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Напередодні Дня працівників освіти
Президент
України
Петро Порошенко
нагородив кращих освітян країни. За значний
особистий внесок у розвиток національної
освіти, підготовку кваліфікованих фахівців,
багаторічну плідну педагогічну діяльність та
високий професіоналізм почесні звання
отримали і освітяни Сумщини.
Звання «Заслужений вчитель України»
присвоєно БАТЮК Ользі Григорівні –
учительці Охтирської загальноосвітньої школи
I–III ступенів №11 Охтирської міської ради;
НІКІТІНІЙ Ірині Павлівні – учительці комунальної установи Сумська загальноосвітня

школа I-III ступенів №12 імені Б. Берестовського;
«Заслужений працівник освіти України» –
БІРЮК Людмилі Яківні – завідувачеві
кафедри
Глухівського
національного
педагогічного університету імені Олександра
Довженка.
«Заслужений працівник фізичної культури і
спорту України» – ДУБИНСЬКІЙ Оксані
Яківні – доцентові кафедри теорії та
методики фізичної культури Сумського
державного
педагогічного
університету
імені А.С.Макаренка.

ЗДОБУТКИ ОСВІТЯН СУМЩИНИ:
НАЙВИЩІ НАГОРОДИ ПРЕСТИЖНИХ
ВИСТАВОК
освітньої
системи,
основні
напрями
удосконалення системи освіти України та її
входження як рівноправного партнера у
європейське освітнє та наукове співтовариство,
впровадження нових форм і технологій
науково-освітньої діяльності, налагодження
тісної співпраці з закордонними освітніми
партнерами, участі в міжнародних наукових
програмах і проектах.
Делегація комунального закладу Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти разом із партнерами взяла участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Педагогіка
партнерства
–
шлях
до
конструктивної взаємодії суб’єктів освітнього
процесу», яку модерував проректор з наукової
роботи КЗ СОІППО Сергій Михайлович Грицай.
Такий формат презентації досвіду є досить
важливим для науковців СОІППО, з огляду на
розробку наукової теми інституту «Теоретикометодичні засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти».
Представлені
доповіді
були
різноплановими,
вони
розкривали
суть
реформування, практичне наповнення актуального сьогодні питання «Нова українська
школа», принципи партнерства з громадами,
значення
особистісно-професійної
компетентності педагога для розвитку сучасної
освіти.

Команда науковців-професіоналів разом із
практиками-педагогами
та
освітніми
менеджерами області брали участь у Десятій
міжнародній виставці «Інноватика в сучасній
освіті» та Восьмій міжнародній виставці освіти
за кордоном «World Edu» у Київському Палаці
дітей та юнацтва. Заходи такого рівня –
хороша нагода
презентувати інноваційні
досягнення освіти і науки регіонів. Сумщина
цьогоріч показала свої доробки на досить
високому рівні, зайнявши провідні позиції та
призові місця в усіх поданих до конкурсу
номінаціях.
Під час проведення науково-практичних
конференцій, семінарів, презентацій, майстеркласів, дискусійних панелей, воркшопів,
відкритих уроків обговорювалися ключові
питання інноваційного розвитку національної
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За
результатами
триденної
роботи
педагоги та науковці області отримали
нагороди:
– золоті медалі – Комунальний заклад
Сумський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти за матеріалами завідувача
кафедри психології, кандидата психологічних
наук, доцента, керівника науково-дослідної
лабораторії з організації роботи освітніх
округів Вознюк А.В. на тему «Особливості
професійної підготовки керівників закладів
освіти
до
управління
педагогічними
працівниками в освітніх округах у системі
післядипломної
педагогічної
освіти»;
Комунальна установа Сумська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №12 ім. Б. Берестовського,
за матеріалами учителів фізики Сураєвої Н.М.
та Черв’яцової Ю.О. на тему «Інноваційна
діяльність
учителя
фізики
в
умовах
упровадження Концепції Нової української
школи»;
Комунальна
установа
Сумська
спеціалізована школа І ступеня №30 «Унікум»
Сумської міської ради за матеріалами педагогаорганізатора Бойко Г.М. на тему «Організація
діяльності дитячого об’єднання учнів початкової школи засобами комплексної гри
«Країна Мудрогномія»;
– срібні медалі – Недригайлівська
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Недригайлівської селищної ради
(опорний заклад) за матеріалами директора
Колоусової Н.І. на тему «Структурнофункціональна модель діяльності опорного
закладу в умовах упровадження Концепції
Нової
української
школи»;
Комунальна
установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №4 ім. Героя України Олександра
Аніщенка
Сумської
міської
ради
за
матеріалами директора Волкової Т.П. на тему
«Сучасний учитель – лідер змін в умовах

