ПАНОРАМА
ОСВІТЯНСЬКИХ
НОВИН

МАКСИМАЛЬНІ БАЛИ
У СЕМИ ШКОЛЯРІВ
СУМЩИНИ

Під час зовнішнього незалежного оцінювання 7 випускників шкіл Сумщини отримали
максимальні 200 балів. Троє учнів: Костянтин Рибалко, Денис Кочетков, Єгор Івченко
закінчили Олександрівську гімназію (м.Суми). Цей навчальний заклад традиційно має високі
результати ЗНО. Костянтин та Денис отримали 200 балів з математики, а Єгор – з англійської
мови.
Ще двоє 200-бальників навчалися у Шосткинському НВК:спеціалізована школа І-ІІ ступенів –
ліцей Шосткинської міської ради. Ярослав Ільяшенко та Ангеліна Логвина також отримали
максимальні бали з математики.
Гордяться своїми випускниками і Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. В.В. Стрельченка – Ігор Купченко отримав 200 балів з математики, та Сумська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №6 – Наталія Макеєва має 200 балів з біології.
Вітаємо випускників і їх вчителів з високими балами!

ПРОЕКТ ЮНОГО ШОСТКИНЦЯ –
У ЧИСЛІ ПРИЗЕРІВ
У м. Київ відбувся фінальний етап конкурсу «Всеукраїнський
юнацький водний приз - 2017» – це національний етап
міжнародного конкурсу Stockholm Junior Water Prize під
патронатом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України, Міністерства закордонних справ України,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального
розвитку України, Посольства Швеції в Україні.
Конкурс залучає молодь до вирішення проблем збереження та
раціонального використання водних ресурсів. Предметом
конкурсу були проекти, присвячені науково-технічним та
соціальним аспектам водокористування. Фіналістом конкурсу
«Всеукраїнський юнацький водний приз-2017» став учень 10 класу Шосткинського НВК:
СШ-ліцей Барун Павло, з роботою «Очистка промислових стічних вод шляхом аерації їх
киснем повітря на залізооксидному каталізаторі».
Науковий керівник проекту Інна Олександрівна Гутак, учитель хімії навчального закладу
розповіла про конкурс: «Я пишаюся своїм учнем Баруном Павлом, який достойно представив
наше місто та рідну школу на Всеукраїнському конкурсі. В змаганнях брали участь 85 робіт.
До Києва були запрошені 30 найкращих, серед них після першого дня захисту були відібрані 6
фіналістів. Павло – серед них. На жаль, до Швеції в цьому році ми не потрапимо, не вистачило
вільної англійської, але є чудова мотивація для подальшої роботи».
Ми приєднуємося до побажань успіхів і нових перемог учню та його вчителю у подальшій
науковій роботі!

НАЙКРАЩИЙ ВЧИТЕЛЬ У СВІТІ –
Є ТАКЕ ВИЗНАННЯ
В Україні триває прийом заявок на конкурс Global Teacher Prize Ukraine, відомий в усьому
світі як «Нобелівська премія» для вчителів.
Серед педагогів, які змагаються за титул, й вчителька інформатики із Ромнів
(школа №5) – Ірина Холоша.
Започаткував її у 2014 році арабський мільярдер Санні Варкі, щоб підкреслити важливість
нелегкої праці педагогів і той факт, що в усьому світі їх зусилля варті того, аби бути визнаними
на найвищому рівні. Міжнародна нагорода в розмірі одного мільйона доларів присуджується за
видатний внесок у професію вчителя.
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Учасниками міжнародного конкурсу можуть бути:
 особи не молодші за 18 років на момент подачі заяви;
 викладачі або особи, які надають освітню підтримку учням у віці від 5 до 18 років у
шкільному закладі. Право на участь також мають учителі із частковою зайнятістю і
викладачі онлайн-курсів;
 особи, які не мають заборон на участь у Конкурсі або отримання Премії згідно із чинним
законодавством;
 особи, які не мають судимості;
 особи, які не були одержувачами Премії раніше;
 особи, які не були співробітниками або консультантами Групи компаній GEMS Group або
близькими родичами такого співробітника або консультанта.
Український етап премії ініціювала громадська спілка «Освіторія». Метою
загальнонаціонального конкурсу є не лише популяризація новаторських підходів в освіті, а й
підняття престижу професії викладача.
Номінувати вчителя на здобуття премії може будь-хто – його колеги, учні, батьки або він
сам. Щоб це зробити, достатньо перейти за посиланням на веб-сайт globalteacherprize.org,
заповнити анкету та виконати інструкції. Переможець Global Teacher Prize Ukraine отримає
грошову винагороду (100 тисяч гривень), можливості для підвищення кваліфікації (курси,
тренінги, майстерні від навчального центру «Освіторії»), поїздку на Global Education and Skills
Forum 2018 в Дубаї, де оголосять ім’я найкращого вчителя у світі, та подарунки від партнерів.
Організатором конкурсу Global Teacher Prize Ukraine виступає Громадська спілка
«Освіторія». Премія проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України.

ДИРЕКТОР – ЗНОВУ ЧЕМПІОН
Д р уг и й
че м п іо н ат
Ук р аї н и
з
інтелектуальних видів спорту (шахи, шашки64) відбувся в приміщенні будівельного
коледжу міста Суми. Команда Сумської
області впевнено зайняла І місце.
Чемпіон
Сумської
області
з
інтелектуальних видів спорту – директор
Писарівського
НВК: загальноосвітній
навчальний заклад - дошкільний навчальний
заклад
Сумської районної ради Євген
ШОВКУН зайняв 1 місце в особистому
заліку змагань і завоював титул чемпіона
України з інтелектуальних видів спорту.
Євгену Яковичу Шовкуну було вручено
Кубок України, золоту медаль Міністерства
молоді та спорту України, пам’ятну стрічку «Чемпіон України з інтелектуальних видів спорту
(шахи, шашки-64)»

НОВА ОЗДОБА – СКРИПІЧНИЙ КЛЮЧ
Сумська міська музична школа №4 до нового навчального року
прикрасилася оригінальною оздобою у ландшафтному дизайні. Біля
приміщення, що обрамлене зеленими деревами, з’явилися рівненькі
рядочки квітів – вони нагадують нотний стан. А поряд виблискує на
сонці високий скрипічний ключ.
Зібрала і підготувала Ірина ПАНАСЕНКО
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НАУКА
І ПРАКТИКА

