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ВИСОКА ОЦІНКА
СУМСЬКІЙ ОСВІТІ

Міністерство освіти і науки України дало
високу оцінку рівню підготовки Сумщини до
навчання за новим Державним стандартом.
Керівник Департаменту освіти й науки
Сумської ОДА Вікторія ГРОБОВА акцентувала
на вагомості максимального забезпечення
станом на 1 вересня 2018 року кожного учня
навчальним обладнанням, кожного закладу –

усіма потрібними засобами.
Вона зазначила, що в області у
2018/2019 навчальному році за новим
Державним стандартом початкової школи
розпочнуть навчання 610 перших класів у
закладах загальної середньої освіти та 14 – в
інтернатних
закладах,
а
це
10
993
першокласники.

ПІДТРИМАТИ І ДАТИ ШАНС
Складні фізіологічні дисфункції – це не
вирок, а просто особливість. Це не проблема,
це – програма, яку повинна виконувати не
самотужки родина особливої дитини, а в
цілому – і родина, і громада, і держава. На
Сумщині докладається максимум зусиль для
забезпечення дбайливого догляду за дітьми,
які мають особливі потреби.
Станом на 6 липня прийнято рішення про
створення 18 інклюзивно-ресурсних центрів у
Білопільському,
Великописарівському,
Липоводолинському, Путивльському, СерединоБудському, Сумському районах, містах Суми,
Глухів, Лебедин, Охтирка, Ромни, Шостка,
Буринській міській раді Буринського району,
Кролевецькій міській раді Кролевецького
району,
Тростянецькій
міській
раді
Тростянецького району, Грунській сільській

раді Охтирського району, Краснопільській
селищній раді Краснопільського району,
Недригайлівській
селищній
раді
Недригайлівського району.
Інклюзивно-ресурсні центри – Комунальна
установа
«Інклюзивно-ресурсний
центр»
Липоводолинської районної ради Сумської
області, Комунальний заклад «Інклюзивноресурсний центр» Тростянецької міської ради,
комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний
центр»
Грунської
сільської
ради
вже
працюють, решта
15 розпочнуть роботу
з 1 вересня цього року.
Основна мета центрів – проведення
комплексної психолого-педагогічної оцінки
розвитку,
надання
психолого-педагогічної
допомоги і забезпечення супроводу дитини з
особливими освітніми потребами.

КОНСТРУКТОРИ ДЛЯ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ
Полтавській,
Сумській,
Черкаській,
Чернігівській областях та в місті Київ ігровими
наборами LEGO Play Box» з метою
упровадження в освітній процес перших класів
закладів загальної середньої освіти ігрових та
діяльнісних методів навчання Департаментом
освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації отримано зазначені набори для
кожного майбутнього першокласника Нової
Української школи 2018/2019 року.
Ігрові набори LEGO Play Box отримано в
кількості 912 шт. і розраховано на кожен
перший клас Нової Української школи. Ігрові
набори Six Bricks отримано в кількості
10 934 шт. та розраховано на кожного
першокласника.
За матеріалами Департаменту освіти
та науки

Відповідно
до
меморандуму
про
взаєморозуміння між Міністерством освіти і
науки України та компанією The LEGO
Foundation, на виконання наказів Міністерства
освіти і науки України від 17.05.2018 № 497
«Про безкоштовне забезпечення перших
класів державних і комунальних закладів
загальної середньої освіти ігровими наборами
Six Bricks» та № 498 «Про безкоштовне
забезпечення перших класів державних і
комунальних закладів загальної середньої
освіти у Вінницькій, Житомирській, Київській,
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ЕНЕРГІЯ ТВОРЕННЯ – СТИЛЬ
ГАННИ ШВІНДІНОЇ

Програма імені Фулбрайта в Україні
опублікувала список молодих вчених, які в
цьому році отримають гранти на дослідження
в університетах США, дослідницьких центрах,
бібліотеках, музеях, архівах і т.п. тривалістю
від трьох до дев’яти місяців.
У ньому і прізвище – Ганна Швіндіна,
викладач СумДУ, кандидат економічних наук,
доцент
кафедри
управління
Навчальнонаукового інституту фінансів, економіки та
менеджменту імені Олега Балацького. Ганна
Олександрівна відома ще й своїми цікавими
ініціативами, вона – організатор і учасник
великої кількості успішних освітніх проектів,
наприклад, «Лабораторія ідей», «Школа
справжньої леді», Центр освіти впродовж
життя, фестиваль ідей «Суми Майбутнього» та
інші.
Зазначимо, у конкурсі могли брати
участь кандидати та доктори наук, діячі
культури, фахівці з бібліотечної справи,
журналісти та юристи; дослідники без
наукового ступеня з досвідом роботи не
менше п’яти років; аспіранти та здобувачі
напередодні захисту.
Яскравим втіленням ініціативи Ганни
Швіндіної став перший в місті Суми фестиваль
ідей «Суми Майбутнього», реалізований у
рамках
громадського
(партиципаторного)
бюджету. На площі біля Конгрес-Центру
СумДУ та в самій будівлі було розташовано
понад 20 локацій. Тут були представлені
технології
3Dта
2D-друку,
змагання
робототехніки,
фізичні
та
хімічні
експерименти.
Сумчани та гості мали змогу відвідати
лазерний тир, майстер-класи із молекулярної
кухні
та
альтернативного
кавоваріння,
надрукувати
3D-сувенір
на
згадку,
познайомитися із новим стилем життя від
представників йога-студії, записатися на курси
китайської мови та взяти участь в майстеркласі із каліграфії.
Трансформатор Тесла, безпілотний мініавтомобіль,
квадрокоптер,
хірургічний
тренажер доповнили уявлення про технології
майбутнього.
Крім освітніх та наукових проектів,
частина локацій Фестивалю була присвячена
художньому та театральному мистецтву, де
відвідувачі змогли випробувати себе в якості
митців. Віртуальна автошкола та майстер-класи
із програмування привернули увагу дітей, які із

