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ГРАН-ПРІ ТА 5 МЕДАЛЕЙ
НАЙВИЩОГО ҐАТУНКУ –
ВИЗНАННЯ ЛІДЕРСТВА

Делегація Комунального закладу Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти взяла участь в урочистому відкритті
Десятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади
освіти – 2019» та Восьмої міжнародної виставки
освіти за кордоном «World Edu». Участь у
виставці взяли понад 750 учасників із 25 регіонів
України, а також Словаччини, Польщі, Канади,
США, Франції Литви, Латвії, Естонії, Грузії,
Молдови. Зокрема, 94 заклади вищої, фахової
передвищої та післядипломної освіти, наукові
установи; 16 закордонних закладів освіти та
міжнародних освітніх агенцій; 445 закладів
загальної середньої, дошкільної та позашкільної
освіти, обласних і міських органів управління
освітою. Таким чином, конкуренція серед
учасників була досить значною, а, значить,
перемоги та визнання – досить цінними.
У цей день відбулося нагородження
переможців рейтингових виставкових конкурсів,
нагородження
переможців
конкурсів
із
тематичних номінацій та вручення сертифікатів.
Наполегливу працю науково-педагогічного
колективу Комунального закладу Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти було відзначено міжнародною нагородою
– Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти». Таку
високу нагороду і визнання на міжнародному
рівні
отримала
методична
розробка
«Особливості розвитку особистісно-професійної
компетентності
педагога
в
системі
післядипломної педагогічної освіти (з досвіду
роботи
Комунального
закладу
Сумський
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обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти)» авторського колективу: С.М. Грицай,
проректор
з
наукової роботи,
кандидат
педагогічних наук, доцент; А.В. Вознюк,
завідувач
кафедри
психології,
кандидат
психологічних наук, доцент; С.В. Драновська,
старший
викладач
кафедри
соціальногуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук,
керівник центру компетентнісно-орієнтованої
освіти; О.М. Кириченко, завідувач наукововидавничого відділу у конкурсі з номінації
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних працівників у системі неперервної
освіти».
У процесі нагородження переможців конкурсу
з тематичних номінацій, наша делегація також
отримала золоті та срібні медалі.
Серед відзначених: матеріали учителів
зарубіжної
літератури
КУ
Сумська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12
ім. Б. Берестовського, Т.І. Макаренко та
І.О. Губської на тему «Формування інформаційно
-цифрової компетентності учня на уроках
зарубіжної літератури» у номінації «Формування
інформаційно-цифрової
компетентності
як
важливої складової розвитку інноваційної
особистості» отримали ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ;
матеріали
вихователя-методиста
Комунальної організації «Шосткинський дошкільний
навчальний
заклад
(ясла-садок)
№1
Шосткинської міської ради Н.В. Шалди та
директора О.В. Неселевської на тему «LEGOконстроювання в просторі STREAM-освіти
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Таким чином, освітяни області у тісній
співпраці з Сумським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти поліпшили
якісні показники участі у виставці міжнародного
рівня – маємо Гран-прі, дві золоті та три срібні
медалі!
Другий день роботи виставки мав практичне
спрямування і відбувався у форматі круглих
столів,
науково-практичних
конференцій,
науково-практичних семінарів.
Делегати брали активну участь у науковометодичних та презентаційних заходах в рамках
виставки, активно спілкувались з високоповажними колегами: президентом Національної
академії
педагогічних
наук
України
Кременем
В.Г.,
директором
Інституту
модернізації змісту освіти Спіріним О.М.,
академіком Академії педагогічних наук України
Бехом І.Д., завідувачем відділу інтеграції вищої
освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН
України Ярошенко О.Г., заступником директора з
науково-організаційної роботи та міжнародних
наукових зв’язків Інституту психології імені
Г.C. Костюка НАПН України Карамушкою М.Л.
У конференційній залі Київського Палацу
дітей та юнацтва інститутом організовано та
проведено
Всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Сучасний вимір та стратегії
розвитку особистісно-професійної компетентності педагога» (у рамках експерименту
всеукраїнського рівня з теми «Теоретикометодичні
засади
розвитку
особистіснопрофесійної компетентності педагога в системі
післядипломної педагогічної освіти»).
Метою
конференції
було
розкриття
актуальних
питань
розвитку
особистіснопрофесійної компетентності педагога в умовах
реалізації концепції «Нова українська школа»;
особливості
реалізації
експерименту
всеукраїнського рівня щодо особливостей
вдосконалення професійної діяльності педагога в
системі післядипломної педагогічної освіти; зміст
та структура особистісно-професійної компетентності
педагога;
специфіка
використання
інноваційних форм та методів розвитку
особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти.