СПІЛЬНИЙ НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ
ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВИХ
ЗДОБУТКІВ

Наукова діяльність
Сумського обласного
інституту
післядипломної педагогічної
освіти виходить на
нові горизонти. Саме
тут у червні відбулася
Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Інноваційні
технології в роботі практичного психолога». У
роботі конференції взяли участь понад
100 учасників з різних куточків України, а
саме представники Київської, Черкаської,
Полтавської, Донецької, Дніпропетрівської,
Хмельницької, Запорізької, Івано-Франківської
та Сумської областей.
Метою
заходу
було
розкриття
особливостей
впровадження
інноваційних
форм
та
методів
у
просвітницькій,
профілактичній,
консультативній
та
психокорекційній
діяльності
практичного
психолога,
використання
інноваційних
технологій в роботі психологів різних сфер
професійної діяльності.
До учасників конференції із вітальним
словом звернувся Нікітін Юрій Олександрович,
ректор Комунального закладу Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти, доктор історичних наук, доцент. Він
наголосив, що сучасні виклики українського
суспільства: децентралізація та гуманізація
системи освіти, кризовий стан суспільства в
цілому і окремих верств населення зокрема,
детермінують потребу у підготовці нового
покоління
практичних
психологів
та
формування нових компетентностей у тих, хто
вже працює у даній сфері.
Завідувач
кафедри
психології
Комунального закладу Сумський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти,
кандидат психологічних наук, доцент Вознюк
Алла Вікторівна наголосила на переважаючих
напрямах діяльності кафедри: функціонування
науково-дослідної лабораторії з організації
роботи
опорних
шкіл;
здійснення
психологічного супроводу всіх учасників
навчально-виховного
процесу
щодо
забезпечення рівних можливостей у навчанні

для дітей з особливими освітніми потребами;
впровадження
проблемно-тематичних
та
експрес-курсів
підвищення
кваліфікації
практичних
психологів
області
щодо
забезпечення
успішного
психологічного
консультування
з
метою
психологічної
реабілітації учасників бойових дій та членів їх
сімей; підготовка магістрів з галузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки за
спеціальністю 053 Психологія спеціалізацією
Практична психологія.
Науковий співробітник відділу наукового та
навчально-методичного забезпечення змісту
загальної середньої освіти в Новій українській
школі Інституту модернізації змісту освіти МОН
України Коломоєць Галина Анатоліївна у
своєму виступі розкрила значущість розвитку
соціальної згуртованості суб’єктів освітнього
процесу для об’єднання громад навколо школи
в рамках Всеукраїнського проекту «Розвиток
соціальної згуртованості суб’єктів освітнього
процесу».
Конференція
проходила
за
такими
тематичними напрямами: Теоретичні аспекти
застосування інноваційних технологій в різних
галузях психологічної практики; Практичний
досвід використання інноваційних форм та
методів у просвітницькій, профілактичній,
консультативній та психокорекційній діяльності
практичного
психолога;
Особливості
використання інноваційних технік і технологій
в
контексті
розвитку
особистісної
та
професійної компетентності фахівця.
На пленарному засіданні з результатами
наукових досліджень виступили: Поплавська А. П.,
кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри
психології
Запорізького
національного університету («Лідерські якості
керівника управлінської команди освітньої
організації
як
чинник
її
зміцнення»),
Малєєв Д. В., кандидат психологічних наук,
старший
викладач
кафедри
дошкільної,
початкової освіти та розвитку особистості
Донецького
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
(«Впровадження
практики
педагогічної
фасилітації в процес психолого-педагогічного
супроводу розвитку особистості»).
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Особливістю
проведення
пленарного
засідання було поєднання наукових здобутків
з
практичними
досягненнями:
Луцьковська Т. Д., практичний психолог відділення
«Клініка, дружня до молоді» Комунальної
установи Сумська міська дитяча клінічна
лікарня Святої Зінаїди («Погляд позитивної
транскультуральної психотерапії Н. Пезешкіана
на
формування
балансу
«довіри»
та
«контролю»
в
процесі
виховання
особистості»), Штагер Я. О., практичний
психолог
поліклінічного
відділення
Комунальної установи Сумська обласна дитяча
клінічна лікарня («Психологічний компонент у
комплексному лікуванні пацієнтів підліткового
віку
з
соматоформним
розладом
з
порушенням
роботи
серцево-судинної

СВІТ
ДОШКІЛЛЯ

системи»), Дмитренко Г. М., практичний
психолог Сумського обласного клінічного
госпіталю ветеранів війни («Значення арттерапії в психологічній реабілітації учасників
бойових дій»).
У рамках науково-практичної конференції
відбулися майстер-класи з цікавих і актуальних
тем: «Опорна школа – школа майбутнього»,
«Малювання на склі як метод арт-терапії»,
«Довіра та контроль – шлях до балансу»,
«Застосування
п’ятикрокової
моделі
Н. Пезешкіана в роботі з емоційно-смисловою
сферою особистості», «Партнерські стосунки і
пісочна терапія», «Коучинг здоров’я в методі
Позитивної психотерапії Н. Пезешкіана як
інноваційний підхід до формування здорового
способу життя».

МУЗИКА ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ
ДОШКІЛЛЯ

Яскравою і методичною значимою
подією став обласний науково-практичний
семінар «Інноваційний підхід у забезпеченні
роботи з музичного виховання дітей у
дошкільному
навчальному
закладі»,
проведений у Лебедині, за модерації фахівців
Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти: Сердюк О. П., завідувача
навчально-методичного відділу координації
освітньої діяльності та професійного розвитку
та Міщенко Л. Б., методиста з дошкільного
виховання.
З вітальними словами до учасників
заходу
звернулися
міський
голова
Бакликов О.М. та начальник відділу освіти
Лебединської міської ради Доценко В. В.
У семінарі взяли участь музичні
керівники дошкільних навчальних закладів
Сумської області, всього 39 педагогів.
Практична частина семінару відбулася на
базі дошкільного навчального закладу (ясласадок) «Ромашка» Лебединської міської ради,
де учасники заходу переглянули музичний мікс
«Феєрія кольорів Весни» – за участю
вихованців
дошкільного
закладу
з
використанням системи музичного виховання
Е. Жака Далькроза (танцювально-ігрова
гімнастика
«Са-Фі-Дансе»),
технології
Т. Тютюнникової «Елементарне музикування з
дошкільниками»,
концепції
музичного
виховання
Карла
Орфа.
Калейдоскоп
педагогічних надбань включав майстер-класи
музичних
керівників:
за
інноваційною