захопленням брали в них участь.
В рамках Start-Up платформи виступили
спікери, які представили свої досягнення в
області
підприємництва,
запуску
та
фінансування нових ідей.
Автор
проекту
Ганна
Швіндіна
переконана,
що
Фестиваль
допоможе
привернути увагу містян до свого міста та до
свого майбутнього, так і до перспектив
розвитку обласного центру в цілому. Ідея
виникла з досвіду країн Європи, де мешканці
будуть майбутнє своїми зусиллями, а не
чекають допомоги від держави. Тим більше,
що для самореалізації сумчани мають
різноманітні
можливості,
а
ще
й
познайомитися із земляками, які змінили своє
життя завдяки рішучості та використання
інноваційних методів та можливостей.
Ірина ПАНАСЕНКО

3

Педагогічна трибуна
НОВА
УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА

Липень, 2018 №7(140)

Сумська область розподілила і витратила найбільше коштів,
що надійшли як державна субвенція на впровадження концепції
«Нова українська школа». Про лідерські позиції регіону
повідомила радник міністра освіти і науки України Іванна
Кобернік.
Директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА
Вікторія Гробова повідомила ЗМІ, що з державної субвенції
отримано 25 мільйонів 224,8 тисяч гривень.
«Загалом наша область вже освоїла 36 мільйонів 430,9 тисяч
гривень – це кошти держсубвенції та додаткового співфінансування міст, районів та ОТГ. Вдалося це завдяки тому, що
місцеві бюджети пішли назустріч реформі, і органи місцевого
самоврядування оперативно виділили додаткові кошти для
співфінансування, – зазначає Вікторія Гробова.
Область закупила дидактичних матеріалів на суму понад
10 мільйонів гривень, меблів – на таку ж суму, комп’ютерного
обладнання – на 5 мільйонів 45 тисяч гривень».

Методичні рекомендації
«Нова українська школа»: реалії та перспективи
Відповідно до вимог Концепції Нової
української школи одним з ефективних
шляхів оновлення змісту і методів навчання в
сучасній школі є інтеграція, під якою мають
на увазі процес зближення і поєднання різних
навчальних предметів.
Однією з оптимальних моделей інтеграції
у початковій школі є інтеграція навколо
соціокультурної теми/проблеми під час
тематичних днів/тижнів. Створення єдиного
для
навчальних
предметів
тематичного
простору дозволяє уникнути дублювання
інформації у змісті різних навчальних
дисциплін
та,
водночас,
розглянути
аналогічний матеріал одночасно з різних
боків, за допомогою різних дидактичних
засобів.
Таким
чином
забезпечуються
збалансованість у сприйманні інформації
різних
освітніх
галузей,
психологічно
комфортна атмосфера навчальних занять.
Інтегроване навчання реалізується на
засадах тематичного та діяльнісного підходів.
Тематичний підхід передбачає організацію
навчально-виховного процесу на основі однієї
«змістової одиниці» – теми. Темою може
бути певне поняття, цілісний розгляд якого
призводить до формування загальних уявлень
про систему, в яку входить це поняття як
елемент.
Тема
може
сформулюватися
вчителем у вигляді запитання чи опису
проблеми, під час вирішення яких учні
опановують зміст навчальної програми.
Діяльнісний підхід передбачає організацію
навчально-виховного процесу на основі
організаційно-методичної системи щоденних
діяльностей учнів та «стратегій» розвитку
критичного мислення в межах тематичного чи
предметного навчання.