Нової української школи»;
– бронзові медалі – Боромлянський
навчально-виховний комплекс: загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний
заклад
Боромлянської
сільської
ради
Тростянецького
району
за
матеріалами
заступника директора з виховної роботи
Сівовол Т.М. на тему «Особливості створення
освітньо-розвивального середовища засобами
проектних технологій в освітніх округах».
Престижні виставки, проведені у їх рамках
конференції, майстер-класи та презентації
досвіду, спілкування у колі колег – це все
важливі етапи зростання, упевнений погляд у
майбутнє заради Нової української школи.
Редакція газети «Педагогічна трибуна»
щиро вітає всіх причетних до такого успіху,
бажаємо нових звершень і на кожен день –
натхнення та оптимізму.
Більше матеріалів за посиланням: http://
www.soippo.edu.ua/index.php/home/2921pedagogichna-sumshchina-na-mizhnarodnomuprofesijnomu-forumi-peremogi-ta-zdobutki
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Знайомтесь:
Ольга
Олександрівна
Клименко, учитель початкових класів КЗ
Сумська спеціалізована школа І ст. №30
«Унікум» Сумської міської ради.
Кваліфікаційна категорія: вища, старший
вчитель.
Педагогічний стаж: 39 років.
Брала участь у реалізації науковопедагогічного проекту «Росток», проекту
«Використання ІКТ на уроках в початковій
школі».
До 2014 року працювала у складі
обласної
творчої
групи
вчителів
образотворчого мистецтва. Є співавтором
навчально-методичного посібника «Сучасні
підходи
до
уроку
образотворчого
мистецтва». Неодноразово була членом журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року», міських конкурсів з образотворчого мистецтва, обласних олімпіад з
педагогіки та психології для старшокласників.
Переможець
міського
конкурсу
«Срібні
родзинки»
(2016).
Неодноразово
нагороджувалася грамотами управління освіти і науки Сумської міської ради.
Моя колега Ольга Клименко – працює в
школі майже 40 років. Але погляньте на
світлини. Струнка, підтягнута, завжди стильно
вдягнена, усміхнена, спортивна і …молода.
Можливо, саме через це її так люблять діти і
батьки, а черга до неї в клас на кілька років
уперед? Крім того, Ольга Олександрівна
справжній друг. Неможливо навіть підрахувати
скільком колегам вона допомогла за 14 років
роботи саме в цій школі. І це не тільки поради,
підказки, бо «спеціаліст вищої категорії», бо її
діти
перемагають
у
всеукраїнських
і
міжнародних конкурсах, бо сама переможець
багатьох освітянських конкурсів і володар
різних нагород та відзнак, бо довгий час
працювала завучем, а ще й те, що вона вміє
робити своїми руками. А вони у вчительки
Клименко справді золоті, бо вміють усе –
шити, в’язати, плести, малювати, створювати
такі шедеври з ниток, тканин, різноманітних
матеріалів, що дух захоплює. І все це вона
передає, вкладає в дітей. Ольга Олександрівна
завжди
простягає
свої
«золоті»
руки
підтримки, коли бачить, що руки її колег,
м’яко кажучи, не так ростуть.
З Ольгою Олександрівною дуже цікаво
спілкуватися. Спектр її інтересів у житті
надзвичайно
широкий
–
від
історії,
математики, філософії до ландшафтного
дизайну і кулінарії.
Мені (як досвідченому журналісту і
молодому педагогу водночас) було дуже
цікаво і корисно почути мудрого педагога,
зокрема про те, про що не задумуємося і в

суспільстві не говорять, не обговорюють, і
навіть не збираються це робити.
У нас трохи вільного часу. Ми з Ольгою
Олександрівною п’ємо чай.
Згадали про короткий вік жіночий, красу і
догляд, і раптом Ольга Олександрівна
заговорила про педагогічний вік:
– Погано, що в освіті ніколи не
враховувався і не враховується зараз, під час
реформування, вік учителя. Здивовані? З точки
зору педагогіки, а не оплати праці. На мою
думку, опираючись на досвід, скажу, що
шестирічок у першому класі мають взяти за
руку педагоги, які за віком бабусі і дідусі. Не
розумієте? А ви згадайте народну педагогіку.
Хто опікувався малими дітьми? Правильно,
люди у дуже поважному віці, які вже не могли
працювати. І так не тільки в українського
народу, а й у багатьох народів світу. І це
психологічно правильно. У цьому віці дитина
не просто пізнає світ, вона ще й вчиться
розуміти і будувати самостійно стосунки з
людьми, переймає науку жити на землі. До
того ж, щоб дитина зрозуміла і засвоїла
потрібне у ранньому віці, потрібно багато
терпіння, часу, а головне – мудрості. І
найперше, що опановував малолітній учень, то
це – повага до старших, знання історії свого
роду, краю, нації, адже це базові знання для
власної ідентичності. Ви помічали наскільки
емоційно малі діти люблять дідів? Це
спрацьовує генетична пам’ять, яка підказує, що
дідусь чи прадідусь – глава роду, глиба,
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людина, яка своїми плечима підпирає небо,
біля неї спокійно і впевнено, він випромінює
добро і знання, він захистить, він любить. Він
вчить бути небайдужим, любити навколишній
світ з надзвичайною переконливістю, бо сам
уже за свої роки – частина цього світу і
знання накопичені передає малечі. Він вчить
відповідальності за себе, за рідних, за землю,
своїм прикладом, уже фактом свого існування
в житті дитини вчить. Він учить цікаво жити, бо
сам прожив цікаво. Перед ним надзвичайно
соромно, коли зробив щось не так. Глибока
повага, з якою ставилися батьки до глави
роду, берегині – бабусі (прабабусі) була
наочним посібником з поведінки. Такими ж
уроками були гостини багатьох родичів,
родинні обіди і вечері за одним столом.
Дитина
сприймала
життя
буквально
торкаючись і, не спостерігаючи збоку, а
спостерігаючи з середини. Порівняйте із
сьогоденням. Запитайте дитину про прізвище,
ім’я і по батькові дідуся. А ще до Голодомору
1932-1933 років українці знали свій рід аж
до 10, хто й 12-го коліна…
Ви чули як говорять про не дуже виховану
людину? Він не знає кого назвати по-батькові,
а кого на ім’я. Наскільки глибоко і точно
народ робить висновок. Підростаючи, дитина
переходила під опіку молодших – батька,
матері, які вже вчили основам господарювання
на землі, в професії. Потім старші брати і
сестри вводили у молодіжне товариство,
окремо – у парубоцьке, дівоцьке.
Що у нас зараз? Як правило, бабуся з
дідусем далеко, мама з татом добре як на
роботі, а то на заробітках по черзі, тож уся
надія на школу. А в школі? Які вікові категорії
педагогів бачить дитина? А стать? У тій же
Фінляндії, яку так прийнято у нас брати за
приклад, б’ють у набат, коли кількість