дошкільників» у номінації «STEM – навчання як
освітній ресурс XXІ століття» отримали ЗОЛОТУ
МЕДАЛЬ;
методичний посібник «Особливості організації
інклюзивного навчання в закладах загальної
середньої освіти (з досвіду роботи КУ Сумський
НВК
№16
імені
Олексія
Братушки
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
–
дошкільний навчальний заклад» Сумської міської
ради)» авторського колективу: О.С. Стайко –
директор, вчитель географії вищої категорії,
вчитель-методист; С.М. Бондаренко – вчитель
географії вищої категорії, старший вчитель;
С.В. Роденко – заступник директора з навчальновиховної роботи, вчитель історії вищої категорії у
номінації «Сучасний вектор розвитку інклюзивної
освіти в Україні» отримав СРІБНУ МЕДАЛЬ;
матеріали директора І.А. Шульженко та
заступника директора з навчально-виховної
роботи Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 Охтирської міської ради Ю.О. Кучер
на тему «Особливості створення освітнього
середовища
шляхом
інтеграції
ресурсів
державного
стандарту
та
інноваційних
практик»
(з
досвіду
роботи
Охтирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Охтирської міської ради Сумської області) у
номінації «Інтеграція ресурсів Державного
стандарту та інноваційних практик у процесі
реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому
середовищі» отримали СРІБНУ МЕДАЛЬ;
матеріали директора Опорного закладу
Верхньосироватська
спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів Верхньосироватської сільської ради
Сумського
району
Сумської
області
З.О.
Нечипоренко,
заступників
директора
закладу Н.С. Корольової та І.О. Гамалій на тему
«Особливості формування соціально-успішної
особистості учня в умовах упровадження Нової
української школи» у номінації «Соціалізація
особистості в умовах сучасних викликів»
отримали СРІБНУ МЕДАЛЬ.

Вітаємо колег з високими заслугами та
професійним визнанням! Так тримати –
у єдності й співпраці!
Фотозвіт можна переглянути за посиланням:
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3258soippo-lider-pislyadiplomnoji-osviti
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ЗУСТРІЧ ОСВІТЯНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
З ДЕЛЕГАЦІЄЮ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄС
Розширена робоча зустріч освітянської
спільноти
з
делегацією
Представництва
Європейського Союзу в Україні відбулася 14
березня. Учасниками заходу «Європейські
освітні програми для України та можливості
співпраці з представництвом ЄС» стали
представники органів управління освітою,
викладачі закладів вищої освіти, керівники
закладів загальної середньої освіти міста Суми.

Візит Представництва ЄС до Сумської
області є частиною серії інформаційнопросвітницьких заходів, які Представництво ЄС в
Україні проводить по всій країні. Мета – пояснити
важливість реалізації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, поширення європейських
цінностей та підвищення рівня обізнаності
українців щодо розвитку відносин між Україною
та ЄС.