«Я досліджую світ» – інтегрований курс,
який включає поєднання декількох освітніх
галузей, які об’єднані навколо одного
проблемного питання, яке треба розв’язати і
дослідити з учнями.
Варто пам’ятати, що інтегроване навчання –
це активне навчання, де учні – учасники, а
учитель – модератор і фасилітатор.
Освітній
процес
з
курсу
слід
організовувати на основі запиту дітей. А саме:
1.Організувати навчання, яке заохочує учнів
досліджувати.
2.Вивчити індивідуальні особливості своїх
учнів, а не лише тему.
3.Обговорити з учнями, як можна більше
дізнатися про цю тему:
 Що ми хочемо зрозуміти глибше?
 Які
важливі питання ми будемо
досліджувати?
 Що важливо знати про це?
4.Не поспішати: дати учням достатньо часу
для розмірковувань та обговорень з друзями,
у той час слухати з метою дізнатись
 Що моїм учням потрібно ще, щоб
дослідити тему?
5.Щодня підсумовувати з учнями процес
навчання: що, як і чому відбувається.
 Що ми знаємо про цю тему?
 Що ми дізналися про себе?
 Що ми думаємо та знаємо зараз?
 Що це означає для нас як учнів?
Однією із ефективних форм роботи з
формування
позитивного
ставлення,
емоційного настрою до навчання є ведення
учнями власного щоденника вражень. Це
віртуальний співрозмовник учня, з яким він
може поділитися своїми враженнями про
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навчальний день: намалювати свій настрій, що
особливого йому запам’яталося. Проте, варто
зазначити, що є одна умова ведення
щоденника вражень – конфіденційність, без
дозволу дитини дорослі не мають права туди
заглядати.
Ефективна індивідуалізація навчального
процесу
може
бути
досягнута
через
організацію навчальних центрів/осередків, які
відображають навчальні потреби й інтереси
дітей.
Організація
навчальних
центрів
здійснюється для забезпечення дослідницької
діяльності
дітей,
для
формування
самостійності, для організації роботи дітей в
парах, у малих групах, а також індивідуально.
Навчальний простір має бути облаштований
так, щоб задовольняти індивідуальні потреби
кожної дитини та сприяти роботі дітей в малих
групах. Стіни і меблі використовуються для
розміщення робіт учнів. Така увага до дитячої
праці й творчості підвищує їхню самооцінку і
формує гідність.
Нове освітнє середовище – це сучасний
простір, сукупність умов, засобів і технологій
для комфортного навчання учнів, вчителів і
самих батьків. Такий освітній простір буде
створено не лише у стінах навчального
закладу, а й усюди, де перебуває учень.
Дуже важливим є створення відпочинкових
осередків у коридорах навчального закладу,
що є умовою для активного відпочинку дітей
(розмітка «класики», лабіринт, тощо), столи
для настільного тенісу.
Звертаємо увагу педагогічних працівників
на те, що відповідно до нового Державного
стандарту початкової освіти освітній процес у
початковій школі організовується за циклами,
з
урахуванням
вікових
особливостей
фізичного,
психологічного і розумового
розвитку дітей
6-10 років. Перший цикл
початкової освіти – адаптаційно-ігровий

(1-2 класи); другий цикл – основний (3-4
класи). Це нововведення створює передумови
поступового
психологічно-комфортного
переходу дитини від гри до навчання, які є
провідними
видами
діяльності
дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку.
Удосконаленню освітнього процесу у
початковій школі сприятиме відмова від
застарілих
підходів:
фронтальних
форм
організації освітнього процесу, класичного
розташування учнів у класі, статичних поз на
заняттях і уроках та інше. Для забезпечення
оптимальної рухової активності дітей доцільно
передбачити динаміку проведення заняття/
уроку (зміну видів діяльності).
Організація
освітнього
процесу
на
принципах
наступності,
перспективності,
врахування
індивідуальних
особливостей
забезпечує всебічний гармонійний розвиток
дитини.
Рекомендуємо учителям початкових класів,
членам обласної творчої групи:
1) спрямовувати професійну діяльність на
впровадження оптимальних моделей інтеграції
у початковій школі;
2) забезпечити реалізацію діяльнісного та
компетентнісного підходів щодо організації
освітнього процесу в початковій школі;
3) ознайомитись з досвідом роботи
закладів
загальної
середньої
освіти,
педагогічних працівників щодо організації
освітнього середовища.
Зоя ДЕКУНОВА,
Алла ЛАВСЬКА,
методисти з початкової освіти
навчально-методичного відділу
координації освітньої діяльності та
професійного розвитку
Сумського ОІППО

27 червня 2018 року в Сумському обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти в рамках
обласного семінару для регіональних тренерів, які
здійснювали підвищення кваліфікації працівників,
які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019
навчальному році відповідно до Концепції «Нова
українська школа» регіональні тренери підбили
підсумки роботи, обмінялися думками, окреслили
основні напрями роботи в прийдешньому 2018-2019
навчальному році.
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ПРАВОВА
ОСВІТА
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Від редакції. Починаючи з сьогоднішнього
номера газети, ми будемо присвячувати
чотири окремі сторінки обдарованим
дітям. Вони навчаються у різних студіях,
гуртках, де їхні наставники плекаютьрозвивають оті іскри обдарованості, щоб
зберегти і розвинути. Перший гість
спецвипуску
–
студія
«Пролісок»
комунального закладу Сумської обласної
ради ‒ Глухівської загальноосвітньої школи
-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми;
керівник студії Алла Самофал – постійно
підтримує зв’язки з газетою, на сторінках
видання друкувалися і твори вихованців
студії. Отож, виростай «Пролісок», дивуй
світ
талановитими
дітьми,
хай
виростають вони на добро і благополуччя
в рідній Україні.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТІ
«ПАРОСТКИ НАДІЙ
Обдаровані діти
Сумщини»

Олександр ВЕРТІЛЬ, голова Сумської
обласної організації Національної
Спілки письменників України:
Дуже важливо підтримувати обдаровану молодь, щоб у майбутньому вони
розгорнули свої крила для польоту у великий безмежний світ Творчості. Це нелегка
педагогічна праця, потрібно мати не тільки професіоналізм, а ще й відкриту, щедру на
добро душу, золоте терпіння,щоб виплекати із зернин обдарованості урожай творчих
доробків.

