розгубилася. Задумалася – і не змог-

ла придумати. Усе якесь дріб’язкове, 

мале, не варте уваги, щоб розповідати 

на  загал. Весь час порівнюю із тим, 

що зараз іде війна, наші захисники 

проявляють мужність і героїзм, щоб 

утримувати кордон, незалежність 

України. Або інше - я писала про Ге-

роїв нації, які самі вижили під час Го-

лодомору і дали майбутнє нам, тим, 

хто живе зараз. Оце досягнення в жит-

ті, а я що? І раптом мені стріляє в го-

лову запитання: «Людмило Миколаїв-

но, а яке Ваше найбільше досягнення в 

житті?». Я наперед знала, що вона роз-

повість – про перемогу в Міжнародно-

му літературному конкурсі «Коронація 

слова», про те, що стала драматургом 

Богданою Олександровською, про 

вистави за її п’єсою, які ми бачили в 

театрі і в інтернеті. Якщо чесно, то я 

просто прикололась, але те, що почу-

ла, мене вразило так, що зараз про це 

пишу.  

Людмила Миколаївна задумалася, 

а потім почала повільно говорити, не-

мов розмірковувала вголос. Я майже 

дослівно запам’ятала ту нашу розмо-

ву:  

– До минулорічної операції я була 

донором. Щоправда, це голосно сказа-

но. Я просто кілька разів – 5 чи 6 (не 

пам’ятаю точно) здавала плазму в 

Сумському обласному центрі служби 

крові. Що це, гадаю, майбутнім меди-

кам у класі хіміко-біологічного профі-

лю пояснювати не треба. Юлю, а ти 

знаєш, що за кров платять? Ні? Так, це 

платна справа, причому оплата – сере-

дня денна зарплата в Україні. Але я 

здавала безоплатно, спеціально для 

онкохворих дітей, які лікуються в 

Сумській обласній дитячій лікарні. Я 

була їх донором. В ім’я моєї донечки 

Дани, яка там лікувалася. На жаль, 

вона вже померла. Знаєш, щоб здати 

кров потрібно бути здоровим на ту 

хвилину і не вживати, хоча б за 24 

години до цього алкоголь, жирне та 

гостре м’ясо, рибу, яйця, сир, не кажу-

чи вже про ліки, тобто потрібно елеме-

нтарно підготуватися. Потім на тебе 

заводять медичну карточку, де усе 

розписано, усі результати обстеження. 

У мене рідкісна IV група крові, але 

резус позитивний, з негативним – була 

б ще рідкісніша. Як правило, саме цієї 

групи крові завжди бракує в лікарнях і 

госпіталях. Одного разу мені зателе-

фонували з Сумського обласного 

центру крові і попросили терміново 

приїхати. У лікарню поступила мале-

нька дівчинка, якій потрібне було тер-

мінове переливання крові IV групи, 

резус +. Я примчалася на таксі і була 

першою. Процес здачі крові кількаго-

динний, тож як тільки набігала якась 

кількість – її в колбу і, як я зрозуміла, 

відправляли в дитячу лікарню. Так 

тривало десь із півгодини. Через півго-

дини приїхала ще один донор з такою 

ж групою, потім ще. Так нас назбира-

лося четверо жінок-донорів, які в той 

день за викликом приїхали рятувати 

дитину. Так вперше в житті я здавала 

не плазму, а кров. А доки лежали підк-

лючені до апаратів, ми всі молилися, 

щоб дитина вижила. Я особисто дяку-

вала Богу ще й за те, що ввечері і вра-

нці нічого забороненого не їла. Дівчи-

нка вижила. Оце і є моє найбільше 

досягнення в житті. Знаєш, Юлю, не-

має нічого важливішого і значимішого 

в цьому світі, ніж врятувати людину.  

– А яке ж тоді у мене досягнення? - 

запитала я.  

