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Педагогічна Педагогічна Педагогічна    
            трибунатрибунатрибуна   

80-шінтій ювішей, тауквтетий васкщищи  
чфкбонхащи, віфчтаыає улквіфтий чахшаф  
кмвіни – Ккщоташютий чахшаф Сощмюхий  

кбшамтий  
ітмнинон уімшяфиушкщткї уефасксіыткї кмвіни. 

Суквіфоюыи мшква вифанткск уефаскса  
чі мвінквищ іщ'ящ Ккмнятнита Уэитмюхкск 

“Уыинешю циве фкни, фкхи віт выинюмя”,  
ч уелэир фтів мнвклеття і фктиті, чахшаф  

кмвіни вихктоє мвкю щімію – бони выинешещ 
оыинешів, віфхливани ткві скличктни  

улкпемійткск члкмнаття фшя нир, рнк ькфтя 
ушехає щайбонтє Ухлаїти.  

  За лкхи фіяшюткмні ітмниноно  
    нон уіфвиьиши  

    хвашіпіхаъію  
     щайце 200 нимяы  

уефасксів кбшамні. 
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Вітання з нагоди ювілею 

 

 

 
Шановні освітяни!  
 

Щиро вітаємо ректорат,  

професорсько-викладацький  

склад, працівників, слухачів  

курсів, ветеранів Сумського  

обласного інституту  

післядипломної педагогічної  

освіти з ювілеєм –  

80-річчям заснування! 

Ювілей – це приємна  

і водночас відповідальна  

подія, осмислення пройденого 

 шляху та амбітні плани  

на майбутнє.  

Сьогодні інститут набув іміджу сучасного нау-

ково-педагогічного середовища, у якому працюють 

високопрофесійні кадри з інноваційним мисленням, 

високою професійною відповідальністю. Ви успішно 

впроваджуєте європейські підходи до підготовки 

нової генерації керівників і педагогічних працівників 

закладів освіти.  

Завдяки наявності магістратури ваш заклад осві-

ти робить значний внесок у розвиток наукового по-

тенціалу України. 

Постійне самовдосконалення, цілеспрямова-

ність, конструктивно-критичне мислення є характер-

ною рисою роботи всього колективу інституту. 

Нехай у вашому закладі панують мир і злагода, 

а в діях – мудрість та виваженість! 

Бажаю вам наснаги й невичерпної енергії, широ-

ких професійних та життєвих обріїв, здоров’я, доб-

робуту та нових звершень на благо рідної Сумщини, 

в ім’я розквіту України! 

З повагою  

голова Сумської обласної ради  

Володимир ТОКАР 

                                                   Шановні освітяни  
                                              Комунального закладу      

     Сумський обласний інститут  

     післядипломної педагогічної 

     освіти! 

     Щиро вітаємо з ювілеєм –  

     80-річчям заснування  

     інституту!  

   З року в рік зростає авторитет 

   вашого закладу як флагману 

   освіти й науки, як лідера в 

   підготовці педагогічних  

   кадрів високої кваліфікації.   

Безсумнівна роль у цьому належить педагогічним та 

науково-педагогічним працівникам, які є провідни-

ками ідей Нової української школи.  

Продукування ідей, пошук нових форм діяльно-

сті засвідчують трансформацію науково-освітнього 

простору, інтелектуальне збагачення педагогічної 

спільноти Сумщини. 

Ваш колектив надихає педагогів закладів освіти 

області на постійне вдосконалення професійної май-

стерності, оволодіння сучасними технологіями на-

вчання та виховання молодого покоління. 

Глибока вдячність вам за самовіддану працю і 

плекання нової генерації фахівців, адже освічені лю-

ди є найбільшим багатством нашої держави, запору-

кою її розвитку й успішності! 

Зичимо вам міцного здоров’я, творчого на-

тхнення, нових здобутків у благородній справі – під-

готовці висококваліфікованих фахівців освітньої 

галузі! 