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА СТУДІЯ - ОДНА З ФОРМ
ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
У світі завжди була актуальна потреба
суспільства
у
творчих,
діяльних
та
обдарованих, інтелектуально й духовно
розвинених громадянах. Тому проблема
виявлення та «вирощування» талантів має
велике значення. Література та мистецтво має
унікальні можливості впливу на людину, тому
художньо-естетичне
виховання
потрібно
розглядати не лише як процес набуття
художніх знань і вмінь, а, насамперед, як
універсальний засіб особистісного розвитку
школярів на основі виявлення індивідуальних
здібностей, різнобічних естетичних потреб та
інтересів.
Хотілося б поділитися досвідом власної
роботи, оскільки працюю з дітьми шкільного
віку, які обдаровані у сфері літератури та
мистецтва. Як керівник шкільної літературномистецької студії «Пролісок» комунального
закладу Сумської обласної ради ‒ Глухівської
загальноосвітньої
школи-інтернату
І-ІІІ
ступенів ім. М.І. Жужоми сама пишу вірші і
прозу, малюю, фотографую, тому передаю
свої знання й уміння дітям. Працюючи над
темою самоосвіти «Формування художньоестетичної компетентності особистості в
сучасному навчальному закладі», займаюсь

розвитком творчої особистості учня, здатної
до самовизначення та самореалізації у
сучасному суспільстві. Приємно, що в цьому
році виповнюється 10 років нашій студії.
«Духовне життя дитини повноцінне лише тоді,
коли вона живе у світі гри, казки, музики,
фантазії, творчості, без цього вона засушена
квітка», – говорив Василь Сухомлинський.
Отже,
мета
роботи
студії
–
дати
підростаючому поколінню цю творчість,
підтримати тих, хто до цього прагне.
Завдання студії сформульовані так: розкриття
національно-патріотичного
та
духовноестетичного потенціалу художньої словесності
та мистецтва; естетичне виховання дітей та
молоді; залучення школярів до заняття
літературною та художньою творчістю;
розвиток творчого потенціалу підростаючого
покоління;
виявлення
та
підтримка
талановитих дітей; полегшення соціалізації
дітей з соціально незахищених сімей через
творчість; змістовно організоване дозвілля
дітей, яке дає змогу спілкуватися з
однолітками в різних формах творчої
діяльності; створення комфортного освітнього
середовища.
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Слова Василя Сухомлинського «Через
красиве до людяного» надихнули нас на
створення творчого кредо студії:
Від краси в природі –
до краси в мистецтві,
від краси в мистецтві –
до краси в людині.
Напрями роботи студії: літературний і
мистецький. Літературний – це створення
дітьми зразків поезії та прози. Мистецький –
це заняття живописом, графікою, художньою
фотографією,
декоративно-прикладним
мистецтвом.
Головним
у
системі
інноваційного
педагогічного спілкування в студії є ситуація
спільної продуктивної та творчої діяльності
педагога й дитини або педагога та групи
дітей, що впливає на виховання як на процес
становлення особистості, її усвідомленої
активності, її самоорганізації. Це стимулює в
учнів розвиток пізнавального інтересу, що
веде до розкриття їхніх творчих здібностей.
Ведеться індивідуальна робота з кожним
студійцем у формі розмов, консультацій,
редагування творів тощо. За потребою
проводяться групові консультації. Колективні
тематичні засідання проходять у вигляді
літературних
та
мистецьких
віталень.
Наприклад, «Барви осені в поетичному
блокноті», «На крилах поезії», «Зимонькоснігуронько», «Щедре на поетів місто», «Квіти
рідного краю», «Літературні обрії» та ін. Студійці
збираються,
демонструють
власні
твори,
обговорюють, висловлюють побажання й
зауваження щодо створеного товаришами.
Прогулянки з метою милування природою,
екскурсії з метою знайомства з історичними
та природними пам’ятками надають нові
враження, викликають нові почуття для
створення сюжетів робіт. Виставки творчих
робіт учнів демонструють різноманітні творчі
обдарування і таланти дітей, утілені в певних
напрямках роботи студії. До Всесвітнього
тижня дитячої та юнацької книги щороку
традиційно проводимо акцію «Подаруй бібліотеці
книгу» ‒ даруємо власні збірки літературних
творів. Творчими роботами мистецького
напряму прикрашаємо експозицію шкільної
виставкової кімнати «Веселка творчості». Ми
проводимо цікаві заходи, де студійці
презентують
власні
творчі
доробки.
Наприклад,
художньо-літературна
година
«Осінь-чарівниця»,
літературно-мистецький
усний журнал «Глухів ‒ моя доля»,
літературний вечір «Поезія моя, ти ‒ із
окопу», літературне свято «Наша мова
калинова», презентація творчого проекту
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«Барви природи у барвах мистецтва»,
інтелектуальна гра «Ігри патріотів», випускний
вечір «Останній випуск каналу «Хомо
школяріус»,
свято
«Посвята
в
старшокласники», презентація літературномистецького
краєзнавчого
проекту
«Сторінками прекрасного», інтелектуальна
гра «Мова мого народу ‒ барвиста мова
роду», година спілкування «Моя мала
батьківщина».
Систематично
випускаємо
індивідуальні і колективні збірки творчих
робіт учнів. Учні Андрієнко Дарина, Кабанова
Ніна, Рухленко Лілія, Самофал Анастасія,
Ковальова Дар’я мають власні збірки творів.
Я випустила збірку «Поетична світлиця Алли
Самофал». Учні-літстудійці подарували свій
творчий доробок альманаху «Літопис школи»,
який був створений у 2009 р. Збірка
учнівських
творів
«Літературні
обрії»
побачила світ в 2011 р. Найкращі твори
школярів міста Глухова у 2013 р. були
об'єднані в міську збірку творчих робіт учнів
«Паростки надії», у який є твори наших
студійців.
У 2014 р. твори студійців, учасників
обласного літературного конкурсу, увійшли
до обласної збірки «Я люблю Україну». У
2015 р. вийшла збірка творчих робіт учнів
«Слово про школу» та відбулася її
презентація на виставці, присвяченій 50-річчю
школи. 2017 р. ознаменувався випуском
поетичної збірки «Глухів ‒ моя доля».
Публікації кращих творів дуже подобаються
дітям. У нас є в власна газета «Шкільний
кур’єр», у якій традиційно наша рубрика
«Літературна вітальня», де друкуємо кращі
твори дітей. Поетичні і прозові твори
школярів надруковані в міських і обласних
періодичних виданнях: «Народна трибуна»,
«Кур’єр»,
«Кролевецький
вісник»,
«Педагогічна трибуна». Школа має власний
сайт, де можна ознайомитися з дитячими
творами. Також літературні та художні твори
студійців можна побачити в соціальних
мережах «Instagram», «Фейсбук». Приємно,
що деякі випускники продовжують свою
творчу діяльність.
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Ірина ‒ призер обласного конкурсу «Таланти
багатодітної родини», Гавриленко Яна ‒
учасник обласної краєзнавчої конференції «У
світі краєзнавчих відкриттів», Черненко Інна ‒
лауреат обласного етапу краєзнавчої вікторини
«Сумщина». Студійці щорічно радують свою
школу також місцями переможців і призерів
міських
конкурсів,
наприклад,
міського
конкурсу творчих робіт «Радість добрих
справ», міської виставки-конкурсу «Чарівні
барви Глухова», міської виставки дитячих
робіт «За віконечком Різдво», міського
фотоконкурсу «Зимові фантазії», міського
конкурсу на кращий героїко-патріотичний
поетичний твір «З Україною в серці», міського
конкурсу малюнків для біг-бордів «Моє рідне
місто» та інших.
Невід’ємним
компонентом
ефективної
діяльності студії є співпраця з вищим
навчальним закладом ГНПУ ім. О. Довженка,
закладами позашкільної освіти, громадськими
організаціями,
що
сприяє
успішному
виконанню її головної функції – розвитку
літературного та мистецького потенціалу учнів.
Свій досвід роботи з обдарованими учнями
я передаю іншим педагогам, працюючи у
складі шкільних і міських творчих груп,
виступаючи
на
семінарах,
вебінарах,
конференціях,
(не)конференція EdCamp.
Також маю публікації в фахових Інтернет- і
друкованих виданнях.
Отже, студія «Пролісок» ‒ прекрасна
школа для тих, хто робить перші кроки на
літературній і художній ниві. Тут виховують
справжніх майстрів пера і пензля, які постійно
вдосконалюють свій хист і з часом, можливо,
стануть
професійними
літераторами,
журналістами, художниками та фотографами.
Адже, як писав Василь Сухомлинський:
«Знайти своє покликання – це джерело
щастя».
Тому члени студії «Пролісок» з великим
оптимізмом
дивляться
в
майбутнє
і
запрошують до співпраці всіх бажаючих
творити прекрасне.