– Ти вже вирішила, що хочеш ста-

ти лікарем. Рішення усвідомлене, ти 

до цього готуєшся. У тебе буде уніка-

льна професія – рятувати людей. Уяви 

собі, що ти перебираєш на себе, на 

свої руки частину роботи Бога. Це ва-

жливо розуміти і треба дуже добре, 

тільки на 12 балів, робити свою спра-

ву, бо це надзвичайна відповідальність 

– допомагати людям вижити і жити. 

– Я теж хочу стати донором, Люд-

мило Миколаївно.  

– Ось будеш повнолітньою – тоді і 

станеш. Тим більше, що практично всі 

медики – донори. А поки що треба 

вчитися так, щоб стати дуже гарним 

лікарем, за якого люди моляться, а не 

проклинають.  

У номінації «Проза» Всеукраїнсь-

кого конкурсу «Стань письменником – 

2019» я посіла ІІ місце. А коли у мене 

запитали про найбільше досягнення в 

житті, то відповіла: «Я досліджую рух 

опору Голодомору 1932-1933 років, 

пишу про Героїв нації, які рятували 

людей від вимирання, зокрема в моєму 

рідному селі Червона Слобода Недри-

гайлівського району Сумської облас-

ті». 

Юлія НІШТЕНКО, 

учениця Комунального закладу 

Сумської обласної ради «Сумська  

обласна гімназія-інтернат  

для  талановитих та творчо  

обдарованих дітей»,  

10-Б клас   

Юні таланти донорського руху  
«Червона лінія порятунку» – це новий унікальний 

проект Сумського обласного центру служби крові та 

Сумського обласного центру позашкільної роботи з 

талановитою молоддю. Першим його етапом став 

конкурс на кращий твір про донорство і донорів, 

присвячений Всесвітньому Дню донора. 

Конкурс проводився у двох вікових категоріях:  

10-13 та 14-17 років. У першому етапі конкурсу, 

який проходив на рівні адміністративно-

територіальних одиниць, взяли участь більше 5 ти-

сяч школярів. Для участі у наступному етапі було 

відібрано більше 100 робіт, які оцінювало журі. Про 

сам конкурс і роботи-переможці ми напишемо у на-

ступному номері газети “Педагогічна трибуна”.  
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ДОШКІЛЛЯ РОЗВИТОК ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ  

Формування математичної компетентності 
дошкільників ефективно здійснюється:  
 на спеціально організованому навчанні;  
 у спільній діяльності вихователя та дітей;  
 у дошкільній самостійній діяльності 

дошкільників. 
Гра є провідним видом діяльності 

дошкільників. Саме в процесі ігрової діяльності 
діти виконують безліч різних математичних і 
логічних операцій: лічать предмети та об’єкти, 
порівнюють їх за величиною та формою, 
групують, класифікують, оперують із множинами. 

Для реалізації завдань з логіко-
математичного розвитку дошкільників, 
окреслених у Базовому компоненті дошкільної 
освіти й чинних програмах, 
вихователі нині широко використовують 
інноваційні технології, цікаві нетрадиційні 
методики, адаптовані до використання в роботі з 
дітьми дошкільного віку.  

Дошкільники лише починають оволодівати 
математичними знаннями, тому їхню логіко-
математичну компетентність доцільно 
характеризувати як елементарну, але 
розглядати її як складну, комплексну 
характеристику логіко-математичного розвитку. 

У наукових працях педагогів логіко-
математична компетентність дитини старшого 
дошкільного віку характеризується таким 
комплексом умінь: 

Обчислення та кількісна характеристика:  
 усвідомлює принципи збереження кількості;  
 бачить у групі предметів кожний предмет, 

називає його словом «один»; складає групу із 
окремих предметів, позначає його словом 
«багато»;  

 лічить у межах 10 у прямому та зворотньому 
порядку;  

 вміє визначати склад числа з двох менших;  
 знає цифри та числа першого десятка;  
 використовує нестандартні умовні мірки;  
 складає приклади на додавання та віднімання за 

малюнками, практичними діями;  
 обчислює приклади на додавання і 

віднімання способом перелічування суми або 
остачі;  

 розв’язує задачі на знаходження суми або остачі за 
допомогою малюнків або практичних дій.  