чоловіків-педагогів стає менше 50%, це
питання у них виноситься на обговорення
парламенту. І така увага до освіти в усіх
країнах Євросоюзу. Ну, а щоб прийшли в
освіту
чоловіки
потрібне
не
тільки
фінансування, а ще й вироблені суспільством
правила, яких би дотримувалися, що дуже
важливо. Замкнене коло виходить, але в тому
випадку, коли не зважати на вік. А якщо
зважити?
Нещодавно прочитала, що в Канаді
об’єднали Будинок для людей похилого віку і
Притулок для дітей. Експеримент шокував
організаторів. Утворилася гармонія. Старики
ожили і помолодшали, а діти стали
уважнішими, дорослішими, слухняними, а
головне, що і ті, і ті – щасливими.
– Ви хочете сказати, що прийшов час,
коли потрібно використовувати знання і
досвід дідусів і бабусь на повну?
– Саме так, і офіційно використовувати.
На законодавчому рівні, якщо хочете. Усе
нове – давно забуте старе. Далай Лама вчить
своїх учнів, що відповідальність має у кожного
бути не тільки за себе, а ще й світова – за
світ. Так от саме це практично може дати
якраз старше покоління. Така моя суб’єктивна
точку зору. Вона має право на життя?
–
Ваша
точка
зору,
Ольго
Олександрівно, має право не тільки на
життя, а й на широке обговорення. Це
дуже
цікаво.
Ніколи
над
цим
не
задумувалася. І ніде не читала. Спасибі від
себе і Ваших учнів. Їм з Вами дуже
поталанило, і школі також.
Людмила ГОВІЙНА,
керівник
гуртка
КЗ
СОР
обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою
молоддю

ТУРНІРИ

В ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ВИРОСТАЄ ГІДНА ЗМІНА

Команда юних правознавців із Сум
виборола ІІІ місце у XVI Всеукраїнському
турнірі, що відбувся у Вінниці за участі 26
команд.
Популярність
турніру
юних
правознавців зростає з кожним роком, яскраве
цьому свідчення – широке представництво
команд. Традиційно активними є харківські
команди, адже місто по праву вважається
столицею юридичного права, в турнірі брала
участь команда ліцею Одеської юридичної
академії.
За словами голови журі, відомого в Україні

юриста, президента видавничої організації
Юрінком
Інтер,
професора
Академії
адвокатури України, доктора юридичних наук
Віктора Ковальського, мета всеукраїнських
змагань – мотивація дітей до вивчення
правознавства.
Турнірна боротьба – це обов’язково міцні
знання з предмета, а також уміння швидко
орієнтуватися у ситуації, знаходити аргументи,
критично мислити і переконувати. Чотири дні
учасники турніру демонстрували всі ці якості.
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ІІІ місце. А капітан команди Костянтин
Лахмотов рішенням журі визначений кращим
опонентом турніру.
До перемоги команду привів її керівник –
учитель історії та правознавства Сумської
спеціалізованої ЗОШ №7 імені Максима
Савченка Сергій Анатолійович Пшеничний,
учитель І категорії. Ось вже два роки поспіль
сумчани під його керівництвом перемагають у
Всеукраїнському турнірі. Більше того, учні
Сергія Анатолійовича стають переможцями
всеукраїнського
етапу
олімпіад
з
правознавства,
а
вже
випускники
–
студентами престижних юридичних вишів, як,
наприклад,
Київського
Національного
університету
імені
Шевченка,
КиєвоМогилянської академії.
Отож, привітаємо юних правознавців з
перемогою, серед них однозначно будуть і ті,
хто обере юриспруденцію своєю майбутньою
професією.

На думку заступника Міністра юстиції
України Сергія Пєтухова, учасники турніру
виявили високий рівень знань, було помітно,
що вони прочитали не тільки параграфи
підручників, а й додаткові статті, Кодекси, це
допомогло
справитися
із
складними
ситуаційними завданнями.
Команда
сумчан:
капітан
Костянтин
Лахмотов,
Андрій
Ткаченко
(Сумська
спеціалізована ЗОШ №7 імені Максима
Савченка), Діана Ярова (класична гімназія),
Олександра
Адаменко,
Матвій
Малєєв
(Сумська ЗОШ №18), досягла вагомих
результатів і в загальному заліку посіла

Олена ТРЕТЯКОВА,
методист з історії та правознавства
Сумського ОІППО

ЗМАГАЮТЬСЯ ЮНІ ЕКОНОМІСТИ СУМЩИНИ
Восьмий рік поспіль на базі навчальнонаукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету
проведено обласний турнір юних економістів, у
якому взяли участь 90 учнів у складі
18 команд: 11 – із міста Суми, 3 – із міста
Конотоп, 2 – із Краснопільського району, по
1 – з міста Охтирки та Великописарівського
району.
Оцінювало інтелектуальні змагання журі, у
складі якого досвідчені викладачі навчальнонаукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету на чолі з її
директором, доктором економічних наук,
професором І.І. Д’яконовою.
Обов’язки експерта-консультанта виконував
завідувач кафедри міжнародної економіки
навчально-наукового
інституту
бізнестехнологій «УАБС» Сумського державного
університету,
доктор
економічних
наук,
професор Ю.М. Петрушенко.
Під час проведення VIII обласного турніру
юних економістів для гри командам було
запропоновано 15 запитань економічного
змісту, відповіді на які потребували і
теоретичних знань із підручника, і здатності
аналізувати,
бачити
перспективу,
аргументувати.
Учасники
турніру
продемонстрували всі ці якості.