Для передачі досвіду творчої майстерності
були започатковані зустрічі з досвідченими
митцями під назвою «Зустрічі з прекрасним».
Студійці зустрічаються з дорослими творцями,
щоб здобути нові знання і вміння. Талановиті
поети, прозаїки та художники, члени міських
літературно-мистецьких
об’єднань
«Звенигора»,
«Українська
хвиля»
та
«Сіверщина» знайомлять школярів зі своїми
новими творами. Велика увага приділяється
роботі з обдарованими учнями для розвитку
їхніх здібностей і талантів, тому члени студії є
постійними
учасниками
різноманітних
конкурсів, фестивалів, виставок і виявляють
високий рівень підготовки та гарні творчі
здібності.
Вони
брали
участь
у
Всеукраїнському конкурсі-фестивалі дитячої
творчості «На святого Миколая творча іскорка
палає!», Всеукраїнських літературних та
творчих конкурсах: «Лист до ветерана»,
«Податки очима дітей», «Майбутнє лісу – в
твоїх руках», «Захистимо вовків», «Зоологічна
галерея», Всеукраїнській експедиції учнівської
і студентської молоді «Моя батьківщина ‒
Україна»,
Всеукраїнському
конкурсі
«Український сувенір» та в інших творчих
конкурсах.
Наші діти мають нагороди обласного рівня:
Рухленко Лілія ‒ переможець літературних
конкурсів «Я люблю Україну» та «Проба
пера»,
призер
обласного
етапу
Всеукраїнського
літературного
конкурсу
«Розкрилля душі»; Самофал Анастасія –
призер літературного конкурсу «Проба пера»,
призер обласного етапу Всеукраїнського
літературного конкурсу «Розкрилля душі»,
учасник обласної краєзнавчої конференції «У
світі краєзнавчих відкриттів», Данильченко
Анна і Пінчук Дар’я ‒ переможці творчого
конкурсу СОІППО на кращу новорічну іграшкусаморобку, Бакаєв Віталій ‒ призер обласного
етапу Всеукраїнського творчого конкурсу
«Молоде покоління за безпеку дорожнього
руху», Хроленко Олександра ‒ призер
обласного конкурсу соціальної реклами
«Кожна дитина має право на родину», Зибіна