 Класифікація геометричних фігур, предметів, 
множин:  

 впізнає геометричні фігури, виділяє основні 
ознаки; куб, куля, круг, квадрат, трикутник, 
циліндр, овал, прямокутник, 5-ти, 6-ти і 
багатокутник;  

 визначає форму предметів за допомогою 
геометричної фігури як еталона;  

 порівнює два предмети між собою, називати 
відмінне, подібне;  

 визначає однаковість предметів: за якістю 
(такий як..; такий самий як...), за кількістю 
множин (стільки-скільки, стільки ж, однаково);  

 класифікує предмети, геометричні фігури (за 
зразком, за словесною вказівкою, самостійно) 
за однією з ознак: форма, величина, колір, 
матеріал, призначення;  

 класифікує за кількома ознаками;  
 оперує множинами: об’єднує елементи, 

сортує, розбиває на непересічні підмножини, 
доповнює, вилучає зайві елементи;  

 розуміє значення слів: «належить-не 
належить», «якщо..., то», «тоді, коли», «всі», 
«деякі», «необхідно», «досить».  
Серіація за величиною, масою, об’ємом, 

розміщенням у просторі й часі:  
 визначає об’єкт, який є: більшим-меншим: 

довшим-коротшим; вищим-нижчим; ширшим-
вужчим; важчим-легшим; товщим-тоншим;  

 будує за одним із параметрів ряд величин: у 
порядку зростання; у порядку зменшення; 
визначає місце окремого об’єкта у 
відповідному ряді; називає два якісні 
співвідношення між упорядкованими 
предметами, множинами;  

 визначає місце числа у натуральному ряді;  
 розрізняє предмети за їхнім розміщенням у 

просторі: верхній, нижній, перший, останній; 
за віддаленістю: далі, ближче;  

 називає основні напрямки від себе; вперед, 
назад, вгору, вниз, праворуч, ліворуч;  

 визначає розміщення предмета щодо іншого;  
 «називає по порядку: дні тижня; частини 

доби;  
 встановлює послідовність подій: вчора, 

сьогодні, завтра, зараз, негайно, згодом;  
 розуміє і використовує вирази на позначення 

просторових та часових понять.  
Таким чином, проведений аналіз дозволяє 

розглядати логіко-математичну компетентність 
дошкільників як сукупність певного обсягу знань, 
умінь і навичок, розвиток на належному рівні 
таких психічних процесів, як аналіз, класифікація, 
синтез, порівняння, узагальнення тощо. 

Для розвитку логіко-математичних 
компетентностей важливо, щоб навколишнє 
середовище, в якому перебуває дошкільник, 
було варіативним, різноманітним, надавало 
дитині можливості почуватися відкривачем нових 
знань, було доступним для ознайомлення. 

 

Ольга ТАРАСЕНКО, 
вихователь вищої категорії  
КЗДО (ясла-садок) «Ромашка» 
м. Тростянець 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ МУЗИКИ 
В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

ДОСВІД 

Сучасна педагогіка розглядає урок як 
динамічну варіативну форму організації процесу 
цілеспрямованої навчально-пізнавальної 
взаємодії вчителя і учнів, спрямованої на 
вирішення освітніх завдань. Як цілісна система, 
урок реалізує освітню, виховну і розвиваючу 
функції навчання. Він є частиною навчального 
курсу, окремої теми і посідає відповідне місце в 
системі навчального предмета, вирішуючи лише 
йому властиві в даний момент дидактичні 
завдання.  