Другій рік поспіль Кубок переможця
обласного турніру юних економістів Сумщини
отримала
команда
«ОНІКС»
Сумської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 імені
Максима Савченка Сумської міської ради
(керівник Ткаченко Н.М.)
Друге місце поділили між собою команди:
«Конотопські
відьми»
Конотопської
спеціалізованої
школи
І-ІІІ
ступенів
№3 Конотопської міської ради (керівник
А.П. Олех) та «ІНСАЙД» Сумської загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№12
ім. Б.Берестовського (керівник В.А. Матяш).
Третє
місце
посіли
команди:
«Deadline» (Охтирська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №2 Охтирської міської ради);
«Вега»
(Сумська
спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стрельченка Сумської
міської ради); «Шановне панство» (Сумська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17,
м. Суми); «CLASSIKA» (Сумська класична
гімназія
Сумської
міської
ради);
«Капітал» (Сумська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №4 імені Героя України
Олександра Аніщенка Сумської міської ради);
«П’ять золотих» (Сумський заклад загальної
середньої освіти І-III ступенів №21 Сумської
міської ради).
Під час урочистого закриття учасники
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турніру
були
нагороджені
почесними
грамотами
та
цінними
подарунками
Департаменту освіти і науки Сумської обласної
державної
адміністрації,
Сумського
державного
університету,
Харківського
регіонального управління АТ «Укрсиббанк»
BNP Paribas Group і АТ OTP Банк у м. Суми.
Члени журі відзначили, що більшість
учасників обласного турніру юних економістів
вирізнялися
ерудованістю,
широтою
світогляду, кмітливістю та здатністю у процесі
полеміки відстоювати свою точку зору. Для
школярів обласний економічний турнір –
додаткова
можливість
поспілкуватися
з команд, тим самим поглиблюючи власні
однодумцями, порівняти власні можливості з економічні знання.
досягненнями інших школярів, повчитися
ораторському
мистецтву
у
доповідача,
Володимир ПОПОВ,
грамотності в опонента, вимогливості у
методист з географії та економіки
рецензента, вмінню поставити полемічні
Сумського ОІППО
запитання у ході дискусії представникам інших

ЯСКРАВІ ВИСТУПИ, ВІДМІННІ ЗНАННЯ
З МЕДІАГРАМОТНОСТІ ТА МЕДІАБЕЗПЕКИ
Це все – про обласний турнір юних
журналістів, який знову у стінах Сумської
гімназії №1 зібрав 11 команд. Учасників
турніру привітали директор Департаменту
освіти і науки Сумської облдержадміністрації
Вікторія Гробова та начальник відділу
дошкільної,
загальної
середньої
освіти
Департаменту освіти і науки Сумської
облдержадміністрації Світлана Бирченко.
Команда професійного журі на турнірі була
представлена
кращими
фахівцями
журналістської
справи,
викладачами,
магістрантами
Сумського
державного
університету.
Очолив
журі
Володимир
Садівничий, доктор наук, доцент кафедри
журналістики
та
філології
Сумського
державного університету, регіональний експерт
Інституту демократії імені Пилипа Орлика.
На
думку
журі,
учасники
турніру
продемонстрували знання з важливих питань
медіабезпеки, медіаграмотності, інфографіки,
медіаосвіти, уміння й навички критично
мислити,
аналізувати,
опонувати
та
рецензувати доповіді.
За
результатами
турнірних
змагань
переможцем турніру стала команда Сумської
гімназії №1 м. Суми «Nota Bene» (керівник
Баєва А.В.), друге місце посіли команди
«Гранослови»
(Шосткинський
навчальновиховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ

ступенів – ліцей Шосткинської міської ради,
керівник
команди
Дубровна
Т.І.),
«Еспада» (Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №10 м. Суми, керівник команди
Могильна Н.М.) та «Мені подобається
«Інсайт» (Сумська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського
м. Суми, керівник команди Желєзна Т.М.).
Третє місце посіли команди «Параграф
27»
(Сумська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів №27 м. Суми, керівник команди
Гунбіна С.І), «Сімнадцята хвиля» (Сумська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17
м. Суми, керівник команди Денисенко Н.В.),
«Vox populi» (Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка м.
Суми, керівники команди Костенко Л.В.
і Панкратова Л.В.), «The Offspring» (Сумський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
№21 м. Суми, керівник команди Андрухова
Н.В.), «Success» (Сумська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів №25 м. Суми, керівник
команди Попова Н. Ю.), «Імпульс» (Сумська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 ім.
Д.І. Турбіна м. Суми, керівник команди
Підопригора
Ю.О.),
«Veritas»
(Сумська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20
м. Суми, керівник команди Кисіль Ю.В.).
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Команди-переможці
були
нагороджені
дипломами та цінними подарунками.
Журі відзначило справжній медійний
професіоналізм,
який
поєднується
з
ґрунтовною
теоретичною
підготовкою.
Окремих учасників та команди турніру було
нагороджено у відповідних номінаціях.
Позаду цікаві випробування, переживання,
яскраві полеміки, попереду – підготовка до

нових турнірних зустрічей на Всеукраїнському
етапі. Бажаємо всім учасникам
наснаги,
творчого натхнення й подальших перемог.
Вітаємо з перемогою команди учнів та
вчителів, які їх підготували!