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ДЛЯ
ВИПУСКНИКІВ ШОСТКИНЩИНИ
Уже другий в області Центр розвитку
професійної кар’єри запрацював на базі
Державного навчального закладу «Шосткинський
центр професійно-технічної освіти».
Під час відкриття центру 12 березня 2019
року проведено лайф-коучинг «Успішні люди –
успішна країна», де обговорено питання дієвої
співпраці влади, науковців, закладів професійної
освіти і соціальних партнерів на сучасному етапі,
окрему увагу приділено вдосконаленню вмінь та
навичок випускників шкіл і закладів професійної
освіти з питань світу професій та секретів
працевлаштування.
Учасники зустрічі обговорили алгоритми
тісної співпраці всіх, хто причетний до
вдосконалення профорієнтаційної роботи.
Педагогами
Шосткинського
центру
професійно-технічної освіти проведено тренінгові
заняття для випускників закладу 2019 року за

локаціями: «Набуття навичок пошуку роботи»,
«Правила складання резюме», «Співбесіда з
роботодавцем».
Можливість випробувати себе в ролі фахівців
із цілого спектру світу робітничих професій надав
школярам пригодницький квест, проведений
заступником директора з навчально-виховної
роботи Шосткинського центру професійнотехнічної освіти Оленою Афанасьєвою. Школярі
захоплено мандрували «Країною майстрів»,
побувавши в ролі перукарів та манікюрників,
працювали касирами в майстерні продавців, у
навчальному ресторані
стали учасниками
майстер-класу зі складання святкових серветок.
У кондитерській замішували тісто та виготовляли
булочки. У кабінеті інформаційних технологій
узяли участь у вікторині та продемонстрували
свої знання з інформатики.

ЮВІЛЕЙ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО БУДИНКУ
ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
Всі покоління, причетні до великого світу
позашкілля
Недригайлівщини,
зібралися
23 березня на урочистості з нагоди 60-річчя
Будинку дитячої та юнацької творчості. За цей
час його вихованцями стали тисячі дітей, яких у
творчих і спортивних, технічних і наукових
талантах підтримували й поза школою, у гуртках
і секціях. Колективу, який працює нині на чолі з
директором Тетяною Токмань вдалося зробити

справжнє свято. Чотири години поспіль глядачі
то поринали в історію, то спостерігали
сьогоднішні таланти. А успіхи і перемоги завжди
супроводжували цей заклад, адже всі, хто
працював і працює нині завжди плекали дитячі
таланти. З щирою вдячністю завітали на свято
випускники, які з гуртків позашкілля виросли у
майстрів сцени, вони радували присутніх своїми
вітальними номерами.
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ЕНЕРГІЮ ТВОРЧОСТІ ЮНИХ –
РІДНІЙ КРАЇНІ

Ні для кого не секрет, що Україна «приміряє»
на себе нові стандарти життєдіяльності на
світовому і державному рівні. Як ніхто,
відчувають цю зміну люди, які переймаються
майбутнім України – її дітьми і молоддю.
У пошуку інструментів для формування
переконань і моральних постулатів молодих
громадян України на першому місці стоїть
національно-патріотичне
виховання,
пробудження у молоді активного творчого
потенціалу,
практичної
зацікавленості
у
благополуччі нашої держави.
Розширення практики вивчення зарубіжного
досвіду, глибше ознайомлення з власним
вітчизняним досвідом розбудови громадянського
суспільства, великий педагогічний потенціал
нашої держави дає можливість створити,
апробувати і запропонувати до використання
дієві практики формування в молоді активного
патріотизму,
позбавлення
комплексу
меншовартості і виховання національної та
особистої гідності.
Однією з продуктивних моделей виховання
дитини-патріота, самодостатньої особистості зі
сформованими інтересами і цілями є, як показує
практика, дитяча громадська організація на базі
навчального закладу. Законодавство України про
громадські
організації
надає
можливість
громадянам України створювати громадські
об’єднання за інтересами. Так, на базі
Кролевецької
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів
№5
Кролевецької районної (нині міської) ради
Сумської області (1 лютого навчальний заклад
святкував 70-річчя) було створено дитячу
громадську організацію «Центр українознавства
ГІДНІСТЬ», статутні положення якої базуються
на концепції українознавства, що передбачає
вивчення України в різних аспектах, адже «не
можна любити те, чого не знаєш».
Офіційно КРДГО «Центр українознавства
ГІДНІСТЬ» зареєстрована з 2012 року, проте
практика її проектів значно давніша. Для шкіл і
позашкільних закладів, які вирішать апробувати
запропоновані методики, саме такі «пробні»
проекти і допоможуть оцінити виграшність
подібної
симбіотичної
діяльності.
Адже
громадянська активність дитини у спілці з
педагогом, тренером, батьками, представниками
влади, бізнесу значно розширить не лише
потенційні можливості базового закладу, а й