З повагою  

тимчасово виконуюча обов’язки  

голови Сумської обласної  

державної адміністрації  

Ірина КУПРЕЙЧИК 

ПОСТАВЛЕНА МЕТА НЕЗМІННА –  
 Відомо, що питання про створення інституту удосконалення вчителів відповідно до постанови РНК СРСР роз-

глядалося на засіданні Оргкомітету Президії Верховної Ради УРСР по Сумській області 7 жовтня 1939 р. (протокол 

засідання не зберігся). Вочевидь тоді й було ухвалене позитивне рішення. Перший фінансовий документ щодо діяльно-

сті інституту датований 26 червня 1940 р., коли виконком Сумської обласної ради народних депутатів затвердив бю-

джет інституту на поточний рік у сумі 275 тис. руб. Першим очільником закладу став досвідчений освітянин 

С. М. Бугаєнко. 

У довоєнний час на інститут, як і на інші подібні установи, покладалися наступні зобов’язання: забезпечувати 

обміном досвіду серед педагогічних кадрів регіону, розробляти й поширювати друковані матеріали про діяльність кра-

щих шкіл і педагогів, надання методичної підтримки освітянам, організація підвищення кваліфікації вчителів. Утім, 

курси підвищення кваліфікації здійснювалися не лише на базі інституту, але й по лінії районних відділів освіти на базі 

педагогічні шкіл (училищ) – в Путивльській, Білопільській, Роменській Охтирській, Конотопській, Лебединській пед-

школах, а також при Глухівському учительському та Сумському педагогічному інститутам. СОІУКВ проводилися пе-

реважно настановні курси та курси керівних кадрів, де слухачів знайомилися з основними завданнями, як і стояли пе-

ред школою та її працівниками, обговорювалися актуальні проблеми, досягнення педагогічної науки й новації шкіль-

ної практики.  

 Наша історія 
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Хочу сказати всім, хто пра-

цює сьогодні, утверджуючи імідж 

інституту як інноваційного закла-

ду, де упроваджуються нові форми 

співпраці з освітянами, розвива-

ється партнерство, велике спасибі 

за вірність своїй роботі, ініціатив-

ність і високий професіоналізм.  

Завдячуючи цьому, ми йдемо упе-

ред, ставимо нові завдання і отри-

муємо успішні результати. Освітнє 

середовище потребує постійної 

уваги, наполегливості й креатив-

ності, творчого неспокою. Те ж саме, але ще у вищому 

значенні, вимагається й від нас – тих, хто навчає учителів.  

Приємно, що постійно зростає кадровий потенціал 

нашого закладу освіти. Нині ми маємо 1 професора, 3 док-

торів, 29 кандидатів наук, з яких двоє працюють над док-

торськими дисертаціями. Окрім того, із 34 науково-

педагогічних працівників, які не мають наукового ступе-

ня, дев’ять працюють над кандидатськими дисертаціями, 

троє із них проходять навчання в аспірантурі. Ми зміцню-

ємо міжнародні контакти, працюючи з провідними вищи-

ми навчальними закладами Європи та світу, зокрема  Ка-

захстану, Грузії, Естонії та Польщі.  

БУТИ  ВЧИТЕЛЕМ  УЧИТЕЛІВ 

Актуально 

При цьому кваліфіковані викладачі підбиралися не лише з числа працівників самого інституту, але й запрошува-

лися з інших установ, зокрема, з Сумського педінституту та лекторського бюро обкому КП(б)У. Попри розсіяність 

курсів підвищення кваліфікації по області, саме на адміністрацію інституту покладалося загальне керівництво пере-

підготовкою педкадрів. Варто уточнити, що курси підвищення кваліфікації у довоєнний період та в перші повоєнні 

роки традиційно проводилися переважно в літній час. 

Загалом, у перші роки існування СОІУКВ його працівники були зосереджені, передусім, на методичній і науко-

вій педагогічній роботі. Відповідно, формувався штат інституту, що передбачав одиниці методистів і завідувачів ме-

тодкабінетами, наукових працівників тощо. Останні давали наукову оцінку методиці роботи педагогічних працівни-

ків. Зокрема, науковий співробітник інституту Г. А. Устименко розгорнуто проаналізував трудовий шлях і досягнення 

на ниві викладання біології й хімії учителя Тулиголовської неповної середньої школи Степана Йосиповича Ковален-

ка, підкреслив практичне спрямування занять із учнями, зв’язок навчання з діяльністю місцевих колгоспів, схаракте-

ризував роботу біологічного кабінету школи, що мав для роботи дослідні ділянки, інсектаріуми, інкубатор, акваріуми, 

акватераріум, невеликий зоомузей і живий куток. Як результат, автор високо оцінив дослідний підхід до організації 

навчального процесу з боку педагога.  