КОНКУРС

Любов ШЕРСТЮК,
методист з української мови та
літератури СОІППО

«ПРИЙТИ ДО ДІТЕЙ І СКАЗАТИ:
«ДИТИНО, ВЧИ ДЕРЖАВНУ
МОВУ…»
Міжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика стартує на Сумщині
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
проводиться щорічно з 2000 року Міністерством освіти і науки України
спільно з Лігою українських меценатів, Освітньою фундацією Петра
Яцика із залученням центральних і місцевих органів виконавчої влади,
а також громадськості на підтримку ініціативи Петра Яцика, з метою
сприяння утвердженню державного статусу української мови,
піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання пошани до
культури і традицій українського народу.

Щороку конкурс стартує 9 листопада у
День української
писемності та мови,
перейнявши естафету від Рівненської області.
З глибокою шаною згадуємо сьогодні
засновника і першого президента цього
інтелектуального і патріотичного турніру –
Петра Яцика. Петро Яцик був одним з
фундаторів Українського наукового інституту
Гарвардського
університету,
проекту
Енциклопедії українознавства, Міжнародного
конкурсу
знавців
української
мови,
Канадського інституту українських студій. Ідея
конкурсу народилася як остання прижиттєва
ідея Петра Яцика: «Ми, українці, так міряємося
патріотизмом. Кожен з нас узурпував право
бути найбільшим патріотом. А треба не
мірятися, не звинувачувати одне одного, а
прийти до дітей і
сказати: «Дитино, вчи
державну мову». Діти – це майбутнє. А старші
люди консервативні. Я сам консервативний».
Петро Яцик завжди любив повторювати:
«Найкраще бути самим собою. Я був, є і
помру українцем». Ми вбачаємо в цих словах
своєрідний заповіт великого мецената. Адже
якщо людина, яка стала успішним підприємцем
у Торонто, вкладала сили, час і гроші в
розвиток української мови і робила це до
кінця свого життя, то чи можемо ми, живучи в
Україні, знехтувати започаткованою меценатом

традицією.
Конкурс проводиться серед учнів закладів
загальної середньої освіти (3-11 класи),
професійної (професійно-технічної) освіти та
студентів закладів вищої освіти, відповідно до
Положення про Міжнародний конкурс з
української
мови
імені
Петра
Яцика,
затвердженого Міністерством освіти і науки
України від 13 березня 2008 р. №168,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 липня 2008 р. за №643/15334, з
9 листопада до 20 травня у чотири етапи:
шкільний, районний (міський), обласний,
підсумковий.
Відповідно до Указу Президента України
«Про Положення про стипендії Президента
України переможцям Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика» від 3
жовтня 2008 року N899/2008 наказом МОН
України призначаються 14 щорічних стипендій
Президента
України,
які
виплачуються
протягом одного календарного року.
Сумська область пишається здобутками
школярів на 4-ому (підсумковому) етапі
конкурсу. Адже в ньому визначається тільки
по одному призовому місцю серед учнів
3-11 класів. Протоколом засвідчується тільки
по 9 перших, других та третіх місць.
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Результати участі учнів Сумської
області в підсумковому етапі конкурсу
2012 рік
Коплик Ірина Олександрівна, учениця
Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
Миколаївської
сільської
ради
Білопільського району, І місце у підсумковому
етапі ХІІ Міжна-родного конкурсу з української
мови
імені
Петра
Яцика,
стипендіат
Президента України;
Федяй Олена Володимирівна, учениця
Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Вільшанської
сільської ради
Недригайлівського
району,
І
місце
у
підсумковому етапі ХІІ Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика,
стипендіат Президента України.
2015 рік
Мацькович Софія, учениця Сумської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 імені
Максима Савченка Сумської міської ради,
І місце у підсумковому етапі ХV Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра
Яцика, стипендіат Президента України.
2016 рік
Рижкова Анастасія, учениця Сумської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18
Сумської міської ради, ІІІ місце у підсумковому
етапі
ХVІ
Міжна-родного
конкурсу
з
української мови імені Петра Яцика.
2017 рік
Стефанишин Аліна, учениця Конотопської
гімназії Конотопської міської ради, ІІ місце у
підсумковому
етапі
ХVІІ
Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра
Яцика.
2018 рік
Сергієнко Катерина, учениця Сумського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
№21 Сумської міської ради, ІІІ місце у
підсумковому
етапі
ХVІІІ
Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра
Яцика.
А підготували цих учнів до змагань учителісловесники:
Щербина Валентина Іванівна, учитель
української мови та літератури Миколаївської
спеціалізованої
школи
І-ІІІ
ступенів
Миколаївської сільської ради Білопільського
району;
Дудченко Віра Миколаївна, учитель
української мови та літератури Вільшанської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
Вільшанської сільської ради Недригайлівського
району;
Назаренко Людмила Григорівна, учитель
української мови та літератури Сумської

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 імені
Максима Савченка Сумської міської ради;
Коленченко
Олена
Олександрівна,
учитель української мови та літератури
Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№18 Сум-ської міської ради;
Головань Наталія Михайлівна, учитель
української мови та літератури Конотопської
гімназії Конотопської міської ради;
Охріменко Наталія Вікторівна, учитель
української мови та літератури Сумського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
№21 Сумської міської ради.
Міжнародний конкурс імені Петра Яцика –
це винятково важлива національна справа, що
сьогодні охоплює мільйони дітей і юнацтва в
Україні та в багатьох країнах світу. Вже давно
це творче змагання вийшло за межі
звичайного конкурсу і стало справжнім знаком
відродження українства, прикладом діяльної
підтримки
рідної
мови
й
унікальним
об’єднавчим суспільним явищем.
Українська мова, попри все, переможе,
утвердиться, звучатиме природно й невимушено на своїй землі, бо має надійне опертя –
талановиту, залюблену в рідне слово й віддану
національним святощам українську молодь!
Любов ШЕРСТЮК,
методист з української мови та
літератури СОІППО
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ОБ`ЄДНУЮТЬ СПІЛЬНІ
СПРАВИ І СПІЛЬНА МЕТА
Сергій Миколайович Кучеренко – директор
Кириківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кириківської селищної
ради Великописарівського району Сумської області.
32 роки, а скільки прожито: школа, університет,
строкова служба в Збройних Силах України, праця на
посаді дільничного інспектора міліції, вчитель фізичної
культури, військова служба в зоні АТО…