зміцнить його творчий потенціал: зникне
набридле нав’язування, діти самі обиратимуть,
що їм цікаво і важливо.
Такі зміни, безперечно, лягають на плечі
небайдужих, громадянськи свідомих людей, котрі
здатні пожертвувати власним часом, коштами,
знаннями й уміннями, не чекаючи за це
винагороди. Звісно, на самому ентузіазмі
здійснити вагомі зміни неможливо, однак в
Україні за час незалежності створено вже багато
можливостей
для
забезпечення
потреб
громадських організацій і об’єднань.
У багатьох небайдужих громадян, які
переймаються проблемами нашого суспільства,
є подібний досвід, однак, крім «ходіння по
спонсорах», яке було актуальним у «лихі
дев’яності», сьогодні кожен з нас може
скористатися й можливостями, які надають
грантодавці, причому як закордонні, так і
державні.
Така
співпраця
дає
можливість
не
розпорошувати
потенціал
школи
чи
позашкільного закладу, а спрямувати віднайдені
кошти саме на потрібні заходи.
Донори
виділяють
кошти
в
рамках
визначених пріоритетів, однак саме патріотичне
виховання молоді є чи не переважаючим у їх
інтересах, зокрема якщо йдеться про державні
структури (зокрема Міністерство молоді і спорту
України).
Як же зробити будь-який проект успішним,
адже саме популярність роботи членів ГО,
значення у суспільстві є запорукою того, що
навколо неї об’єднаються люди.
По-перше, слід розуміти, що рух має бути
«знизу», тобто від цільової аудиторії, створення
привабливих соціальних ролей членів громади.
Тобто, функціонуючи у суспільстві (школі,
місті, області, країні), ми маємо моніторити їх
інтереси, враховувати актуальні потреби.
Наведемо приклад проекту «Двадцять сім
вишиванок до 27-ої річниці Незалежності
України» – «27-27» (як надалі ми його й будемо
називати), який успішно здійснювався «Центром
українознавства ГІДНІСТЬ» у 2018 році. (Проект
реалізовано за фінансової підтримки Управління
молоді та спорту Сумської обласної державної
адміністрації).
Проект
географічно
«прив’язаний»
до
Кролевця, однак з невеликими змінами його
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Голова Кролевецької районної державної
адміністрації Кучерявий О.В: «Ми надзвичайно
зацікавлені у розвитку громадянського руху на
Кролевеччині. Найбільше нас радує дитяча й
молодіжна активність! Цей проект примушує нас,
дорослих, прислухатися до прагнень дітей. Саме
їм тут жити, прославляти рідну землю! Ми
всіляко підтримували і будемо підтримувати
подібні ініціативи».
Модельєр-конструктор Герман Т.О: «Для
мене ткацтво до проекту було чимось нецікавим,
застарілим. Але там стільки глибини, значення.
Тканини натуральні, дуже яскраві продумані
візерунки, їх безліч варіантів, це нове слово у моді.
Я вклала у проект «27-27» свій час і кошти,
але не жалкую: мій син Арсеній завдяки цьому
відкрився як дизайнер, організатор, модель. Він
отримав важливі життєві уроки».
І найголовніше, діти, учасники проекту:
Подивіться на наш суперовий одяг і позаздріть: ми, діти з провінційного містечка Кролевець,
зі своїми ідеями виграємо гранти, співпрацюємо
з університетом культури і мистецтв, беремо
участь у міжнародній туристичній виставці UITT2018, демонструємо власноруч придуману й
пошиту
колекцію
урочистого
одягу
на
найпрестижніших сценах України.
Наш одяг лікує від меншовартості, ми захищені в ньому сакральними знаками переборного
ткацтва, яке виготовили на ручних верстатах
народні майстри. Ми почуваємося в ньому вільно
і затишно.
Ми модники, ми зірки, будьте такими як ми,
поєднуйте традиції своєї землі з тенденціями
сучасної моди. До зустрічі на престижних
подіумах світу! Кролевець фореве!
Кількість схвальних відгуків вражає. Це і
тисячі лайків у соціальних мережах, де
виставлені фото та інформація про заходи, і
розгляд місцевою владою звернення молоді
щодо розвитку громади, і запрошення до участі у
педагогічній лабораторії МОН, і участь у
міжнародних
туристичних
виставках,
і
запрошення до участі у планових заходах
Міністерства молоді і спорту. Саме такі факти і є,
на нашу думку, яскравими показниками того, що
діяльність
шкільної
дитячої
громадської
організації може бути і корисною, і соціально
значущою, і захопливою, і патріотичною без
примусу!