Алла САМОФАЛ,
керівник літературно-мистецької
студії «Пролісок»,
вихователь вищої категорії
Глухівської загальноосвітньої
школи-інтернат І-ІІІ ступенів
ім. М.І. Жужоми
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

За останні десятиріччя у світі набула
особливої актуальності проблема цінностей і
ціннісних орієнтацій. Ці поняття стали об’єктом
дослідження
багатьох
наук,
зокрема
філософії, психології, соціології, що говорить
про їхню складність та багатоплановість.
Цінності за П. Менцеру – те, що почуття
людини диктують визнати важливішим над
усім, і до чого можна прагнути, відноситися з
повагою.
Цінності,
на
думку
Миколи
Федоровича Головатого, – також певні ідеї,
погляди
за
допомогою
яких
люди
задовольняють свої потреби та інтереси.
Зупинимося на основних властивостях
цінностей. Їх можна поділити на три категорії:
- цінності, які для однієї людини є цінними,
інша особа може недооцінювати, або зовсім
не вважати за цінність. Таким чином, однією із
найхарактерніших властивостей цінностей є їх
суб’єктивність;
- пріоритетне значення мають індивідуальні
цінності людини над суспільними. Ієрархія
індивідуальних
цінностей
є
своєрідною
ланкою, яка зв’язує окрему людину і
суспільство. Тобто, є духовний світ людини і
певна
культура
суспільства,
вони
взаємопов’язані і взаємодіють за допомогою
цінностей окремої людини;
- ще одна особливість полягає у тому, що
ціннісні орієнтації не можуть бути заданими чи
принесеними ззовні. Вони – результат
діяльності
конкретної
людини.
Ціннісні
орієнтації – це певна сукупність ієрархічно
пов’язаних між собою цінностей, які задають
спрямованості
людському
життю.
У
філософському словнику ціннісні орієнтації –
«важливі елементи внутрішньої структури
особистості, які закріплені життєвим досвідом
особистості, усією сукупністю її переживань».
Ціннісні орієнтації людини складаються в
певну систему. Серед цінностей можна
виділити ті, які є загальнолюдськими, або
глобальними, тобто властиві переважній
більшості людей, наприклад: свобода, праця,
творчість, солідарність, чесність, вихованість,
інтелігентність, сім’я, нація, народ, діти.
Ціннісні орієнтації особистості не тільки
визначають
мотивацію
індивідуальної
поведінки, але й складають світогляд людини.
Ціннісні орієнтації молоді формуються у
процесі виховання і навчання. Навчання має на
меті не стільки повідомити конкретні знання в