технологією Боровик Т.А. «Хор рук»;
концепцією К. Орфа; технологією музики
дзвонів у роботі з дітьми дошкільного віку.
Пленарна частина проходила на базі
дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
«Калинка» Лебединської міської ради. У
теоретичній частині семінару з доповідями
виступили: Сердюк О.П. – «Інноваційний підхід
у реалізації освітньої лінії «Дитина у світі
культури»; Міщенко Л.Б.– «Особливості
організації роботи з музичного виховання
дітей у дошкільних навчальних закладах»;
Відюк Є.П. – «Інноваційні концепції з
музичного виховання», Ольховик О.М. –
«Використання
сучасних
інноваційних
технологій
з
музичного
виховання
у
дошкільному навчальному закладі», викладачі
методики музичного виховання ВКНЗ СОР
«Лебединське
педагогічне
училище
імені А.С. Макаренка».
Панорама
педагогічних
ідей
була
представлена виступами педагогів області, які
поділилися досвідом своєї роботи з даної
проблеми.
Завершилась
робота
семінару
переглядом театралізованої вистави «Аліса в
країні чудес» за участю вихованців закладу.
Учасники заходу отримали методичні
рекомендації щодо упровадження інноваційних
технологій з музичного виховання в ДНЗ.
Вл.інф.
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ІННОВАЦІЇ

ВИКОРИСТАННЯ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
демонстрація
графічного
матеріалу
(таблиць, схем);
«оживлення» карти;
«відвідування» найбільших музеїв світу;
прослуховування запису пісень;
активізація навчального процесу.
Застосування комп'ютерних технологій на
уроках історії підвищує якість освіти через
оптимізацію навчально-пізнавальної діяльності,
індивідуалізацію
навчання,
можливість
організувати самоосвіту учнів, дає можливість
організації
колективної
науково-дослідної
діяльності учнів на базі мультимедійних
засобів.
Комп'ютерні засоби навчання можна
використовувати на всіх етапах навчання:
як джерело навчальної інформації – при
поясненні нового навчального матеріалу,
повторенні й закріпленні вивченого;
як тренажер у процесі формування
навчальних умінь і навичок;
як джерело інформації для організації
дослідницької роботи, самопідготовки й
індивідуальної роботи;
як засіб діагностики прогалин та корекції
знань і умінь;
для здійснення дистанційного навчання з
учнями.
Крім того, інформаційні технології дають
можливість стати учасниками мережевих
вікторин, олімпіад, брати участь у творчих
інтерактивних проектах.
Інформаційно-комунікативних засобів, які
можна використовувати на уроках історії,
досить багато. Це, перш за все:
мультимедійні
навчальні
програми,
електронні підручники;
електронні бібліотеки за курсом історії;
інтерактивні тренажери (тестування за
курсом історії).
Можна використовувати дані мультимедіаресурси на уроках. Але не варто забувати, що
ніщо не може замінити вчителя на уроці. Ні в
якому разі не можна перетворювати урок у
просту демонстрацію малюнків, фрагментів.
Урок повинен бути продуманий від початку до
кінця. Для засобів мультимедіа потрібно
відводити лише певні етапи уроку, ілюструючи
або доповнюючи досліджуваний матеріал.

Комп'ютер нині є невід'ємною частиною
сучасної освіти. Необхідність і ефективність
його використання в школі сьогодні вже ніхто
і не заперечує. Величезний потік інформації,
яку необхідно засвоїти, призводить до
перевантаженості навчальних програм. Тому
якість освіти залежить від правильної
організації
навчальної-виховної
роботи,
професіоналізму і компетентності вчителя.
Інформаційно-комунікаційні
технології
здатні: стимулювати пізнавальний інтерес до
історії,
надавати
навчальній
роботі
проблемний, творчий, дослідницький характер,
багато у чому сприяти оновленню змістовної
сторони предмета історія, індивідуалізувати
процес навчання і розвивати самостійну
діяльність школярів.
Сучасне навчання неможливо уявити без
технологій мультимедіа.
Мультимедіа – це сукупність комп'ютерних
технологій,
під
час
яких
одночасно
використовують
кілька
інформаційних
середовищ: графіку, текст, відео, фотографію,
анімацію, звукові ефекти, високоякісний
звуковий супровід.
Використання
мультимедійних
засобів
підвищує якість та ефективність навчання
історії,
розвиває
навчальну
діяльність.
Багатофункціональність комп'ютера дозволяє
задовольнити безліч пізнавальних потреб учня.
Переваги мультимедійних технологій у
викладанні історії:
знайомство з історичними подіями можна
супроводжувати показом відеофрагментів,
фотографій;
використання показу репродукцій картин
художників (особливо для вивчення культури
(мистецтво, освіта та ін.);
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Як показує практика, останнім часом на
уроці більш ефективним є застосування
презентацій PowerPoint, а не готового
продукту (у вигляді дисків з навчальними
програмами).
По-перше,
кожен
учитель
повинен мати можливість творчо вибудовувати
урок.
По-друге,
презентація
дозволяє
використовувати інформацію у будь-якій формі
подання (текст, таблиці, діаграми, відеоаудіофрагменти і т.д.). Робота у програмі
PowerPoint дозволяє кожному вчителю стати
розробником власного програмного продукту
за своїм предметом:
використання
презентації
дозволяє
чергувати різні види діяльності, такі як: робота
з
картою,
підручником,
зошитом,
з
інформацією на екрані;
чергування видів діяльності, способів
подачі інформації дозволяє активізувати різні
канали сприйняття, сприяє підвищенню уваги і
зростанню активності учнів на уроці, знижує
стомлюваність.
Презентації можуть готувати й самі учні.
Для цього вони використовують інтернетресурси,
різні
мультимедійні
посібники,
енциклопедії.
Презентації
можна
використовувати у проектній діяльності з
історії, правознавства.
Виходячи з можливостей комп'ютерних
презентацій, їх можна використовувати на
уроках будь-якого типу.
Одним з останніх сучасних цифрових
пристроїв є електронна інтерактивна дошка –
це сенсорна панель, що працює у комплексі з
комп'ютером
і
проектором.
Електронні
інтерактивні дошки збагачують можливості
комп'ютерних технологій, надаючи великий
екран для
роботи з мультимедійними
матеріалами. Цей екран, який можуть бачити
всі учні у класі, виводить взаємодію учнів з
викладачем на новий рівень. Інтерактивна
сутність електронної дошки і можливості у
комплекті
програмним
забезпеченням
дозволяють влаштовувати у класі заходи, в
яких беруть участь усі присутні.
Можна перерахувати такі види освітньої
діяльності,
які
застосовуються
при
використанні електронної інтерактивної дошки:
робота з текстом і зображеннями;
створення
заміток
за
допомогою
електронного чорнила;
збереження
зроблених
заміток
для
передачі по електронній пошті, розміщення в
Інтернеті або друку;
колективний перегляд Web-сайтів;
демонстрація та нанесення заміток поверх
освітніх відеокліпів;