ЮВІЛЕЙ ІНСТИТУТУ: 
ШАНУЄМО ІСТОРІЮ, 

СТВОРЮЄМО  
МАЙБУТНЄ 

 

Які б десятиріччя ми не пе-

регортали в насиченій подія-

ми історії нашого освітнього 

закладу, ми побачимо  

бажання тих, хто працював, 

працювати якнайкраще,  

працювати на позитивний 

результат.  

 Юрій Олександрович  

НІКІТІН,  

ректор Сумського  

ОІППО, доктор  

історичних наук, доцент,  

відмінник освіти  

України. 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – і 

нині виконує своє головне завдання – підтримувати учителя в його професійному зрос-

танні, відкривати перед ним нові горизонти в його освітянській діяльності. Нинішньому 

науково-викладацькому  складу, методичній службі це вдається, результати нашої робо-

ти помітні на фоні великої освітянської галузі Сумщини і всієї України. Приємно, що рік 

свого 80-ліття інститут зустрів званням “Лідер освіти України”,  здобувши на Десятій 

міжнародній виставці «Сучасні  

заклади освіти – 2018» Гран-прі.  

У час, коли освітянський 

простір знаходиться у про-

цесі трансформацій і пошу-

ках оптимальних моделей, 

щоб навчити і виховати 

молоде покоління успіш-

ним і самодостатнім, ми не 

втрачаємо свого місця і 

значення, більше того – 

розуміємо, що повинні  

відповідати високому покликанню: бути для учителів 

порадниками і наставниками, колегами, які разом досяга-

ють нових вершин. 

        Шановні колеги! Прийміть найщиріші вітання з 

нагоди нашого спільного ювілею. Переконаний: продов-

жуючи наполегливо працювати, ми досягатимемо  

успіхів, і кожен новий день наповнюватиме  літопис  

унікального  закладу освіти, яким є наш інститут. 

Бажаю усім творчої енергії, наснаги, сповнення заду-

мів і реалізації нових цікавих справ.  

      Миру, світлої радості, благополуччя, щастя вам  

і вашим родинам!  
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ПЕДАГОГ І НЕВТОМНИЙ ДОСЛІДНИК Особистості  

За роки діяльності інституту, його розвитку сприя-

ли видатні люди, залюблені у свою роботу, ентузіасти, 

які вже тоді накреслювали свій шлях на цій землі, а 

нині ми, сучасники, говоримо про слід, що вони його 

залишили. Серед видатних особистостей, які в різні 

роки працювали в інституті – постать Павла Андрійо-

вича Сапухіна – педагога і краєзнавця. В інституті він  

працював на різних посадах – інспектором шкіл, заві-

дувачем кабінету вдосконалення квалі-

фікації вчителів (1951–1955), заступ-

ником директора цього інституту, у 

1958 р. вийшов на заслужений відпо-

чинок.  

З 1920 по 1941 рік Павло Андрі-

йович жив і працював учителем історії 

у Великій Писарівці, тут же активно 

займався краєзнавчою, журналістсь-

кою, музейною діяльністю. Краєзнав-

чою роботою П. А. Сапухін по-

чав займатись з 1920 р., коли 

організував у Великописарівсь-

кій середній школі один з пер-

ших у пожовтневій Україні шкі-

льний історичний музей і став 

його керівником на громадських 

засадах. Займався П. А. Сапухін 

і археологічними дослідженнями 

на території Великописарівсько-

го району. Не припинив, навпа-

ки, ще активніше зайнявся крає-

знавством, уже у Сумах, коли працював в інституті. 

Цей період його життя позначився цікавими краєзнав-

чими дослідженнями.  

Науковець уже нашого часу, колега П.А.Сапухіна 

по інституту – Дмитро Валерійович Кудінов, доктор 

історичних наук, доцент, професор кафедри (кафедра 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту), керів-

ник науково-дослідної лабораторії історико-

краєзнавчих досліджень – багато написав про цю люди-

ну, з вдячністю оцінивши доробок педагога-

дослідника.  