Народився Сергій Миколайович 6 листопада
1985
року
в
селі
Боромля
Тростянецького району Сумської області.
Закінчив у 2003 році Боромлянську ЗОШ
І-ІІІ ступенів. Потім вступив до Сумського
державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка на факультет фізичної
культури. У 2007 році отримав диплом з
відзнакою та здобув кваліфікацію бакалавра
педагогічної
освіти,
вчителя
фізичного
виховання. У цьому ж році вступив до
магістратури Інституту фізичної культури СДПУ
ім. А.С. Макаренка. У 2008 рік – отримав
диплом з відзнакою та здобув кваліфікацію
магістра
педагогічної
освіти,
викладача
фізичної культури. Працював у Жигайлівській
ЗОШ І-ІІІ ступенів Тростянецького району на
посаді вчителя фізичної культури. А потім
строкова служба у лавах Збройних Сил
України. У 2010 році був звільнений у запас.
Далі
–
дільничний
інспектор
міліції
Охтирського МВ УМВС України в Сумській
області,
тренер-викладач
з
футболу
Великописарівської ДЮСШ, вчитель фізичної
культури Кириківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Здавалось, що нема щасливішої долі, як
пов’язати своє життя зі школою, бути
наставником молоді.
Звичайно, не відразу, не за рік
вироблялися
його
творчі
принципи,
переконання, набувався досвід. Але ж Сергій
Миколайович розумів, що школі потрібен
думаючий учитель, здатний «на ходу»
переучуватися, щоб устигнути за нашим
динамічним молодим поколінням.
Березень 2014 рік… Повістка до

Тростянецько-Краснопільського
військового
комісаріату. Знав юнак, що солдати, які йдуть
до зони АТО, ризикують не повернутися
додому. У кожного з них сім'я, друзі, робота.
Можливо, інший би не погодився, але Сергій
Миколайович був впевнений, що війна – це не
лише фізичне протистояння сили, але і
випробовування власного внутрішнього виміру.
Довгі 10,5 місяців він боронив нашу
землю від агресора. Любов до своєї країни, до
свого рідного села, до рідної землі – ось ті
риси, які притаманні цій людині. Свій
обов’язок перед державою і перед самим
собою виконав.
Після демобілізації Сергій Миколайович,
прийшов
до
школи,
щоб
продовжити
педагогічну діяльність. А з 1 вересня 2015 року учительський колектив Кириківської ЗОШ
І-ІІІ ступенів одноголосно підтримав його
кандидатуру на посаду директора цієї школи.
Перші вимоги директора – трудитися по
справжньому, нічого напоказ. «З дітьми інакше
не можна. Або залишити душу на роботі, або
йти в ремісники», – часто говорить Сергій
Миколайович.
Отож його директорську біографію
розпочато. Але це зовсім не означає, що
трудитися йому буде легко, що небо завжди
буде безхмарним. Життя не стоїть на місці, та
ще в такому динамічному організмі, як школа,
де що не день – нові проблеми, події. Тут із
старим багажем далеко не заїдеш, треба
постійно бачити перспективу, згуртовувати
колектив школи.
Сергій Миколайович мріє про єдиний
колектив, об’єднаний спільною метою і
спільними справами, і не просто спільними –
добрими. Дитині і вчителеві має бути цікаво,
радісно. І щоб дбали про це всі: учителі, діти,
техпрацівники, батьки. Щоб кожен з них міг
гордитися своєю школою!
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СТАН СФОРМОВАНОСТІ
МАТЕМАТИЧНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Новий зміст освіти,
заснований
на
формуванні компетентностей,
необхідних
для
успішної
самореалізації в суспільстві, потребує нових
підходів у роботі педагогів. Кожен учитель
математики повинен спрямовувати свою
діяльність
на
підвищення
загальноматематичного рівня, удосконалення фахової
майстерності, професійної компетентності,
розвитку творчого потенціалу.
На виконання наказу Департаменту освіти і
науки
Сумської
обласної
державної
адміністрації від 04.09.2017 №480-ОД «Про
проведення
регіональних
моніторингових
досліджень у 2017-2018 навчальному році» та
плану роботи Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти на 2018 рік
було проведено моніторингове дослідження
стану сформованості математичних компетентностей в учнів старшої школи.
Виходячи із зазначеного вище, мета
моніторингу полягала у дослідженні ефективності реалізації компетентнісного підходу
вчителями під час викладання математичних
дисциплін.
Для проведення моніторингу були розроблені анкети для заступників директорів, учителів математики та учнів 10-11-х класів. Анкети
містили групи запитань, які стосувалися таких
проблем, як: сутність компетентнісного підходу
при викладанні математики; вимоги до компетентністно-орієнтованого уроку та професійної
компетентності вчителя; готовність учителів до
впровадження компетентнісного підходу до
викладання математики тощо.
У дослідженні взяли участь 267 респондентів, із них: 26 заступників директорів,
33 учителя математики та 208 учнів 10-11-х
класів закладів загальної середньої освіти.
У результаті аналізу отриманої інформації
були зроблені такі висновки.
1. Рівень готовності вчителів математики до
реалізації компетентнісного підходу у навчанні
достатній та високий, низький рівень не
виявлений.
2. Ставлення до впровадження компетентнісного підходу вивчення математики шкільного курсу більшості заступників директорів