демонстрація
презентацій,
створених
учнями.
Інтерактивні дошки дозволяють прискорити
темп уроку і залучити до нього весь клас. Усі
учні виявляють активність на уроці. Їм
подобається відповідати біля такої дошки,
працювати з інструментом, для управління
яким досить лише кілька дотиків. При
використанні електронної дошки учні більш
уважні, зацікавлені, ніж при роботі на
звичайній дошці.
Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках історії сприяє активізації
пізнавальної діяльності учнів, стимулює і
розвиває мислення, сприйняття, пам'ять, а
також дозволяє в цікавій формі працювати з
термінами, поняттями, анімованими картами,
бачити історичний матеріал у відеороликах і на
фотографіях і закріплювати його, що сприяє
систематизації знань.
Значення
застосування
інформаційнокомунікаційних
технологій
у
процесі
викладання історії та суспільних дисциплін:
підвищення мотивації навчальної діяльності за
рахунок
нетрадиційної
форми
подачі
матеріалу, елементів ігрової діяльності; учні
стають активними учасниками навчального
процесу, а не пасивними слухачами лекцій,
організація
матеріалу
дозволяє
йому
вживатися у роль дослідника. Учні не тільки
переглядають інформацію, але й будують нові
знання, створюючи власні презентації того чи
іншого уроку. Усе це підвищує рівень
продуктивності та індивідуалізації навчання,
дозволяє
забезпечити
особистісно
орієнтований підхід.
Олександра КАЛЕНИК,
методист по роботі з обдарованою
учнівською молоддю СОІППО
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З ДОСВІДУ
РОБОТИ

ПРИЙОМИ РОБОТИ
НАД ЗАДАЧАМИ
ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ

Вагоме місце
в
початковому
курсі математики
займають
текстові арифметичні задачі.
Задачі у початковому
курсі
математики
з
одного боку становлять специфічний розділ
програми, матеріал якого учні повинні
засвоїти, а з другого – це дидактичний засіб
навчання, виховання і розвитку школярів. У
якості конкретного матеріалу для формування
знань, задачі дають можливість пов’язати
теорію з практикою, навчання з життям.
Серед тестових арифметичних задач
вагоме місце у реалізації вище зазначеної
функції відводиться саме задачам практичного
змісту. До таких задач відносять задачі,
фабули яких розкривають зв’язок математики
з
іншими
навчальними
дисциплінами,
знайомлять з її використанням в організації,
технології та економіці сучасного виробництва,
у сфері обслуговування, в побуті тощо.
Для формування умінь розв’язувати задачі
практичного змісту можна використати такі
прийоми, як порівняння, вибору даних і
питання, перетворення задач і складання
задач за схемами, таблицями, малюнками,
виразами. Розглянемо сутність та особливості
застосування кожного з них:

друга. Відрізняються вони лише запитаннями.
Тому під час порівняння задач потрібно
звернути увагу на те, як ставиться питання в
реальному житті.
Наступний прийом – це прийом вибору.
Розглянемо декілька варіантів його реалізації:

Вибір питання.
«З одного куща смородини родина
зібрали 18 кг ягід, а з другого – 12 кг. У них
було 4 ящики, у кожний з яких вміщується 6
кг ягід.»
– Вибери питання, яким можна доповнити
даний текст, щоб він став задачею практичного
змісту:
а) Скільки всього кг ягід зібрала родина?
б) На скільки кг менше зібрали з
першого куща, ніж з другого?
в) По скільки кг клали в кожен ящик?
г) Скільки ящиків потрібно, щоб
розкласти всі ягоди?
д) Чи вистачить родині ящиків для того,
щоб розкласти всі зібрані ягоди?
Вибираючи питання до даної умови, діти
повинні враховувати всі дані задачі так, щоб
не залишалось зайвих. Якщо діти обирають
питання
1 або 2, треба звернути їх увагу на те, що
вони не врахували даних про кількість ягід в
одному ящику, тим самим зробивши ці дані
зайвими в задачі. При виборі третього питання
звертається увага на те, що відповідь на нього
вже є в умові задачі. На четверте питання
відповідь можна дати, але не буде врахованим
дане, що у родини було 4 ящики. До даної
Прийом порівняння. Учням пропонується умови підходить п’яте питання.
завдання:
– Чим схожі тексти задач? Чим різняться?
2) Вибір даних.
а) Для поливу 1 квадратного метра
«На аеродромі було 75 літаків. Скільки
огірків потрібно 3 л води. В діжці – 20 літаків залишилось?»
літрів води. Скільки квадратних метрів
– Вибери дані, якими можна доповнити
огірків можна полити цією водою?
умову задачі, щоб дати відповідь на
б) Для поливу 1 квадратного метра поставлене питання.
огірків потрібно 3 л води. В діжці – 20
а) Вранці прилетіло 10 літаків, а потім ще
літрів води. Чи вистачить цієї води, щоб 30.
полити
ділянку
огірків,
площею
6
б) Відлетіло на 20 літаків більше, ніж
квадратних метрів?
прилетіло.
– З яким питання ви частіше зустрічаєте у
в) Відлетіло спочатку 30 літаків, а потім
повсякденному житті?
ще 20.
Перша задача має таку саму умову, як і
8
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При виборі даних задачі, діти спочатку
аналізують питання, до якого потрібно дібрати
дані. В цьому випадку зрозуміло, що коли
літаки прилітають – їх стає більше. Тому ці
дані не підходять до питання задачі. Дані
другого варіанта теж не підходять, бо потрібно
знаходити різницю між числом літаків, які
прилетіли і відлетіли. Третій варіант влаштовує,
бо літаки можуть залишитись у тому випадку,
коли навіть частина їх відлітає.
Ефективним є прийом перетворення
задач, наближених до задач практичного
змісту, у задачі практичного змісту.
Наприклад, задача: «Батько може
доїхати до місця роботи автобусом за
56 хв. або на метро за 28 хв. На скільки
менше часу витратить батько на дорогу на
роботу і назад за 7 днів, якщо їздитиме на
метро?».
– Чим же ця задача не відповідає задачам
практичного змісту?
По-перше, батько їздить на роботу не
7 днів, а 5 днів на тиждень. 7 днів у дітей
асоціюється з повним тижнем, а тому в ньому
повинні бути і вихідні, як в житті, тоді батько
на роботу не їздить.
По-друге, в житті не ставиться питання в
такому вигляді, як в цій задачі. Потрібно з
дітьми перетворити запитання задачі так, щоб
воно було наближене до реального життя.
При
цьому вчителем може
бути
використана така бесіда:
Зверніть увагу на питання задачі. Чи
ставиться так питання в житті?
Як ставлять питання в житті?
Спробуйте перетворити це питання на
таке, яке ви б поставили в такій життєвій
ситуації.
Після обговорення варіантів питань,
вибирається те, що більше відповідає реальній
дійсності. Наприклад, таке:
Скільки часу зекономить батько за
тиждень, якщо буде їздити на роботу і назад