певній галузі, скільки відтворити культурні й
історичні
нормативи,
які
сприяють
самореалізації особистості. Через виховання
здійснюється передача ціннісних орієнтацій від
покоління до покоління як на вербальному так
і на невербальному рівнях.
У ході історичного розвитку сформувався
цілий ряд механізмів, з допомогою яких
здійснюється
передача
цінностей
через
покоління. Серед них чільне місце посідає:
сім’я, церква, мистецтво, література, культура.
Цінності можуть засвоюватися людиною як
свідомо, так і несвідомо (людина не може
пояснити чому віддає перевагу одним
цінностям
над
іншими).
Саме
тут
відкриваються великі можливості для підміни
цінностей.
Зважаючи на велике різноманіття ціннісних
орієнтацій молоді, Ю. Волков поділив їх на
певні категорії. Зокрема: інтелектуально-освітні
цінності, культурні цінності, політичні цінності.
Коротко розглянемо, які саме переваги у
названих категоріях.
Інтелектуально-освітні цінності. Їх необхідно
розглядати в ракурсі розумового, творчого
потенціалу, який, на жаль, значно знизився за
останні роки. Цей феномен вчені пов’язують,
насамперед, з погіршенням фізичного та
психічного здоров’я молодого покоління.
Швидко збільшується кількість захворювань,
росте число людей з розумовими вадами,
дефіцитом ваги – це є наслідком багатолітньої
алкоголізації
населення,
а
також
неповноцінного
харчування.
Соціологи
твердять, що свої інтелектуальні здібності
молодь оцінює досить низько: 19% молодих
вважають свої здібності у цій галузі високими,
22% називають себе талановитими. В очах
молодих продовжує падати цінність розумової
праці, освіти і знань. Навіть студенти не
надають великої уваги знанням, не цінують їх.
Сьогодні значно виросла нерівність у галузі
освіти; вагомою загрозою для суспільства став
«відтік мізків за кордон».
Культурні
цінності
сучасної
молоді.
Суспільство, яке на перший план поставило
матеріальне благополуччя та збагачення,
формує відповідну культуру і життєві потреби
молоді. Електронні засоби масової інформації
заповнюють значну частину вільного часу і
виступають
як
важливий
інструмент
формування духовного світу, культурних
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цінностей та установок для сучасної молоді.
Зокрема, для 1/3 молодих людей перегляд
телепередач – першочергове заняття у вільний
час. Наприклад, універсальний характер, за
спостереженнями науковців, має для багатьох
молодих
людей
акт
покупки
добре
розрекламованих товарів. Залучення до світу
престижних і красивих речей стає самоціллю
існування, смислом буття. Культ моди, речей,
споживання оволодіває свідомістю молоді і
набуває універсального характеру. Класична
культура
починає
втрачати
цінність
і
привабливість.
Спостерігається тенденція до подальшої
дегуманізації і деморалізації соціокультурних
цінностей. Ця тенденція проявляється в
підвищеному інтересі молоді до сцен і епізодів
насилля,
жорстокості
в
кінематографі,
телебаченні,
театрі,
музиці,
літературі,
мистецтві.
В
соціокультурних
цінностях
переважають споживацькі орієнтації. Тільки
кожний 6-й займається спортом, 10-й у вільний
час відвідує студії, гуртки, кожний 16-й
займається самоосвітою, проте переважна
більшість відпочивають у колі друзів чи біля
телевізора. У результаті такого підходу
відбувається
тотальне
викорінення
із
культурного обігу цілого пласта культури,
мистецтва, науки. Народна культура (традиції,
звичаї, обряди, фольклор) сприймається
більшою частиною молодих як анахронізм
(непотрібний пережиток).
Політичні цінності. Аналіз стану політичних
вподобань
молоді
дає
можливість
стверджувати, що вони в достатній мірі
різнополюсні. Кількість молодих людей, які
постійно цікавляться політичними подіями в
країні, становить лише 13,2%, тоді як 33,4%
політикою не цікавляться зовсім. Молодь в
політичних цінностях є досить прагматичною:
політика розглядається молодими людьми як
засіб завоювання авторитету та лідерства.
Неможливо віднайти таку людину, у якої є
все і якій би нічого не було б потрібно для
свого
життя.
У
філософському
енциклопедичному словнику знаходимо таке
трактування: «потреби – це необхідність або
недостатня кількість чогось для підтримки
життєдіяльності, розвитку організму, людської
особистості». М.Ф. Головатий трактує термін
«потреби»,
як
внутрішній
збудник
до
активності. Задоволення потреб людини
можливе лише в процесі тісної взаємодії
людини із зовнішнім середовищем у результаті
взаємодії із іншими людьми. Потреби
динамічні, вони змінюються, ускладнюються.
Їх розвиток базується на раніше задоволених

потребах, а нові з’являються в процесі
включення людини в більш складні сфери
діяльності. Повне задоволення потреб людини
практично неможливе, тому від кожної людини
необхідний вдумливий, свідомий підхід до
вибору і задоволення потреб.
Ціннісні орієнтації, потреби молоді в цілому
визначають життєві плани молодих хлопців та
дівчат, які з часом ними уточнюються і
перебудовуються. Планування життя молоддю
не можливе без певних мотивів, якими
керуються молоді люди. Ці мотиви, як і
життєві плани в цілому в різних соціальнопрофесійних і вікових груп молоді різні, вони
змінюються з часом, зміною умов життя, місця
життя, обставин; життєві плани молодих людей
пов’язані із прагненням зайняти певне
соціальне
становище,
яке
дозволить
задовольняти ще більші і різноманітні по
характеру
і
значимості
потреби,
самореалізовуватися як соціальному суб’єкту.
Складність життєвих планів молодої людини
залежить від багатьох чинників, але одним із
вирішальних є рівень духовного розвитку,
свідомості,
міжособистісних
зв’язків
особистості.
Сьогодні серед багатьох цінностей дуже
важливими є національні. Вони відображають
особливості, зміст життя нації, визначають
потреби і інтереси. Національні цінності мають
як економічний, культурологічний, так і
соціальний зміст. Сама по собі молодь є
носієм національних цінностей, не просто
автоматично успадковуючи їх від старших
поколінь. Мова, культура, спосіб мислення,
поведінка передаються від старших поколінь,
але ними все ж необхідно оволодіти,
усвідомити
їхню
суть
і
особливості.
Національні
цінності
і
орієнтації
не
залишаються пожиттєвими, вони розвиваються
із розвитком самої держави. Формуючи у
молодої людини – майбутнього громадянина
– уважне ставлення до цінностей своєї нації,
необхідно мати на увазі, що протягом життя
людина
стає
учасником
певних
міжнаціональних відносин. Тому, молода
людина, володіючи певною гордістю за свою
власну націю, її історію, культуру, традиції,
мову, повинна одночасно навчитися поважати
цінності інших націй і народів та толерантно
до них ставитися.
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Сумська обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
м. Суми

Про затвердження Положення про обласний конкурс
«Найкращий кабінет початкових класів»

№ 457-ОД

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції
у Сумській області 03 серпня 2018 року за №62/1857

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87, з метою покращення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення
кабінетів початкових класів, створення оптимальних умов для навчання учнів, реалізації завдань Державного стандарту початкової освіти
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів» (додається).
2. Відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та
виховної роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (Бирченко С.Л.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Сумській області та опублікування в друкованому
засобі масової інформації загальнообласної сфери розповсюдження.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 23
листопада 2015 року № 697-ОД «Про затвердження Положення про обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів», який
зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 07 грудня 2015 року за № 74/1571.
4. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в друкованому засобі масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної
державної адміністрації 16.07.2018 № 457-ОД