можна реалізувати і в інших районах не лише
Сумщини, а й, за відгуками наших колег, по всій
Україні.
Отже, проект «27-27» передбачав створення
членами
організації,
учнями
школи
під
керівництвом учителів або інших фахівцівволонтерів моделей і пошиття святкових сорочок
для урочистостей. Оскільки місто славне
ткацтвом, пропонувалося прикрасити одяг
кролевецькими узорами.
Після закінчення проекту одяг передається
школі, фіналом має стати участь у параді
вишиванок на День незалежності України.
Здавалося б, нічого незвичайного. Однак
розгляньмо актуальність цього проекту з точки
зору різних учасників ситуації.
Заступник директора з виховної роботи
Макаренко В.П.: «У рамках проекту «27-27» учні
отримають практичний досвід у моделюванні,
пошитті
одягу.
Вони
поспілкуються
з
висококваліфікованими майстрами: модельєромконструктором, швачкою, закрійником, ткалею,
професійним фотографом, хореографом, навіть
диктором телебачення, побачать «кухню» їх
роботи. Це справжня школа професій! Маємо
безліч схвальних відгуків від батьків».
Директор школи Мінінков С.А: «Спочатку
ми хвилювалися, чи не зашкодить це навчанню
дітей, але бачимо лише плюси, адже діти стали
більш
організованими,
відповідальними,
творчими. Ми бачимо зростання їх зацікавленості
до програмування, технологій, малювання,
маркетингу, логістики, музичного і хореографічного мистецтва, дизайну. Школа стала
популярнішою серед молоді у місті. Та й парадна
форма нам не завадить!!!».
Зберігач фондів музею «Кролевецькі
рушники» Пурига І.О: «Цей проект «27-27» –
нове дихання в розвитку нашого ремесла.
Традиційними
узорами
вони
доповнили
супермодний одяг. Саме з такою молоддю ми
можемо претендувати на внесення переборного
ткацтва до списку нематеріальних цінностей
ЮНЕСКО. Діти запросили на свій просвітницький
семінар представників УЦКД, і вони відгукнулися!
Ми разом з ЦУ ГІДНІСТЬ стали учасниками
міжнародних і всеукраїнських заходів, невдовзі
переборне ткацтво стане надбанням ЮНЕСКО!».
Начальник
управління
освіти
Кролевецької міської ради Діброва Н.В:
«Взаємодія школи з громадською організацією
дає дуже хороші результати. Діти дуже
замотивовані, громада зацікавлена. «ГІДНІСТЬ»
запросили на всеукраїнський семінар в «Артек»!
Проект«27-27» презентує і прославляє нашу
Кролевеччину, ми раді надати посильну
підтримку в його реалізації».