на більш швидкому виді транспорту?
Ще одним прикладом задачі, близької до
задач практичного змісту, є така: «1 л соку
розлили у склянки місткістю 1/5 л. У
скільки таких склянок налили сік?».
Провівши аналогічну роботу, після
перетворення одержимо задачу з таким
текстом: «1 л соку розлили у склянки
місткістю 1/5 л. Скільки склянок наповнили
соком?»
Прийом складання задач. Цей прийом
може мати різні варіанти. Це і складання
задач за схемами, малюнками, виразами,
таблицями тощо. Для прикладу розглянемо
складання задачі за виразом.
Склади і розв’яжи задачу за поданим виразом:
1118 : (546 : 42).
При виконанні цього завдання слід
зорієнтувати учнів на те, щоб дані були
реальними, тобто звернути увагу на вибір
об’єктів, чисельні характеристики яких можуть
бути такими, як подані у виразі.
Вище розглянуті прийоми з одного боку
забезпечують реалізацію принципу зв’язку
навчання із життям (дитина наочно бачить, що
на уроці можуть вирішуватися задачі такі як і в
реальному житті), з іншого сприяють
формуванню уявлень дитини про задачі
практичного змісту. Крім сказаного, задачі
практичного змісту сприяють формуванню
загальних умінь розв’язувати задачі, учні
набувають досвід здійснювати семантичний та
математичний аналіз текстів задач, вчаться
обирати правильні арифметичні дії та
обґрунтовувати свій вибір.
Олена ТОРКАНЕВСЬКА,
учитель початкових класів
комунальної установи
Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №1 ім. В.Стрельченка
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25

ЮВІЛЕЙ

З ЮВІЛЕЄМ, ЦЕНТР НТТМ

У навчального закладу, як і в кожної
людини, є свій день народження, своя
біографія, певні етапи, що відіграють особливу
роль у його житті. Ювілей є перехрестям
минулого,
теперішнього
і
майбутнього,
підсумком прожитої частини життя.
У мальовничому куточку обласного
центру, по вулиці Інтернаціоналістів, 18, на
казковій галявині, серед висотних будинків
розташований
Сумський
міський
Центр
науково-технічної творчості молоді. У липні
2017 року заклад святкує свій 25-річний
ювілей. Це маленька Країна Дитинства, звідки
бере початок могутня ріка людського життя.
Кожного дня близько трьох тисяч наших
гуртківців віком від 5 до 22 років відчиняють
двері цього привітного дому, де турботою і
піклуванням їх оточують працівники Центру
НТТМ. У нашому закладі хлопчики і дівчатка
знаходять собі заняття до душі, подорожують
країною цікавої техніки та здобувають наукові
знання. Кожен гуртківець разом з досвідченим
наставником – керівником гуртка, розвивають
таланти і вміння, вчаться стартувати і
перемагати.
Нині Сумський міський Центр науковотехнічної творчості молоді є потужним
позашкільним закладом комплексного типу,
внесеним у 2013 році до переліку найбільших
позашкільних закладів України.
А з чого ж все починалося?
А починалося все у липні 1992 року. Після
реорганізації Станції юних техніків №1
(створеної у 1972 році) та Станції юних
техніків №2 (створеної у 1976 році) у нашому
місті з’явився новий позашкільний заклад –
Центр науково-технічної творчості молоді. На
той час заклад знаходився у приміщенні
житлового будинку за адресою: проспект
Шевченка,
4.
Він
займав
невелике