“Заслуговують особливої уваги літературні й нау-

кові доробки з різних проблемних питань, видані інсти-
тутом, що й нині не втратили актуальності. Зокрема, 

завдяки видавничій діяльності закладу побачили світ 
дослідження краєзнавця, працівника інституту  

П. А. Сапухіна (1893–1970). Серед них – «Перебування 

Т. Г. Шевченка на Сумщині» (1956), «П. А. Грабовський 
у рідному краї» (1957), «Події Російсько-шведської вій-

ни 1708–1709 років на території Сумщини» (1958), «До 
100-річчя з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка 

(літературно-краєзнавчі методичні матеріа-

ли)» (1961), де Павло Андрійович виступив у якості 
основного автора з дослідженням «Т. Г. Шевченко на 

Сумщині». Утім найбільшу бібліографічну цінність 

має перша брошурована праця Павла Андрійовича – 
єдина з виданих інститутом до Великої Вітчизняної 

війни, що збереже-
на до нашого часу, 

– «Краєзнавча ро-
бота школи в зв’яз-

ку з вивченням кур-

су історії 
СРСР» (1941)”. 

 

До речі, інститут був одним із ключових організа-

торів республіканського зльоту юних краєзнавців-

істориків улітку 1960-го року, а в 1962 р. – обласного 

зльоту юних дослідників, і згодом – подібних заходів 

обласного чи республіканського рівня за різними на-

прямами. 

 Павло Сапухін брав участь в роботі товариства 

«Знання» (1948–1970), Товариства охорони пам'яток 

історії та культури (1966–1970), склав реєстр пам'яток, 

що підлягають охороні, і дав докладні пояснення до 

кожного об'єкта. 

У дуже неповній бібліографії праць і статей  

П. А. Сапухіна (за 9 років відсутні будь-які дані, у відо-

мостях за інші – 44 роки, є істотні прогалини) налічу-

ється близько 560 публікацій. Ось такий спадок зали-

шив Павло Андрійович, утім, його роботу продовжила 

донька Лада Павлівна, яка стала відомим краєзнавцем, 

істориком, їй присвоєно звання “Заслужений працівник 

культури”.  

Важливо, що приклад учителя-дослідника-

краєзнавця, дуже яскравий. І сьогодні учителі історії 

досліджують разом з учнями кожен період житєдіяль-

ності краю, де живуть.  З таких матеріалів починається 

не тільки дослідницька, а й патріотична робота. Чим 

більше буде таких ентузіастів, тим повнішою історія 

краю, бо ж дрібниць у ній немає, кожен факт, кожна 

деталь мають своє значення. 
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Акценти 

  Що для мене СОІППО? Це можли-

вість підвищити свою кваліфікацію в 

зручному для мене форматі. Це досвід-

чені викладачі, які постійно впроваджу-

ють нові дієві форми та методи роботи. 

Це цікаві та змістовні семінари, круглі 

столи та конференції, що дають багато 

нових знань.  

  Це доброзичливе ставлення всього 

персоналу інституту до кожного відві-

дувача. Це прекрасна можливість отри-

мати другу вищу освіту.  

    Це люди, які люблять свою роботу й 

віддають тепло своїх сердець, мають 

високий рівень професійної компетент-

ності та дають нам можливість розвива-

ти свої професійні якості.  

    Це заклад, що має добру матеріальну 

базу та втілює інноваційні технології. 

Це професіонали, які охоче допомага-

ють та надихають.  

     Це престижний та улюблений вуз!  

   

Ніна ШЕДЕНКО,  

учитель Берестівської ЗОШ,  

Липоводолинський район 

Що для вас СОІППО?   

З таким запитанням ми звернулися до  співрозмовників.  

ходить і нині. Перший в області журнал швидко  

знайшов свою аудиторію.  Друкувалися на сторін-

ках журналу науковці й методисти, долучилися 

до його наповнення  й позаштатні автори у кож-

ному куточку області. Це важливо для комуніка-

ції, для налагодження партнерських зв'язків. Уся 

палітра життя освітян Сумщини була на сторін-

ках видання.  

Тираж перших номерів 

досягав тисячі примірників 

– працювали так, щоб жур-

нал був у кожній школі, 

тим більше, бібліотеках 

області. Сьогодні час змі-

нився, безліч інформації  в 

Інтернеті. Але фахові ви-

дання живуть і гідно вико-

нують свою роль: інформу-

ють, радять, аналізують. 

Отож, для мене СОІППО – 

це хороші спогади про лю-

дей, з якими працював, 

результати, яких досягали.   