Світлана МАРЧЕНКО,
учитель української мови та літератури
Кролевецької
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів
№5
Кролевецької міської ради, голова КРДГО
«Центр українознавства ГІДНІСТЬ»
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НАВЧАЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНА
ГРА «ВАЖНИЦЯ ПРАВОВА»
КРОКУЄ СУМЩИНОЮ
підвищення рівня правової освіти та надає
корисні правові знання і може тривати від 30
хвилин, а то й цілу годину. У ній міститься більш
ніж 200 питань з таких галузей права, як
конституційне,
адміністративне,
цивільне,
сімейне, трудове, кримінальне.
Питання розділу «Рідне право» (75)
диференційовані залежно від рівня складності
балами від 1 до 3.
Гра дозволяє опрацювати близько 50
життєвих ситуацій, зорієнтуватись в яких
допоможуть правові знання. Наприклад, якщо
ваш друг потрапив у ДТП, куди йому потрібно
звернутися у першу чергу; де можна отримати
закордонний паспорт; якщо плануєте захищати
свої права у суді, то з яким документом Ви маєте
туди звернутися;
що не має права робити
поліцейський, коли зупиняє водія транспортного
засобу; хто може перевірити, що лежить у Вас в
сумці, коли спрацювала «рамка» на виході із
супермаркету; як діяти у разі, коли вас затопили
сусіди; яким чином легалізувати диплом про
вищу освіту, отриманий за кордоном; кого буде
притягнуто до адміністративної відповідальності,
якщо учень 12 років влаштував бійку з
однокласником та випадково розбив йому
телефон тощо. Маємо обрати одну із трьох
запропонованих відповідей. У ході відповіді на
питання формується вміння проводити алгоритм
дій під час розв’язання запропонованої ситуації.
У ході правового двобою між двома
учасниками пропонується надати бліц-відповідь
на 3 питання.
Ознайомлює гра також зі змістом правничих
професій: суддя, адвокат, прокурор, слідчий,
нотаріус, поліцейський, присяжний тощо. Яким
чином за допомогою тільки жестів можна
показати гравцям такі поняття, як докази, вирок,
спадщина, закон, юридичні професії – усе
можливо, якщо підійти кмітливо, з гумором та
виявити акторський хист!
Різні за характером та рівнем складності
завдання будуть цікаві і підліткам і дорослим.
Гра розрахована на старший шкільний вік
(«14+»). А питання, на які учні не знають
відповіді, юристи в ході гри роз’яснюють,
допомагають
розібратися
та
дійти
до
правильного рішення.