позитивне. Так, 58% анкетованих вважають,
що це цікава стратегія розвитку математичної
освіти, яка значно покращить якість освіти;
42% опитаних зазначили, що це не є новим
підходом, учителі давно втілюють його у
повсякденній практиці.
3. Методичними матеріалами з питань
компетентнісного підходу до викладання математики освітні заклади забезпечені частково
(79% опитаних заступників директорів), 16%
анкетованих вважають, що заклади повністю
забезпечені всіма необхідними матеріалами і
лише 5% респондентів зазначили, що
матеріали відсутні взагалі.
4. У закладах освіти педагоги підвищують
свою самоосвітню компетентність (77%); для
вчителів проводяться засідання методичних
об’єднань, які присвячені впровадженню
компетентнісного
підходу
в
процесі
викладання математики (73% відповідей).
5. Необхідну інформацію щодо реалізації
компетентнісного підходу під час вивчення
математики вчителі найчастіше отримують на
предметних методичних об’єднаннях (91%) та
з Інтернет-ресурсів (87%).
6. Серед проблем, які виникають під час
упровадження компетентнісного підходу у
викладанні математики, учителі на перше місце
ставлять матеріально-технічне забезпечення
кабінету математики (82%), на друге місце –
обмеженість часу для розробки дидактичних
матеріалів
компетентнісного
спрямування
(30%).
7. Формування мотиваційного компонента
математичної компетентності вчителями здійснюється переважно шляхом заохочення пізнавальної самостійності та активності учнів, створення проблемної ситуації, для розв’язання
якої потрібно засвоїти новий матеріал.
8. Змістовий компонент математичної компетентності реалізується на основі диферентційованого та індивідуального підходів. Майже
всі вчителі використовують диференційовані
різнорівневі завдання (94%), більшість опитаних звертаються до інтерактивних технологій
(70%), методу проектів, нестандартних уроків,
використовують різні форми організації освітньої діяльності учнів (73%).
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9.
Дійовий
компонент
математичної
компетентності
здійснюється
шляхом
встановлення ділових партнерських стосунків
між учителем і учнем (83%), організацією
різних форм контролю навчально-пізнавальної
діяльності (79%) та організацією само- та
взаємоконтролю учнів (45%).
10. На уроках математики, на думку
вчителів,
у
ході
запровадження
компетентісного підходу реалізуються такі
функції оцінювання, як мотиваційна, яка
зорієнтовує кожного учня на успіх (85%),
діагностична – указує на причину недоліків у
підготовці учня, визначаючи навіть незначні
успіхи учнів (76%), інформаційна – забезпечує
зворотний зв'язок і використовує цей зв'язок
як форму заохочення, але не покарання
(63%).
За
результатами
моніторингового
дослідження
були
надані
методичні
рекомендації щодо покращення процесу
впровадження компетентнісного підходу до
викладання математики у закладах загальної
середньої освіти.
Зокрема, учителям математики:
- застосовувати на практиці результати
перспективного, інноваційного педагогічного
досвіду та наукових досліджень;
- оптимально
поєднувати
фронтальні,
групові, індивідуальні форми організації
навчального процесу, застосовувати активні
(інтерактивні,
кооперативні)
технологій
навчання;
- створювати власну базу кращих сценаріїв
уроків,
цікавих
прийомів,
ефективних

інноваційних форм і методів, розробка
власних засобів наочності;
- забезпечувати
науково-методичного
супроводу
навчально-виховного
процесу:
розробляти авторські програми, спеціальні
факультативні курси;
- поповнювати
власний
арсенал
інноваційними формами уроків, як: уроктренінг, урок-дослідження, урок-пошук, урокпрактикум, урок-діалог, урок за опорним
конспектом, активізована лекція;
- здійснювати апробацію в інноваційному
режимі ідей учителів-новаторів;
- створювати
авторські
методики,
технології;
- узагальнювати власний досвід, систематизувати і описувати методичні прийоми
використаних форм і методів роботи;
- професійно взаємодіяти з колегами
(брати участь у колективних та групових
інноваційних формах методичної роботи:
співпраця у творчих групах, науково-дослідній
діяльності,
організація
консультативнометодичних груп, педагогічні чи психологічні
тренінги, участь у форумах щодо розробки
актуальних проблем, методичних фестивалях,
презентаціях);
- здійснювати рефлексію власної діяльності
(через
об’єктивну
оцінку
прийти
до
самореалізації).
Ольга ЧЕРНИХ,
методист навчально-методичного
відділу моніторингу якості освіти
та зовнішнього незалежного
оцінювання СОІППО

ОФІЦІЙНО
Сумська обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
25.09.2018
м. Суми
№ 584-ОД
Про внесення змін до Порядку
Зареєстровано в Головному
складання та подання запитів
територіальному управлінні
на публічну інформацію в
юстиції у Сумській області
Департаменті освіти і науки
«04» жовтня 2018 року
Сумської обласної державної
за №87/1882
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (зі змінами), з метою
реалізації права кожного громадянина на доступ до публічної інформації
НАКАЗУЮ
1. Внести до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію в Департаменті
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом Департаменту
12

Педагогічна трибуна

Жовтень, 2018 №10(143)