 

 

 

Інституту я віддав більше двох десятиліть свого 

професійного життя. Завжди вважав, що підвищу-

вати кваліфікацію, зростати у професії повинні всі. 

До вчителів цю вимогу ставить час, що постійно 

змінюється, так само змінюється рівень поінформо-

ваності. У період, коли я працював у інституті, ос-

новним джерелом інформації були книги та періо-

дика. Відчуваючи велику потребу у поширенні 

знань серед педагогів, ми вирішили заснувати ін-

формаційно-методичний журнал, назвали його 

“Педагогічна Сумщина”. З часом назву змінили на 

“Освіта Сумщини”, під такою назвою журнал ви-

Від редакції.  

Валентин Ілліч 

Фірстенко –  

кандидат історич-

них наук, освітя-

нин, в інституті 

працював на поса-

ді завідуючого 

кафедри  соціаль-

но-гуманітарної 

освіти. Перший 

редактор  інфор-

маційно-

методичного жур-

налу, працював 20 

років  над випус-

ком журналу.  

Я бажаю молодому сучасному поколінню інституту 

усього найкращого, хай  приходять успіхи, розвива-

ються усі на своїх місцях. Хай буде тепло людських 

взаємин, повага і взаєморозуміння.   

З ювілеєм, СОІППО! Продовжуйте кращі традиції, 

засновуйте нові, розвивайтесь разом із учительством, 

творіть не тільки сьогоднішній день, а й майбутнє. 

      У цьому році я стала студенткою магістерської програми по спеціальності 

“Психологія”. Маючи хорошу освіту і досвід роботи в органах державної влади та 

місцевого самоврядування за юридичною спеціальністю, відчула, що знання, підкрі-

плені ще одним дипломом, зайвими точно не будуть. Перші дні навчання показали, 

що в цьому навчальному закладі працюють професіонали, яким важливий резуль-

тат. Гарно організований навчальний процес, є Інтернет, з викладачами працюємо 

ефективно. Вважаю, що такий заклад освіти – це справді освітній та інтелектуаль-

ний центр, де можна отримати знання, знайти нових друзів. Отож, у рік ювілею, 

бажаю інституту молодої енергії, нових студентів, успішних результатів роботи. 

Ольга ДОНЦОВА, першокурсниця магістерської програми по спеціальності 

“Психологія”, працівник апарату Сумської обласної ради  
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Трансформаційні процеси, що відбу-

ваються в українській освітній системі, 

спрямовані на формування глобального 

мислення, толерантності, навичок міжку-

льтурної комунікації, підготовку конкуре-

нтоспроможних спеціалістів на міжнарод-

ному ринку праці. У галузі освіти та нау-

кових досліджень Інститут співпрацює з 

закладами вищої освіти Казахстану, Грузії 

та Польщі.  

Науково-педагогічні працівники акти-

вно співпрацюють із закладами-

партнерами з питань реалізації угод щодо 

проведення спільних міжнародних науко-

во-практичних конференцій та підготовки 

матеріалів до збірників наукових праць, 

журналів тощо. 

У січні 2019 року підписано угоду 

про співпрацю із Казахстанським інженер-

но-педагогічним університетом Дружби 

народів щодо встановлення взаємовигідної 

співпраці в галузі вищої освіти та науки, а 

також обміну досвідом та проведення ста-

жування магістрантів, докторантів і профе-

сорсько-викладацького складу закладів-

партнерів. 

На підставі вищезазначеної угоди 

підписано меморандум про  співпрацю між  

кафедрами  закладів-партнерів на 2019-

2024 роки щодо проведення спільних нау-

кових заходів, досліджень та обміну нау-

ковою літературою.  

З метою встановлення ділових конта-

ктів, створення можливостей для прове-

дення спільних соціальних, культурно-

історичних та міжнародних науково-

практичних заходів, що присвячені ви-

вченню українсько-польських відносин 

XVІІ – XX ст. на теренах Сумщини, розро-

бки та реалізації спільних проєктів, погли-

блення творчих зв'язків, модернізації та 

інтеграції освітніх систем, підвищення 

кваліфікації працівників підготовлено про-

єкт угоди про співпрацю з Фондом Поль-

сько-Українських Ініціатив МАЙБУТНЄ. 