Урок музичного мистецтва є основною 
формою музичної освіти і музично-естетичного 
виховання учнів закладів загальної середньої 
освіти. Від організації і вмілого проведення 
уроків залежить вирішення завдань музичної 
освіти підростаючого покоління. Кожен урок 
повинен бути завершеним і цілісним, і, водночас, 
бути частиною системи уроків, пов’язаних між 
собою загальною метою і загальними 
завданнями. Як шкільний предмет, урок 
музичного мистецтва повинен відповідати тим 
основним вимогам, які ставляться до уроків з 
інших предметів. Проте, специфіка спілкування 
учнів з музикою передбачає «переінтонування» 
змісту загально-дидактичних вимог у 
відповідності з їх спрямованістю на осягнення 
музики як мистецтва, що зумовлює необхідність 
врахування вчителем особливостей уроку 
музики як уроку мистецтва.  

Сучасний урок музичного мистецтва повинен 
відповідати таким вимогам:  
 спрямованість кожного уроку на досягнення 

загальної мети музично-естетичного 
виховання; 

 формування музичної культури учнів як 
невід’ємної частини їх духовної культури;  

 усвідомлення вчителем мети і завдань уроку 
у відповідності до загальної мети і завдань 
музичної освіти учнів, конкретної теми і змісту 
уроку;  

 опора на закономірності й принципи музичної 
освіти;  

 постійне збагачення учнів музичними 
знаннями і вміннями, розвиток музичних 
здібностей;  

 стимулювання учнів до творчого 
самовираження в музичній діяльності;  

 позитивне спрямування емоційної атмосфери 
на уроці;  

 диференційований підхід до учнів з 
урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей, можливостей, інтересів та 
уподобань, смаків тощо.  
Часто вчителеві бракує знань повного 

арсеналу методів, специфічних саме у 
викладанні мистецтва. Час невпинно йде вперед, 
змінюються державні стандарти, програми, 
трансформуються методи навчання, виникають 
нові технології, однак музичне мистецтво 
залишається навчальним предметом. Тому, 
захоплюючись нововведеннями, варто згадати 
традиційні, перевірені практикою методи, а також 
знати методи сучасні, оцінити їхню дієвість та 
вміти використовувати на уроках музичного 
мистецтва.  

У наукових і методичних дослідженнях 
описано значний спектр методів і технологій 
музичного навчання школярів (Е. Абдуллін,  
Ю. Алієв, Д. Гуральник, Д. Кабалевський,  
Л. Масол, О. Олексюк, О. Ростовський,  
О. Рудницька, Г. Падалка, Я. Школяр, О. Щоло-
кова), які традиційно застосовуються на уроках 
мистецтва. Окремі з них ще не так часто 
включені в арсенал педагогів-музикантів. Серед 
методів музичного навчання: «метод 
перспективи і ретроспективи», «метод музичних 
узагальнень», «метод емоційної драматургії»  
(Е. Абдуллін), «метод створення художнього 
контексту» (Л. Горєлова), «метод життєвих 
асоціацій» (С. Португалов), «метод 
накладення» (С. Португалов, Д. Депшкова), 
«поліфонічний метод» (Д. Депшкова), «метод 
переінтонування», «метод створення 
шедеврів» (М. Красильникова), «метод роздумів 
про музику» (Д. Кабалевський), «проблемний 
метод» (Ю. Алієв).  

На сучасному уроці музичного мистецтва 
доцільно використовувати методи інтерактивного 
навчання, залучаючи дітей до активної творчої 
діяльності.  

Застосування таких методів залежить як від 
теми, так і від навчальної інформації конкретного 
уроку, термінів та понять, які необхідно засвоїти 
учням. За допомогою методів інтерактивного 
навчання вчитель може  швидко й якісно 
перевірити знання дітей, цікаво розпочати нову 
тему, використовуючи гру підвести підсумок 
уроку («Слово-слово-речення-запитання-
відповідь», «Вірю-не вірю», «Митці та їх твори», 
«Музичне доміно», «Ланцюжок», «Знайди пару», 
«Знавці мистецтва»). 