напівпідвальне
приміщення.
Лабораторії
гурткової роботи були маленькими, але це не
заважало педагогам-ентузіастам та їх творчим
вихованцям
бути
активними
учасниками
різнорівневих змагань, конкурсів, виставок з
технічної творчості, займати призові місця та
отримувати нагороди. Від Центру НТТМ
працювало 26 філій при школах, дитячих
кімнатах, ПТУ, дошкільних закладах.
У 1996-1997 рр. Центру НТТМ була
передана
половина
приміщення
дошкільного закладу № 22 за адресою:
вул. Інтернаціоналістів, 18.
У різні часи керманичами нашого закладу
були: Бала Лев Миколайович, Цирюк Микола
Миколайович, Конопленко Ірина Миколаївна.
З 2008 року цю естафету прийняла
Безпала Т.Г. – мудрий, досвідчений керівник
нової генерації. Тетяна Григорівна дбає, щоб
задоволення від перебування у Сумському
міському Центрі НТТМ перш за все отримали
діти,
що
відвідують
гуртки.
Її «золоте» правило – не втратити жодну
дитину. А це означає дати можливість
вихованцям виявити себе, знайти заняття до
душі. Щоб кожен знав, що він потрібний у
цьому житті, що він особистість.
Підтримує
директора
та
координує
навчально-виховний
процес
у
закладі
заступник директора з навчально-виховної
роботи Балаценко М. М. Марина Миколаївна є
чудовим організатором, вміє запалити своїм
прикладом, своєю педагогічною майстерністю
інших людей.
Зараз у Сумському міському Центрі
науково-технічної творчості молоді працює
168 гуртків 47 профілів, навчається 2878
вихованців.
Головною і принциповою відмінністю
виховання і навчання дітей у позашкільному
закладі від навчання у загальноосвітньому
навчально-виховному закладі – це віднайти і
дати творчо розкритися кожному вихованцю.
Бо головна характеристика творчості –
створення нового. Бути творчою людиною
означає в усе навколо вносити своє,
індивідуальне,
унікальне,
оригінальне,
неповторне. Для цього потрібно вміти
виходити за узвичаєні рамки, не боятися
мислити, уявляти, фантазувати.
Принцип керівників гуртків Сумського
міського Центру НТТМ – говорити «ні»
дитині якомога рідше. Найпростіший спосіб
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перервати політ уяви – це зупинити дитину,
коли вона чимось займається. Тому основне
завдання педагогів – давати дітям можливість
для нових і яскравих вражень, акцентувати
увагу на чарівності самого процесу, доводячи
його до кінцевого результату, при цьому
намагатися не гнатися за складністю, але
разом з тим давати дитині завдання, що
вимагають креативності.
Отож, на принципах компетентнісного
підходу до навчання за останні чотири роки
нашими педагогами було створено 29
навчальних програм, які пройшли апробацію
на базі Центру НТТМ.
Головна специфіка позашкільного закладу
полягає у добровільному відвідуванні занять
гуртківцями, а відтак керівник гуртка є
ключовою
фігурою
навчально-виховного
процесу, який, як магніт, має притягувати і
згуртовувати
навколо
себе
вихованців.
Важливу
роль
у
фаховому
зростанні
педагогічного працівника відіграє ефективна
організація методичної роботи в закладі.
Інструктивно-методичні наради, методичне
навчання у рамках діяльності Школи
педагогічної майстерності, тижні відділів,
Школа адаптації молодого та
малодосвідченого педагога, психолого-педагогічні
консиліуми, методичні об’єднання – усі ці
колективні
і
групові
форми
роботи
використовуються з метою вироблення
єдиного підходу до вирішення методичних
проблем, обговорення актуальних проблем
організації навчально-виховного процесу,
аналізу результатів колективної діяльності,
вивчення й поширення кращого педагогічного
досвіду.
Предметом особливої гордості Сумського
міського Центру НТТМ є школа раннього
творчого розвитку «Пізнайко», що була
створена у 2000 році для наймолодшої вікової

категорії вихованців п’яти-шестирічного віку. З
«пізнайчатами» працює колектив однодумців,
досвідчених фахівців, педагогів з креативним
мисленням, які щиро вболівають за результати
своєї праці. Щороку 196 випускників школи
раннього творчого розвитку «Пізнайко» є
гідним поповненням лав першокласників
м. Суми.
Вихованців молодшого шкільного віку
радо зустрічають у нашому закладі гуртки
Школи розвитку творчих здібностей дитини:
«Початкове
технічне
конструювання»,
«Аплікація
з
природного
матеріалу»,
«Дизайн», «Вивчаємо англійську».
Вихованці середнього шкільного віку
відвідують гуртки: «Різьблення по дереву»,
«Юні
оператори
аматорської
служби
радіозв’язку», «Авіамоделювання», «Трасове
автомоделювання», «Картинг», «Конструювання повітряних зміїв», Клуб спортивного
танцю «Візаві», «Шахи», «Моделювання
іграшок-сувенірів», «Студія образотворчого
мистецтва», «Паперопластика», «Відеоаматорство», зразковий театр пісні «Поляріс».
Вихованці старшого шкільного віку мають
можливість
відвідувати
наукові
секції:
«Фізика», «Математика», «Безпілотні літальні
апарати», Клуб старшокласників «Точка зору»,
зразкова «Фотостудія «Ми», «Технічний
переклад»,
«Радіоелектроніка
та
приладобудування», «Оригамі».
У 2013 році за ініціативи керівника гуртка
«Радіоелектроніка
та
приладобудування»
Щеглова
Сергія
Вікторовича
та
його
вихованців,
за
підтримки
батьків
та
адміністрації закладу на базі Сумського
міського Центру НТТМ був створений музей
техніки. Музей техніки постійно відвідують не
лише вихованці та батьки Центру НТТМ, а й
учні шкіл міста і області.
У нашому закладі особлива увага
приділяється дозвіллю учнівської молоді.
Організаційно-масові заходи, що проводяться
у стінах Центру НТТМ, об’єднують творчі
колективи та гуртки, зміцнюють, утверджують
сприятливий соціально-психологічний клімат у
дитячих колективах, сприяють створенню умов
для гармонійного розвитку дитини.
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Ніщо так не підвищує самооцінку
гуртківців, як участь і перемоги в конкурсах
міських,
обласних,
Всеукраїнських
та
міжнародних рівнів, які є невід’ємною
частиною
навчально-виховного
процесу
позашкільного закладу. Центру НТТМ є ким
пишатися. За останні 3 роки загальна кількість
призових місць становить: І місць – 331, ІІ
місць – 341, ІІІ місць – 255. Для наших
вихованців олімпійський принцип «Головне не
перемога, а участь» ніколи не був головним.
Майже 90% конкурсів, змагань, виставок для
наших вихованців закінчуються перемогами.
Участь у змаганнях є прекрасним
стимулом для удосконалення особистих
результатів гуртківців. Так, Моїсеєнко Поліна
та Безмін Ксенія, вихованки гуртка «Юні
оператори
аматорської
служби
радіозв’язку» (керівник Чернобров Костянтин
Васильович), беручи участь у Всеукраїнських
змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях
«Кривбас 2014 КВ» у лютому 2014 року,
виконали норми І дорослого спортивного
розряду з радіозв’язку на коротких хвилях.
У зв’язку з виконанням норм і вимог
Єдиної спортивної класифікації України,
наказом Управління молоді та спорту Сумської
обласної державної адміністрації у травні 2015
року
вихованцям
гуртка
«Трасове
автомоделювання» (керівник Лощонов Сергій
Анатолійович) Холявці Ярославу та Зновенку
Олександру присвоєний розряд «Кандидат у
майстри спорту» з автомодельного спорту.
Кандидатури багаторазових переможців
Всеукраїнських та етапів Міжнародних змагань
з авіамодельного спорту Родіна Іллі та
Осадчого
Ігоря,
вихованців
гуртка
«Авіамоделювання»
(керівник
Литвиненко
Володимир Павлович) подані на присвоєння
звання
«Майстер
спорту
України»
з
авіамодельного спорту.
Не відстають від своїх вихованців і
педагоги, які є переможцями конкурсів різного
рівня, про що свідчать багаточисленні грамоти
та дипломи.
Сумський міський Центр науково-технічної
творчості молоді гідно представлений на Алеї
слави освітян міста Суми. У 2012 р. до неї
занесене
ім’я
педагога
Литвиненка
Володимира Павловича, 2013 р. – Самойленко
Олени Анатоліївни, 2015 р. – Безпалої Тетяни
Григорівни, 2016 р. – Черноброва Костянтина
Васильовича.
Усі
перемоги
не
залишаються
непоміченими.
Вони
висвітлюються
на
інформаційних
стендах,
матеріали
про