В. ГРОБОВА
ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області
03 серпня 2018 року за №62/1857

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс
«Найкращий кабінет початкових класів»
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає основні цілі, принципи, процедуру проведення обласного конкурсу «Найкращий кабінет початкових
класів» (далі – Конкурс).
2. Конкурс організовується з метою покращення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення кабінетів
початкових класів закладів загальної середньої освіти, створення оптимальних умов для навчання учнів, реалізації завдань Державного
стандарту початкової освіти.
3. Основними завданнями Конкурсу є:
 пошук сучасних ефективних форм і методів організації роботи кабінету початкових класів;
 визначення рівня матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення кабінетів початкових класів;
 визначення ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні;
 стимулювання праці вчителів початкових класів щодо вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету.
II. Учасники Конкурсу
1. Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти Сумської області незалежно від форми власності і підпорядкування.
2. Конкурс проводиться на добровільних засадах.
3. Учасники Конкурсу мають право одержати від членів журі пояснення щодо об’єктивності оцінювання, а також отримати
обґрунтовану відповідь у випадку виникнення суперечливих питань після його завершення.
ІII. Організація проведення Конкурсу
1. Конкурс проводиться щороку у три етапи:
І етап (попередній) – прийом матеріалів на участь у конкурсі та супровідних матеріалів до 22 вересня.
ІІ етап (заочний) – оцінювання робіт та визначення обласним журі п’яти кращих кабінетів початкових класів до 06 жовтня.
ІІІ етап (очний) – ознайомлення з роботою п’яти кращих кабінетів, визначення серед них трьох переможців та двох лауреатів до 30 жовтня.
2. У І та ІІ етапах конкурсу беруть участь по одному кабінету початкових класів закладів загальної середньої освіти від району, міста, сільської
(селищної, міської) ради об’єднаної територіальної громади.
У ІІІ етапі – п’ять кращих кабінетів початкових класів, визначених обласним журі за результатами розгляду відповідних матеріалів на заочному
етапі.
ІV. Процедура подання матеріалів на Конкурс
1. Заявка на участь у Конкурсі, у якій має бути зазначено:
 район, місто, сільська (селищна, міська) рада об’єднаної територіальної громади; заклад загальної середньої освіти (повна назва);
 адреса, телефон, електронна адреса;
 прізвище, ім’я та по батькові керівника закладу загальної середньої освіти;
 прізвище, ім’я та по батькові вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти.
2. Матеріали мають містити:
 самооцінку оснащення відповідно до затвердженого в установленому законодавством порядку переліку засобів навчання та обладнання
навчального і загального призначення для кабінетів початкових класів;
 відеозапис (мультимедійна презентація) обсягом не більше 15 слайдів або фотоколаж, що ілюструють ефективність роботи вчителя та
учнів, які навчаються в цьому кабінеті.
3. Матеріали, подані пізніше зазначеного терміну, журі не розглядаються.
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V. Вимоги до відбору матеріалів на Конкурс
Матеріали, що подаються на Конкурс, повинні розкривати і висвітлювати:
1. Особливості організації та проведення досліджень із питань упровадження сучасних інноваційних технологій, удосконалення форм і
методів роботи з учнями, участь в організації експериментальної діяльності, творчих груп.
2. Особливості організації дослідницької, пошукової діяльності.
3. Особливості самоосвітньої діяльності вчителів та систему впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду.
4. Систематизацію навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення кабінету початкових класів.
VІ. Організаційний комітет та журі Конкурсу
1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, до складу якого входять представники Департаменту
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти.
2. Склад організаційного комітету затверджується наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
3. Очолює організаційний комітет голова. Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами та керує
роботою з організації проведення Конкурсу.
Секретар організаційного комітету приймає матеріали учасників Конкурсу, узагальнює отриману інформацію, готує звіт про проведення
Конкурсу та довідку-подання на переможців.
4. Для визначення переможців Конкурсу формується журі, склад якого затверджується відповідним наказом Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації. Голова журі організовує роботу журі, забезпечує об’єктивність оцінювання конкурсних матеріалів, бере
участь у визначенні переможців Конкурсу.
Секретар журі забезпечує ведення документації (протокол засідання журі) та підготовку нагородних матеріалів, дотримання порядку
подання матеріалів.
VІІ. Визначення переможців Конкурсу
1. Визначення переможців Конкурсу серед п’яти кращих кабінетів здійснюється відповідно вимог до кабінету початкових класів та
критеріїв оцінювання, що додаються.
2. Переможцем Конкурсу визначається учасник, який набрав найбільшу кількість балів: І, II та III місце розподіляється відповідно до
кількості набраних балів.
3. Переможці нагороджуються дипломами та цінними подарунками Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
VІIІ. Фінансування Конкурсу
1. Фінансування Конкурсу здійснюється відповідно до затвердженого кошторису на проведення конкурсу за рахунок коштів
обласного бюджету.
2. Фінансування може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Директор

В.ГРОБОВА
Додаток
до пункту 1 розділу VІІ Положення про обласний конкурс
«Найкращий кабінет початкових класів»
Вимоги до кабінету початкових класів та критерії оцінювання
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