Поряд із методами інтерактивного навчання 
дієвим є застосування на уроках музичного 
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мистецтва інтерактивних технологій навчання. 
Метою інтерактивних технологій навчання є 

набуття учнями інтеркультурної компетентності – 
готовності, здатності до комунікативної і 
кооперативної діяльності, оволодіння 
комплексом відповідних умінь. З огляду на 
велику кількість інтерактивних умінь, 
класифікуємо їх у такі основні групи: 
 уміння слухати партнерів і виявляти до них 

прихильність, доброзичливість, толеран-
тність; 

 уміння переконувати, аргументувати власну 
думку, керувати емоційним станом; 

 уміння дискутувати, підтримувати зворотний 
зв'язок, ініціювати спілкування, доходити 
компромісу; 

 уміння взаємодіяти, співпрацювати, 
встановлювати ділові контакти, працювати в 
парі, малих групах, колективно. 
Ефективність музичного навчання значною 

мірою залежить від особистості вчителя, його 

світогляду і професійної підготовки, 
педагогічного таланту і майстерності, багатства 
інтелекту і душевної чуйності. Вчитель 
музичного мистецтва повинен бути хорошим 
музикантом (володіння інструментом, голосом, 
тонким музичним слухом, вмінням читати з 
листа, імпровізувати) – це створює успіх його 
діяльності. Вчитель повинен володіти 
майстерністю спілкування, добре знати музичну 
літературу, мати організаторські здібності.  

Отже, будучи результатом творчості вчителя, 
урок музичного мистецтва володіє величезною 
силою емоційного впливу на внутрішній світ 
учня, пробуджує інтерес до музики, потреб у 
спілкуванні з нею. 

 

Оксана СЕРДЮК, 
завідувач відділу координації 
освітньої діяльності та 
професійного розвитку Сумського 
ОІППО 

РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ 

МЕДІАТЕКИ 

Інновації в бібліотечному обслуговуванні 
найчастіше стосуються створення нових 
інформаційно-комунікаційних послуг і сервісів, 
використання Інтернет-ресурсів для 
задоволення інформаційних потреб користувачів 
на новому якісному рівні. Нова модель надання 
бібліотечних послуг отримала назву «Бібліотека 
2.0». Цей термін вперше вжив у 2005 році Майкл 
Кейсі (MichelCasey), а Джек Мейнес (Jack M. 
Maness) у 2006 р. − виокремив чотири основні 
елементи теорії «Бібліотеки 2.0»:  
 орієнтація на користувача – користувачі 

беруть участь у формуванні змісту та послуг, 
що перебувають у сфері їх веб-присутності;  

 забезпечення мультимедійного досвіду – 
колекції і послуги «Бібліотеки 2.0» повинні 
містити відео-, аудіо- мультимедіа-
компоненти;  

 інноваційність – найважливіша характерис-
тика Бібліотеки 2.0, тому що вона прагне 
розвивати і змінювати свої послуги, щоб 
представляти суспільству нові можливості 
для пошуку і використання інформації».  
Бібліотеки використовують різноманітні 

соціальні сервіси як засоби неформальної 
комунікації та способи мотивації розвитку 

професійної сфери, що реалізуються у різних 
формах (від спілкування з колегами до курсів 
підвищення фахової кваліфікації); як засоби 
залучення ширшої аудиторії користувачів мережі 
(інформування про бібліотечні події, навчання 
або навіть інформаційне обслуговування); як 
інструменти бібліотечного маркетингу, що 
сприяють розповсюдженню бібліотечних новин, 
стимулюють просування бібліотечних продуктів, 
послуг та сервісів, анонсують маркетингові 
заходи, проекти та програми.  

Якщо розглядати шкільну бібліотеку, основна 
аудиторія поділяється на дві основні групи: 
школярі (молодь 6–18 років) і науковці – 
викладачі (від 22 років), кожна з котрих має свої 
власні інтереси і особливості поведінки в мережі 
Інтернет. Сервіси дають можливість створювати 
особисті та корпоративні сторінки («пабліки»), 
групи («клуби»), заходи (анонси подій), 
поширювати контент, відслідковувати зворотню 
реакцію, впливати на думку аудиторії.  