переможців розміщуються в ЗМІ, на веб-сайті
закладу та на сторінці Фейсбук.
Можна ще довго розповідати про
Сумський міський Центр науково-технічної
творчості молоді, адже колектив має ще
чимало цікавих задумів, далекосяжних планів,
спрямованих на вдосконалення виховання
гуртківців, є бажання працювати, є енергія
дерзання і творення. А це, звичайно, чималі
складові успіху.
І сьогодні, вітаючи всіх зі святом, бажаю
всім нам жити у мирі та злагоді зі світом та
собою.
Адже ми щасливі, доки вчимося і
передаємо наші знання та досвід!
Я вірю в людину, у красу її душі, думок і
вчинків.
Вірю
в
наш
навчальний
заклад,
захоплююся
талановитими особистостями:
вихованцями,
керівниками
гуртків,
випускниками, які примножують справу Центру
НТТМ. Адже історію творять люди – люди
закохані в свою працю, свій край, державу.
Шлях, який пройшов наш заклад за 25
років, заслуговує на повагу. Це живий літопис
наполегливої, натхненної праці колективу та
вихованців на шляху до визнання своєї ролі у
суспільстві.
А секрет успіху такої життєдайної енергії,
великого творчого потенціалу, наснаги та
вміння педагогічного колективу – історичне
минуле і бурхливе сьогодення, віра в майбутнє
освіти України, що допомагають осмислити
сенс життя.
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До 100-річчя з дня народження Олекси Яковича ЮЩЕНКА
ТВОРЧІСТЬ

«НАЙКРАЩУ ПІСНЮ ВАМ,
ТА Й ПІСНІ МАЛО…»
Учителі у долі і творчості Олекси Ющенка
Олекса Якович Ющенко народився
2 серпня 1917 року в старовинному
козацькому селі Хоружівці Недригайлівського
району Сумської області. На чарівних берегах
чистої Хусі та у Шамраєвому лісі, серед
столітніх дубів, минало дитинство хлопця, який
відчув і увібрав у свою душу красу Посулля і
щирість людей. Школа, потім навчання у
Роменському сільськогосподарському технікумі, а ще пізніше у Ніжинському
педагогічному інституті, Друга світова війна і
шлях у літературу – за цими словами великий
життєвий і творчий шлях поета-лірика і поетапісняра, полум’яного публіциста, перекладача,
громадського діяча, вірного сина рідної землі.
Якщо коротко, то з-під його талановитого
пера вийшло більше 70 книг поезії, прози,
понад двісті пісень, що стало надбанням
української культури. Його твори також
друкувалися в Росії, Канаді, США, Болгарії,
Чехії, Словаччині, Білорусі, Грузії, Молдові.
Олекса Ющенко – заслужений діяч
мистецтв України, заслужений працівник
культури Білорусі та Чувашії, лауреат
літературних премій імені Павла Тичини,
Михайла Коцюбинського, Миколи Хвильового,
Олександра Олеся, Остапа Вишні, Петра
Артеменка
та
премії
всеукраїнського
культурно-національного фонду Т.Г. Шевченка.
Член спілки письменників України з
1944 року, почесний член спілки кобзарів
України; нагороджений орденами «За заслуги»
ІІІ ступеня і «За мужність», медаллю
«Партизанові Вітчизняної війни» ІІ ступеня.
В «Енциклопедії українознавства» (Париж,
Нью-Йорк, 1984 р.) про Олексу Ющенка є
довідка з портретом. Його ім’я внесено до
довідника «Життя славетних» Американського
Біографічного інституту.
Через усе життя Олекса Ющенко проніс
надзвичайну повагу до вчителів. Сам по
професії вчитель, учителями були його сестри
Лідія та Ніна, Олекса Якович писав сповнені
щирої вдячності рядки своїм учителям.

Першою
вчителькою
майбутнього
письменника була педагог від Бога Маргарита
Володимирівна Димарова, яка заронила в його
душу зерна любові до поетичного слова, до
художньої літератури.
«Вчителька моя не дотримувалась, як
пізніше я зрозумів «кордонів» на-вчання
відповідно її дорученого класу, – з щирістю
відзначив про неї поет, – а вела своєрідне
позакласне – відвідувала батьків тих учнів, що
не встигали щось вивчити, не скаржилась
батькам на їхню поведінку, справді допомагала
щось зрозуміти відстаючим учням, чим і
заслужила загальну пошану.
Коли б я малював її портрет словами, то
почав би не з чорних брів та блакитного зору,
а з тепло вимовленого слова, з співчутливої
інтонації, з її сердечності». У 1959 році
присвятив їй свого вірша «Найкращу пісню –
вам», в якому, зокрема йшлося:
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Де рідних хата, вишень два ряди,
Палахкотіли ще осінні квіти,
Сказала мати: – В школу, синку, йди!
Сказали мати: – Вчіться, любі діти!
А вранці вже й перепічку спекла!
Про школяра одна у неї думка.
І я пішов. Ще звечора була
Готова в мене полотняна сумка.
Той ранок, осінь мрійна, золота,
Малі дерева оточили школу.
Шумлять тепер, могутні, про літа,
І лист скидають, наче дні, додолу…
У класі тихо. Схвилювали нас,
Учителько, аж серце завмирає,