 

Відповідно до угоди з компанією 

MIKSIKE (м. Тарту, Естонія) 234 заклади 

освіти області реалізували українсько-

естонський освітній проєкт «Міксіке в 

Україні», завдяки якому здійснюється між-

народна співпраця закладів освіти Украї-

ни, Естонії та Сумщини.  

Протягом року проведено потужну 

організаційну роботу щодо реєстрації Ін-

ституту в програмі Європейського Союзу 

Еразмус, за результатами якої КЗ СОІППО 

отримав власний реєстраційний номер, а 

науково-педагогічні працівники тепер ма-

ють можливість використовувати потенці-

ал програми Еразмус. 

У рамках розширення надання якіс-

них освітніх послуг Інститут співпрацює з 

закладами вищої освіти України (21 за-

клад), з науковими установами, місцевими 

органами управління освітою, громадськи-

ми організаціями області та України (51 

установа), серед яких активними учасника-

ми є: Український центр вивчення історії 

Голокосту «Ткума», регіональний центр з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в Сумській області, Сумський 

відокремлений підрозділ Установи «Центр 

розвитку місцевого самоврядування».  

Укладено авторський договір про 

передачу прав на використання навчально-

го дистанційного курсу «Додатки Google в 

освітній діяльності», який діятиме  до 2024 

року. 

Інститут упроваджує на високому 

фаховому рівні освітню діяльність із за-

провадження гнучкої системи безперерв-

ної освіти педагогічних працівників та 

допоміжного персоналу галузі освіти, за-

безпечує підвищення кваліфікації, перепід-

готовки й стажування, здобуття особами 

вищої освіти відповідного ступеня за обра-

ними ними спеціальностями. 

Заклад освіти активно шукає партне-

рів та розширює спектр міжнародних зв’я-

зків з метою розвитку потенціалу вищої 

освіти.  

Досягнення МИ ВІДКРИТІ   
В ПРАГНЕННІ СПІВПРАЦІ 

 

Олена Миколаївна  

КИРИЧЕНКО,  

завідувач науково-

видавничого відділу 

КЗ СОІППО  

За результатами Міжнарод-

ного рейтингу Webometrics 

опублікованими у січні 2019 

року Комунальний заклад 

Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти увійшов до ста кра-

щих закладів вищої освіти 

України, посівши 69 пози-

цію. В обласному розрізі 

інститут посідає 2 позицію 

поступившись Сумському 

державному університету. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний рейтинг 

Webometrics визначає академіч-

ний рейтинг університетів, який 

через наукометричні та вебоме-

тричні показники оцінює усі 

аспекти діяльності вишів: нау-

кову, навчальну, культурну, 

соціальну, спортивну тощо, що 

відрізняє цей рейтинг від інших 

Інтернет-рейтингів. 

   Важливою ознакою сьогодення є активність і помітне місце у світі. Це сто-

сується і бізнесових структур, і громадських організацій, і закладів освіти. Відкри-

тість та готовність до співпраці, ініціативність та наявність напрацювань, яки-

ми можна ділитися – саме ці фактори  визначають вектори руху й перспективи 

розвитку. 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на сучасно-

му етапі свого розвитку має високий  науково-методичний потенціал, тому займає 

гідне місце в науковому освітянському середовищі. Наявність партнерів в Україні 

та міжнародних зв'язків – яскраве тому свідчення. 
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Слово про вчителя 

Наталія КОЛОУСОВА,  
директор  Недригайлівської 

спеціалізованої загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів Не-

дригайлівської селищної ради 
Для мене особисто як для дирек-
тора і педагога Сумський облас-
ний інститут післядипломної 
педагогічної освіти є  постійним 

партнером. Ми створювали  нове 
освітнє середовище для Нової 
української школи, і методична 
служба, науковці інституту багато 
доклали зусиль, щоб все вдалося. 
Опорна школа – теж нове, отож 
без кваліфікованих порад і консу-
льтування не обійтися. Наші наго-
роди і успіхи – це й нагороди ін-
ституту. Бажаю усім позитивних 
результатів, щоб завжди фонтану-
вали нові ідеї і вони втілювалися 
в життя. Ми всі працюємо заради 
майбутнього – хай воно буде ус-
пішним і світлим.  