Бібліотекаря, який буде вести Інтернет-
представництво свого закладу, має також 
цікавити, що саме привело користувача в ту чи 
іншу соціальну мережу, які саме потреби він 
намагається там задовольнити.  
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Комунікаційна медіагенція Universal Mc Cann 
(UM) наприкінці 2018 року відстежила динаміку 
ринку соціальних медіа за попередні сім років. За 
даними «Wave 7», основними п’ятьма потреба-
ми, що визначають поведінку користувача в 
соціальних мережах, є: «побудова відносин», 
«заняття, щоб відволіктись», «навчання», 
«розвиток» і «визнання».  

Фахівці SMM (Social Media Marketing) більш 
безапеляційні в цьому питанні, ніж бібліотекарі, і 
вважають, що на брендований контент має 
припадати не більше 10% матеріалів, все інше – 
розважальний та корисний контент для 
саморозвитку і навчання. Не варто забувати, що 
користувачі менш за все очікують побачити в 
соціальних мережах явну чи неявну рекламу.  

Сучасна шкільна бібліотека – це місце, де 
учень, вчитель і бібліотекар зустрічаються щодня 
для спільної роботи, де на практиці виховується 
потреба в знаннях, даються навички пошуку 
потрібної інформації, закладаються основи 
самоосвітньої діяльності. Кожна бібліотека 
повинна мати добре організоване інформаційне 
середовище, яке б відповідало запитам і 
потребам основної категорії користувачів. 

Фахівці-бібліотекарі пропонують таку схему 
розподілу матеріалів:  
 1/3 брендований контент (про бібліотеку);  
 1/3 тематичний (книги, читання та ін.);  
 1/3 емоційний розважальний контент.  

Кожна школа за програмою НУШ матиме у 
своїй структурі сучасну бібліотеку, яка стане 
ресурсним осередком і експериментальним 
майданчиком для учнів і вчителів, забезпечить 
вільний доступ до якісних електронних 
підручників, енциклопедій, бібліотек. 

На базі шкільної бібліотеки КУССШ №10 
створено шкільну медіатеку для задоволення 
інформаційних потреб користувачів. 

Медіатека – фонд книг, учбових та 
методичних посібників, відеофільмів, 
звукозаписів, комп'ютерних презентацій, а також 
технічне забезпечення для створення і 
перегляду фонду. 

Завданням нашої медіатеки є опис та 
систематизація освітніх ресурсів, що є на балансі 
шкільної бібліотеки, створення широкого 
освітнього простору на базі Інтернет-ресурсу, 
активне спілкування з реальними та 
віртуальними читачами. Один із способів 
користування та поширення інформації – 
власний Інтернет-ресурс. Він містить посилання 
на різні сайти, які допоможуть учителеві, учню у 
підготовці до уроків, а також стануть джерелом 
додаткової інформації. Читач має можливість 
користуватися електронними навчальними 
посібниками, додатковими програмованими 

матеріалами. На початковому етапі реалізації 
програми Нової української школи шкільна 
бібліотека, вчителі та учні самостійно 
долучаються до процесу оновлення художнього 
фонду бібліотеки, наприклад проведення 
благочинної акції «Подаруй бібліотеці книжку». 

У медіа середовищі нашої шкільної бібліотеки 
діють постійні проектні групи для молодших 
школярів «Грайлик- читайлик», для школярів 
середньої ланки «Буктубер», для 
старшокласників « Юний науковець». Учні 
молодших класів з великим задоволенням 
відвідують постійні зустрічі, на яких дізнаються 
про нові книжкові видання « Книгоманія 2019 », 
обмінюються враженнями від прочитаної книги, 
ведуть бібліотечні щоденники. 