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2016 року № 529-ОД,
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 26 жовтня
2016 року за № 54/1626, такі зміни:
1) Пункт 5 викласти у новій редакції:
«5. Запити щодо надання публічної інформації приймаються в Департаменті освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації за адресою: вул. Прокоф’єва, 38, м. Суми, 40016 у робочі дні
(з понеділка до четверга – з 8-00 до 12-00 та з 12-45 до 17-00, у п’ятницю – з 8-00 до 12-00 та з 12-45
до 16-00).
Запити можуть подаватися на вибір запитувача:
письмово за адресою: вул. Прокоф’єва, 38, м. Суми, 40016;
усно (каб. 32, 4 поверх Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації);
телефоном за номером: (0542) 36-22-37;
факсом за номером: (0542) 63-56-93;
електронною поштою за адресою: osvita@sm.gov.ua.»;
2) Підпункт 4 пункту 10 викласти у такій редакції:
«4) У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів
обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання
та друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердженого наказом
Департаменту освіти і науки»;
3) Пункт 10 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
«7) Якщо Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації не володіє
запитуваною інформацією, а відділу з управління персоналом та організаційної роботи управління
професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації відомо або має бути відомо, хто нею володіє, він
зобов’язаний направити такий запит належному розпорядникові інформації»;
4) Доповнити новим пунктом 13 такого змісту:
«13. Розмір плати за копіювання та друк документів, що надаються за запитом, обсягом більше 10
сторінок здійснюється відповідно до фактичних витрат, що затверджуються наказом Департаменту
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації».
5) У Формі запиту на публічну інформацію слово «Департаменту» замінити словом
«Департамент», слова і цифри «вул. Прокоф’єва, 38а» замінити словами і цифрами на
«вул. Прокоф’єва, 38»
2. Відділу з управління персоналом та організаційної роботи управління професійної, вищої
освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної
державної адміністрації подати цей наказ на державну реєстрацію до Головного територіального
управління юстиції у Сумській області та забезпечити його офіційне оприлюднення в друкованих
засобах масової інформації.
3. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в друкованому засобі масової
інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор

25.09.2018

В.ГРОБОВА

Сумська обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
м. Суми

Про внесення змін до Порядку
відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк документів
що надаються за запитами
на інформацію в Департаменті
освіти і науки Сумської обласної
державної адміністрації

№ 585-ОД

Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні
юстиції у Сумській області,
«04» жовтня 2018 року
за №88/1883

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (зі змінами), з метою
реалізації права кожного громадянина на доступ до публічної інформації
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НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитами на інформацію в Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації від 17 жовтня 2016 року № 530-ОД, зареєстрованого в Головному територіальному
управлінні юстиції у Сумській області 26 жовтня 2016 року за № 56/1628, зміни, виклавши його у
новій редакції (додається).
2. Відділу з управління персоналом та організаційної роботи подати цей наказ на державну
реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Сумській області та забезпечити
його офіційне оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.
3. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в друкованому засобі масової
інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор

В.ГРОБОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної
державної адміністрації 17 жовтня 2016 року № 585-ОД
(в редакції наказу Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації)
25 вересня 2018 року № 585-ОД

Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні
юстиції у Сумській області
«04» жовтня 2018 року
за № 88/1883

Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на інформацію,
розпорядником якої є Департамент освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації
1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних
витрат на копіювання або друк документів, що надаються Департаментом освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації (далі − Департамент освіти і науки) за запитами на інформацію.
2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються
за запитами на інформацію, розпорядником якої є Департамент освіти і науки Сумської обласної
державної адміністрації (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли Департамент освіти і
науки Сумської обласної державної адміністрації є належним розпорядником інформації.
3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:
запитувачу інформації, що, відповідно до чинного законодавства, становить суспільний інтерес;
особі в разі надання інформації про неї;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує
10 сторінок.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк
документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних
документів, починаючи з 11 сторінки, відповідно до розміру фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердженого наказом Департаменту
освіти і науки.
5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається
Центром фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів
Департаменту освіти і науки.
Рахунок виписується для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації за
формою згідно з додатком.
6. Розмір плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку
документа.
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7. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію, здійснюється запитувачем у будь-якій фінансовій
установі.
8. Департамент освіти і науки здійснює облік повідомлень запитувачам про відшкодування
витрат на копіювання та друк.
9. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити
заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням
відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.
У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити
заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з
наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється Центром фінансово-економічного
моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів Департаменту освіти і науки. Рахунок на
відшкодування витрат надсилається запитувачу в строк, установлений законом для надання
відповіді на запит на інформацію.
10. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну
оплату витрат, пов’язаних з наданням відповіді.
Відповідь на запит не надається в разі повної або часткової відмови запитувача від оплати
рахунка.
Заступник директора Департаменту – начальник управління
професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного
забезпечення Департаменту освіти
і науки Сумської обласної державної адміністрації

МЕТОДИКА

П.РОЖЕНКО

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ
УЧНЯМИ НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Робота з обдарованими дітьми вимагає
належної змістової наповненості занять,
зорієнтованості на новизну інформації та
різноманітні види пошукової, розвиваючої
творчої діяльності. Формами роботи можуть
бути групові та індивідуальні заняття. Зміст
навчальної інформації має доповнюватися
науковими відомостями в процесі виконання
додаткових практичних завдань. Методика
роботи з обдарованими учнями будується
традиційно: «Пошук», «Плекання талантів»,
«Підтримка талантів». Але це копітка робота
вчителя, яка потребує великого бажання і
наполегливості, творчого горіння.
На базі Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 СерединоБудської районної ради відбулося засідання
методичного порадника, де було надано
методичні рекомендації з питань самоосвітньої
діяльності та організації індивідуальної роботи
з обдарованими, здібними учнями на уроках
трудового навчання.
Під час «круглого» столу обговорено
питання матеріально-технічного та навчальнометодичного забезпечення майстерень.

Учасники заходу відвідали два майстеркласи, які провели Дубініна О.М. та
Зикунов О.А., учителі трудового навчання
Середино-Будської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1.
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Ірина КОРЕНЕВА,
методист з трудового
СОІППО

навчання
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