 

 

 

 

 

 

 

    МАТЕМАТИКА СТАЛА 

ПОКЛИКАННЯМ УСЬОГО ЖИТТЯ 

Валентина Іванівна  

Баганська представляє старше 

покоління нашого інституту.  
Педагог за покликанням, юнка, 

яка обрала для навчання фізико-

математичний факультет педагогіч-

ного інституту і успішно його закін-

чила, вона чітко знала не тільки  

формули і алгоритми, а й уміла  

спілкуватися з людьми. Порадити, 

підказати, підтримати, а, можливо, і 

справді й учителю потрібно розпові-

сти все як учню, щоб було зрозумі-

ліше – усе це вважала складовою 

роботи методиста. Робота складна, 

не проста, але однозначно потрібна.  

Досвідом роботи у школі, яку не 

залишала навіть  тоді, коли працю-

вала методистом в інституті, Вален-

тина Іванівна пишається, адже пере-

конана що саме він дав можливість 

бути методистом. Навчаючи інших, 

ти сам повинен бути впевненим у 

своїх знаннях і вміннях.  

У той час, коли Валентина Івані-

вна працювала завідуючою кабіне-

том математики (фактично це були 

методисти, але так  називалися по-

сади), природничо-математичний 

цикл дисциплін був у шкільній про-

грамі якщо й не першим у центрі 

уваги, але увага до нього була до-

сить серйозною. Та, як вже зазнача-

лося, Валентина Іванівна математи-

ку любила. Згадує, що з одноклас-

ницею Ніною Квітковською (вона, 

до речі, також стала педагогом, пра-

цювала директором школи),  жодно-

го разу не прийшли до школи з не-

розв'язаними завданнями. І не боя-

лися математики, як це часто буває. 

Так удвох прийшли вступати до 

Сумського педуніверситету, “на 

математику”, яка традиційно більше 

вабила  хлопців.  

Валентина Іванівна розповідає 

про роботу у сумських школах, бути 

учителем їй дуже подобалося,  так 

само шанували учительку в школах, 

адже була фахівцем високого гатун-

ку. За роботу у школі має багато 

грамот і подяк усіх рівнів (від місь-

кого відділу освіти до міністерсь-

ких), вона – відмінник народної 

освіти, ветеран праці. А двадцять 

років у трудовій біографії  належать   

Інституту, де Валентина Іванівна розк-

рилася ще й як умілий методист. Щоденна 

робота була насичена курсами, методични-

ми порадами, поїздками у найвіддаленіші 

райони області. Повторимося: легко не 

було, але коли роботу любиш, труднощі 

залишаються на останньому плані. А хоро-

ше – назавжди у душі. Валентину Іванівну 

часто запрошували у журі олімпіад всеук-

раїнського рівня (тоді – республікансько-

го), залучали до роботи в комісіях мініс-

терства освіти. “По роботі об'їздила прак-

тично всю Україну, – ділиться враженнями 

Валентина Іванівна. –  Немає такого куточ-

ка нашої країни, де б не побувала”. 

А ще теплими добрими словами згадує 

своїх колег, з якими разом працювали за-

ради того, щоб підтримати вчителя, допо-

могти йому якнайкраще донести дітям  

шкільну програму.  Її колеги – відомі  осві-

тянському загалу:  Віктор Васильович Ши-

дловський,  Людмила Олександрівна Гу-

лєй, Валентина Олександрівна Єпіфанова, 

Людмила Олексіївна Коваленко, Анна Па-

влівна Телевна, Раїса Іванівна Конюхова. 

Найбільше визнання для педагога, осві-

тянина (та й  всіх професій це, певно, сто-

сується), коли тебе пам'ятають.  

Валентина Іванівна залишила у профе-

сії хороший слід, отож на день вчителя, 

день народження, нині, напередодні юві-

лею інституту телефонують друзі з усіх 

куточків області. Щирі слова вітань, прек-

расні побажання, спільні спогади прикра-

шають святкові дні, наповнюють їх особ-

ливим теплом, що його випромінює спіл-

кування.  

Гарних вам днів, Валентино Іванівно, 

світла і добра усій родині, у якій і продов-

жувачі вашої педагогічної діяльності.  