Сучасний вплив інтернету на суспільство 
набирає обертів в спілкуванні як реально, так і 
віртуально. Діти полюбили свій канал Tuberbook, 
яким постійно займаються учні 7 класу. Там 
відображається інформація про досягнення в 
читанні, навчанні, розвитку,вихованні під час 
захоплюючих книжкових подорожей. Корисними 
та пізнавальними є конкурси: « Край У», 

«Бібліотечний вулик», «Свято народної 
вишиванки», «Кращий знавець творів Анни 
Коршунової», «Іменний калейдоскоп року», 
«Екологічний щоденник бібліотеки», «Планета 
Земля наш спільний дім», «Збереження 
природничого фонду», «Забруднення міста 
Суми», «Професія лікар», «Віртуальна подорож 
бібліотеками світу». 

Ще один спосіб (як варіант вивчення курсу «Я 
досліджую світ», «Математика») – шкільні 
ярмарки, які навчають дітей що гарні вчинки 
обов'язково повертаються. 

Такий вид роботи можна інтегрувати і з 
предметними тижнями, і з окремим вивченням 
предмету, та з масовою роботою бібліотеки. 

В медіа просторі створено власний сайт 
бібліотеки www.biblioteka10sumy.jimdo.com, 
створено Youtube-канал – Tuberbook та ведеться 
сторінка на Facebook. Учні 6-х, 7-х класів є 
активістами в роботі інформаційної складової 
бібліотеки. Вони інтегровано спілкуються з 
учнями молодших класів, що створює 
пропедевтичний вплив медіа середовища 
(проведення та відображення проведених 
заходів на Youtube-каналі). Facebook є 
інформативною складовою шкільної бібліотеки, 
саме потужний інтернет ресурс дозволяє 
поширити кількість реальних та віртуальних 
читачів, сприяє взаємодії роботи вчителів, учнів, 
батьківської громади. Діти можуть разом з 
батьками спілкуватися на просторі Youtube, 
Facebook.  

Учні старших класів відвідують проект-клуб 

http://www.biblioteka10sumy.jimdo.com
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«Юний науковець», де отримання інформації 
може відбуватися як реально, так і на каналі 
Tuberbook. Отримана інформація корисна для 
роботи в Малій академії наук, бо знання з 
написання статті, реферату, проекту, наукової 
роботи потрібні на протязі всього періоду 
навчання. На базі шкільної медіатеки  створені 
сайти за різними науковими спрямуваннями: eco- 
school 10.jimdo. com, biblio10jimdofree. com. Дані 
робочі проекти дозволяють учням розмістити 
створені презентації, реферати, статті на 
розгляд вчителя, учнів, громадськості, що 
підвищує рівень соціальної складової. 

Підбір контенту для Tuberbook здійснюється 
на підставі работи шкільної бібліотеки, взаємодії 
з громадськістю міста Суми, іншими містами 
України. 

Окремою складовою в роботі бібліотеки є 
куточок психологічного розвантаження, де учні 
можуть відпочити в комфортному та затишному 
середовищі. Традиційними стали заняття з 
пісочної терапії, музичного розвантаження, 
читанням віршів, створенням власних проектних 
робіт. Під час канікул діти приходять до 
бібліотеки створити сучасний леп бук, 
позайматися виготовленням фігур з піску, 
створити дизайн віртуально квітучої планети. 

Початком систематизації матеріалу є 
впровадження бібліоекологічного щоденника, що 
дасть можливість обєднати літературну, 
практичну, масову роботу за різними 
напрямками. 

Шкільна бібліотека активно співпрацює з 
бібліотеками міста Суми: бібліотекою  
ім. Т.Г. Шевченко, Сумською обласною науковою 
бібліотекою, філіями бібліотек, що дає змогу 
отримати інформацію та нові знання. 