«Високий, чорновусий, гарно вдягнений, –
згадує Олекса Якович Ющенко про свого
учителя. – Він викликав у нас, селюків, повагу
та
захоплення.
І
не
тільки
своєю
інтелігентністю, добрим ставленням, уважністю
з першого ж дня, а ще й тим, що, як ми
дізнались, сам писав вірші. А ще міг перенести
нашу уяву в далеке, в часи, коли вирував
Роменський ярмарок і на ньому був присутній
сам безсмертний Кобзар…
Я пам’ятаю примірник журналу «Життя й
революція» за 1927 рік, який він давав
читати».
Наслідуючи приклад свого талановитого
вчителя – поета, керівника літературного
гуртка Івана Павловича Галюна, Олекса
Ющенко активно захоплюється віршуванням, а
також пробує свої сили в прозі, пише
гуморески, які друкує у місцевій пресі.
Вже згодом, на 90-річному ювілеї рідної
Хоружівської школи, відомий митець і
шановний земляк прочитає рядки-присвяту:

Бо вже перед очима – ні не клас, –
Весь світ широкий без кінця і краю.
Як вам подякувати за все тепер,
За двійку навіть – усього бувало!
(Відклав я твір домашній на четвер)…
Найкращу пісню вам, та й пісні мало.
Я в першім класі… Той малий буквар,
Як таємницю, ви його розкрили.
Ви, певно, мали чарівливий дар,
Бо нам подарували дивні крила.
Ті крила легко нас перенесуть
Куди завгодно. Ваші крила – мрії!
В житті ви показали вірну путь –
Вона і зараз у очах зоріє…
Вузенька стежка, що до школи йшла –
Вона широкою дорогою ставала
І нас в життя упевнено вела,
У світ широкий, таємничий, звала…
Ще одним із сіячів «розумного, доброго,
вічного» у школі для Олекси – учня був
досвідчений
педагог,
згодом
Герой
Радянського Союзу Василь Трохимович Цис
(1904–1977).
А у Ромнах доля звела хлопця із
викладачем української літератури, поетом,
драматургом,
літературознавцем,
мистецтвознавцем, фольклористом, членом
спілки українських селянських письменників
«Плуг» Іваном Павловичем Галюном.
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Радості чуття священне –
Школо! Знов зустрілись ми!
Старша ти всього від мене
На дві осені й зими.
І мені в цю мить здається,
Що розлуки не було:
Стукіт чула мого серця,
Хоч покинув я село.
Ми з тобою нерозлучні
І про тебе марив я,
Сьогоденні діти-учні –
Весняна любов моя.
Весняна, бо пам’ятаю
Невгамовний той дзвінок,
Що нагадує, скликає
Всіх до класу на урок.
І ніколи не забути,
Де б ми потім не були,
Чи на берегах Славути,
Далеченько від Сули.
Добре чути мені мову
Клопітливих вчителів, –
Це для них шукаю знову
Пелюстки сердечних слів.
Стане з пелюстків, можливо,
Квітка вдячності моя,
Рідна школа – наше диво –
Це тобі вклоняюсь я.
Ірина ПАНАСЕНКО
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СВІТ
ПОЗАШКІЛЛЯ

«ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»:
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
КОНКУРСУ

13-15 червня 2017 року у м. Київ відбувся
очний тур 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу
майстерності
педагогічних
працівників
позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості».
На цьому заході Сумську область
представляли педагоги: за науково-технічним
напрямом у номінаціях: «Керівник предметнотехнічного гуртка»
Ковальчук Володимир Олексійович –
керівник гуртка Глухівського міського центру
позашкільної освіти; «Керівник спортивнотехнічного гуртка»
Гарькавенко Валерій Володимирович –
керівник гуртка Охтирського міського центру
позашкільної освіти – Мала академія наук
учнівської молоді;
за
дослідницько-експериментальним
напрямом у секціях: «Філософія, теологія,
релігієзнавство та історія релігії» Черномаз
Алла Вячеславівна – керівник гуртка
комунального закладу Сумської обласної ради
– обласного центру позашкільної освіти та

роботи з талановитою молоддю.
Під час конкурсу педагоги-позашкільники
Сумщини продемонстрували високий рівень
професійної компетентності, і як результат
здобули:
Черномаз Алла Вячеславівна – ІІ місце;
Ковальчук Володимир Олексійович – ІІІ місця;
Гарькавенко Валерій Володимирович –
ІІІ місця.
Вітаємо з перемогою!

НАШІЙ КСЕНІЇ БУДЬ-ЯКА
ВЕРШИНА ПІДКОРЯЄТЬСЯ
У червні у м. Кременчук Полтавської
області відбувся Чемпіонат України зі
скелелазіння серед школярів юнаків та дівчат
(вид програми швидкість, трудність і
багатоборство). У змаганнях взяли участь 246
найсильніших спортсменів із восьми регіонів
України (Дніпропетровська, Кіровоградська,
Сумська, Донецька, Луганська, Полтавська,
Харківська, Волинська).
Cумську область на цьому Чемпіонаті
представляла команда клубу «Абалаковець»
Сумського Палацу для дітей та юнацтва
(тренер Бублик С. Ю.). До складу команди
увійшли Прийменко Андрій, Устименко Ксенія,
Ткаченко Михайло, Захаров Святослав,
Скриннік Василина, Ізмайлова Євгенія,
Звєгінцев Назар. Ще четверо: Уваров Андрій,
Медведєв Єгор, Майборода Микола та
Лініченко Тарас змагались в особистому
заліку. Представником команди була Паненко
Віра Андріївна, кандидат у майстри спорту,

інструктор
альпінізму
другої
категорії, беззмінний
керівник клубу.
Абалаковці вперше брали участь в
змаганнях
такого
рівня.
Всі
дуже
старалися і вивели
Сумську область на
3 місце в командному заліку серед згаданих регіонів!
А Устименко Ксенія зайняла 1 місце в
лазінні на трудність, 3 місце в лазінні на
швидкість та 2
місце
в змаганнях
багатоборства. Оце так скалолазочка!
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За інформацією Сумського Палацу дітей
та юнацтва
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