Вітання з ювілеєм  

 

 

Людмила РОМЕН,  

поетеса, член Національної 

спілки письменників України 

Разом із щирими вітаннями з 

ювілеєм закладу, який працює 

заради успішного розвитку осві-

ти, хочу сказати й слова подяки 

за те, що тут підтримують любов 

до рідної мови.  Конкурси, олім-

піади, робота з обдарованою уч-

нівською молоддю – Сумщина 

постійно досягає високих резуль-

татів, і ми разом будемо впевне-

но продовжувати цю роботу.  
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Згідно із законом про пресу, ав-

тори відповідають за достовір-

ність фактів, цитат, цифр, за роз-

голошення державної та  

комерційної таємниць. Редакція 

не завжди поділяє думки  

авторів публікацій. 

    

 

ДАРУЮ ПРОМЕНІ  ГАРНОГО   ДАРУЮ ПРОМЕНІ  ГАРНОГО   ДАРУЮ ПРОМЕНІ  ГАРНОГО   

НАСТРОЮНАСТРОЮНАСТРОЮ   

 

Світлана Василівна Геренко – відома  

в області журналістка, заслужений  

журналіст України була першим головним редактором 

освітянської газети “Педагогічна трибуна”. Нині Світлана 

Геренко на заслуженому відпочинку, але творчу професію 

не забула – пише спогади, нариси про людей, з якими зво-

дила журналістська доля.  

Передаючи вітання з нагоди ювілею інституту, Світлана 

Василівна побажала усім гарного настрою, щирих посмі-

шок. А для підсилення святкового моменту,  кілька гумори-

стичних рядків від талановитої майстрині слова.  

 

 Тост-інструктаж 

Усміхайтесь часто, 

Цілуйтесь довго, повільно. 

Почувайтесь завжди вільно. 

Цілуйтесь уранці, вдень, 

Коли аж темно. 

І буде все у вас красиво, 

Не даремно! 

Посмішка  

Посмішка іноді сильніша 

 кулемету,  

Пам’ятайте про це,  

Коли входите  

до високого  

  кабінету  

Рівновага 

Любов і гроші – велика сила, 

Щоб вас на руках вона носила, 

Та не закидала, 

У рівновазі тримала. 

І була смачніша сала. 

Святковий тост  

Троянд мільйони – у букети, 

Для Вас, єдиної, банкети! 

Вірити і віддавати 

Сильна мудрість: вірити:це більше, ніж знати. 

Мати – це менше, ніж віддавати. 

Будемо ділитись, з друзями зустрічатись, 

Сумові не здаватись.  

Відчуваймось центром, навіть більше, 

І нехай ворогам від цього стане гірше. 

Нам же добре, як квітці у цвіту, 

Як бджолині у меду. 

Більшого щастя не буває, 

Нехай душа його приймає.  

 

*** 

Хто читає книгу часто, 

Хто ласкаво усміхається, 

На здоров’я, щирість,  

  ніжність –  

Заряджається!  

Все геніально просто. 

Образи всім простити, 

Себе заповажати.  

Відчути, де ти, там центр Землі, 

А центр Любові – теж в тобі. 

Від життя не ховайтесь, 

Краще з друзями збирайтесь. 

Кажіть: краса моя в зеніті. 

Є внуки, виросли і діти. 

Не лякайтесь літ! 

Відкиньте поняття таке як вік. 

Творіть і радійте атмосфері, 

Коли сміються навіть двері. 

Ні кроку до старості, 

А лиш вперед – до світлих мрій! 

Любов і гумор правлять світом. 

Найкращі почуття спалахують 

Чудовим цвітом. 

Дзвенять бокали. Будьмо! 

Скажімо голосно і враз: 

- Хай буде у нашому житті 

Усе щодень лиш вищий клас! 

За Вас! За Вас! За Нас!  

Живи на повну! 

Живи на повну! 

Всього хорошого хай буде 

повно. 

Здоров’я – в тілі. 

Досягнення – у ділі. 

Нічні пригоди –  

Для душевної погоди. 

Гроші в кейсі і заначці, 

Яблуні, камін на дачці. 

Головне ж – май душу  

  добру. 

Живи на повну!  

Тости на біс 

Щоб ваші бажання заздрили вашим мож-

ливостям. 

*** 

Будьте здорові! Будьте багаті! 

І хвилюйте протилежні статі.  

*** 

“Тримайте” усмішку і весь світ ваш. 

 

*** 

Щоб ваше колесо фортуни не давало заднього ходу і були ви в полоні 

доходу. 

*** 

Відчуйте: центр Землі під вашими ногами, а центр кохання у вашому сер-

ці. А світ існує тільки тому, що в ньому є ви! 