Узагальнимо, що потрібно бібліотекам для 
створення власного «віртуального» 
представництва в Інтернеті:  

 завжди пам’ятати про потреби своїх 
користувачів та читачів, досліджувати їх 
інформаційні запити;  

 створювати «майданчики» для спілкування 
на своїх сторінках в Інтернеті, пропонувати 
теми, цікаві читачам, розважати і долучати до 
творчості чи участі у дискусіях;  

 персоніфікувати спілкування, відповідати на 
запити користувачів від власного імені як 
бібліотекаря, а не від знеособленого закладу;  

 подавати матеріали більш емоційно;  
 заохочувати внесок користувачів у діяльність 

бібліотечних веб-проектів (коментарі, 
конструктивна критика, побажання);  

 оперативно реагувати на негативні відгуки і 
підтримувати зворотній зв'язок;  

 використовувати соціальні мережі 
комплексно, створюючи перехресні 
посилання на свої сторінки;  

 розробити привабливий графічний образ 
бібліотеки, дотримуватися унікального 
«фірмового стилю» у дизайні ресурсів 
бібліотеки;  

 враховувати особливості кожного сервісу в 
поданні матеріалів та інтереси своєї 
аудиторії;  

 напрацювати чітку політику щодо поведінки 
бібліотеки та її працівників в соціальних 
мережах та задокументувати її; 

 позиціонувати себе як надійне та безпечне 
джерело інформації;  

 забезпечувати постійне наповнення і 
розвиток створених сторінок; 

 не очікувати миттєвого результату.  
 

Світлана СУШКОВА,  
бібліотекар КУ Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №10 ім. О.А.Бутка 
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Яскраві барви, тала-

новиті штрихи – 

малюнки, представ-

лені на конкурс ди-

тячого малюнка «Я 

МАЮ ПРАВО»,  

вражають не тільки майстерністю виконання, а 

й глибиною розуміння юними важливої теми – 

права дитини. Конкурс дитячого малюнка –  

спільна робота територіальних органів юстиції 

та Координаційної ради молодих юристів при 

Міністерстві юстиції України. Через таку форму 

творчості діти висловлюють своє бачення про 

права,  передають нам, дорослим, свої думки. 

Журі, розглянувши конкурсні роботи визначило переможців:  

Індивідуальна робота: 

В молодшій групі:  

- Суботу Анну – Комунальний заклад позашкільної освіти Тростянецької міської 

ради «Палац дітей та юнацтва»; конкурсна робота «Я маю право на родину та 

мирне життя в Україні» (I місце); 

- Мищенко Алевтину – Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів     № 10; 

конкурсна робота «Я маю право» (IІ місце);   

- Цибу Ніну – Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради Сум-

ської області; конкурсна робота «Я маю право на освіту» (III місце); 

В середній групі:  

- Луценко Юлію – Комунальний заклад Комишанська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів; конкурсна робота «Я МАЮ ПРАВО!» (I місце);   

- Костюченко Аліну – Дібрівський НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

дошкільний навчальний заклад Гурток «Чарівні барви»; конкурсна робота «Я 

маю право на якісну і корисну їжу» (II місце); 

- Хомякову Дар’ю – Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9; конку-

рсна робота «Кожна дитина має право на сім’ю» (III місце); 

В старшій групі:  

- Русскову Лізавету – КУ ЗОШ № 22; конкурсна робота «Я маю право на сім'ю»  

(I місце);   

Субота Анна, переможець 

всеукраїнського рівня у молод-

шій групі. Її малюнок –  

прикрасив першу  сторінку 

цього випуску газети.  

- Корнієнко Маргариту – КЗ Липоводолинська СШ І-ІІІ сту-

пенів; конкурсна робота «Я маю право на сім’ю» (ІІ місце); 

- Білошапку Тетяну – Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 2 ім. Ю.М. Лавошника; конкурсна робота «Я 

маю право на щасливе життя» (ІІІ місце); 

-  Краснопєєва Ярослава – Підліснівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради; конкурсна 

робота «Ми діти і ми маємо свої права» (ІІІ місце). 
     Творчість дітей – яскрава, багатогранна своїми думками – 
вони вже багато знають про права і обов'язки, адже правова 
освіта – невід'ємна частина шкільного процесу.  
     Організатори конкурсу, а це Координаційна рада молодих 
юристів та територіальні  управління юстиції висловлюють 
щиру подяку учителям за підтримку і наставництву, небай-
дужість до правового виховання юних.  
    Ірина ПАНАСЕНКО 

 