Фахівці системи безоплатної вторинної
правової допомоги постійно працюють над
урізноманітненням
форматів
проведення
правопросвітницьких заходів серед учнівської
молоді Сумщини. А що краще може зацікавити
школярів, як не знання, здобуті в ігровій формі?
За ініціативою Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у
Сумській області, який очолює Олена Демченко,
в освітянських установах області започатковано
новий проект – навчально-розважальну гру
«Важниця правова».
Автори «Важниці правової» – експерти
харківської громадської організації «ЕкспертиЗА
Реформ», ще у грудні 2018 року презентували
для юристів місцевих центрів та бюро правової
допомоги Сумщини першу в Україні настільну гру
такого ґатунку, що дає корисні підказки з
українського законодавства. До участі у заході
були запрошені фахівці Сумського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти та
Інформаційно-методичного центру Управління
освіти і науки Сумської міської ради.
«Беззаперечно, така гра буде цікавою для
школярів Сумщини, дозволить їм краще освоїти
знання з правознавства, знайти відповіді на
актуальні питання, що трапляються в
повсякденному
житті.
Маємо
ідею
організувати турнір серед учнів шкіл. Упевнені,
це їх зацікавить», – поділилися враженнями
після
завершення
заходу
методист
з
правознавства
Інформаційно-методичного
центру Управління освіти і науки Сумської
міської ради Вікторія Тодосійчук.
Гру також використовують юристи системи
безоплатної вторинної правової допомоги у
Харківській,
Херсонській,
Закарпатській,
Тернопільській, Чернігівській областях.
«Важниця
правова»
спрямована
на
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З метою збереження саме освітньої функції
цієї гри у комплекті передбачена спеціальна
брошура з правильними відповідями на кожне
питання.
Гра «Важниця правова» дає змогу значно
підвищити рівень правової освіти і отримати нові
знання, містить підказки з українського
законодавства, які можуть бути корисними у
різних життєвих ситуаціях. Також за допомогою
цієї гри легко можна розвинути кмітливість та
комунікативні навички. А головне це те, що
граючись можна знайти рішення у правовому
полі багатьох життєвих ситуацій, з якими майже
кожен день стикаються громадяни.
Як показує досвід використання юристами
системи безоплатної вторинної допомоги
Сумщини гри «Важниця правова» у навчальних
закладах області учасники зосереджено та
уважно ставляться до ігрового процесу, серед
них розвивається здорова конкуренція, а
головне – кожен гравець хоче проявити та
показати свої знання. У грі переможцем стає не
найшвидший гравець, а найрозумніший, той, хто
правильно виконає якомога більшу кількість
завдань та отримає найбільшу кількість балів.
Апробована
настільно-розважальна
гра
«Важниця правова» ще у грудні 2018 року
юристами Охтирського місцевого центру з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги. Перші презентації гри «Важниця
правова» виявились досить успішними. Гру
позитивно сприйняли як учні, так і педагоги
навчальних закладів.
Під час проведення тижня права у грудні
2018 року молодь навчальних закладів у селах
Грунь, Куземин та Рибальське Охтирського
району розділилася на команди та виконувала
практичні завдання за допомогою карток
«Правовий двобій», «Загадки Феміди», «Рідне
право», «Життєва ситуація».
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Продовженням ознайомлення школярів з
грою став конкурс «Краща презентація
юридичної професії «Юрист очима дітей»,
участь у якому взяли учні 10-х класів ЗОШ № 2,
4, 8, 11 та Охтирської гімназії. Учасники команд
«Данко», «Аргумент», «Куркулі», «Весела
хвиля», «Невгамовні правники» презентували
постановочні судові засідання, сценки, розіграні
за допомогою жестів і міміки, творчо підійшли до
виконання поставлених завдань та проявили
акторський талант. Учасникам найбільше
сподобалося завдання «Загадка Феміди», що
передбачало показ пантоміми.
Школярам подобається гра, бо вони на
практиці можуть застосувати знання з різних
галузей права, тим самим продемонструвати та
підвищити
рівень
правової
грамотності,
логічного
мислення,
адже
така
форма
правопросвітництва значно підвищує рівень
сприйняття інформації і дозволяє встановити з
дітьми паритетні та довірчі відносини.
Правопросвітницькі заходи з використанням
гри «Важниця правова» проводять 4 місцеві
центри та 14 бюро правової допомоги Сумщини.
Географія
впровадження
гри
постійно
розширюється. Так, у 2019 році проведено ряд
тематичних інформаційних зустрічей з учнями в
навчальних закладах, де використовувалась
гра: Білопільська СШ І-ІІІ ст. №1; Буринська СШ
І-ІІІ ст. №1, Буринська ЗОШ І-ІІІ ст. №3;
Глухівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Глухівський НВК:
ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст. №4; Краснопільська ЗОШ
І-ІІІ ст., Угроїдська ЗОШ І-ІІІ ст. Краснопільської
селищної ради; м.Конотоп – Конотопська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 9 Беївський НВК, Калінінська ЗОШ,
Капустинська ЗОШ (Липоводолинський р-н.);
Недригайлівська СЗОШ І-ІІІ ст.; Путивльське
НВО,
Путивльська
ЗОШ-інтернат
І-ІІІ
ст.; Роменська ЗОШ І-ІІ ст. №8, Роменська ЗОШ
І-ІІІ ст. №11, Бацманівський НВК; Шосткинська
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ЗОШ І-ІІІ ст. №5; Свеська школа №2 ліцей
(Ямпільський р-н.).
Перевірили свої правові знання й учні
професійно-технічних
навчальних
закладів:
ДПТНЗ
«Лебединське
ВПУ
лісового
господарства»,
ДНЗ
«Білопільське
вище
професійне училище», ДПТНЗ «Шосткинське
ВПУ»,
філії
«Охтирський
центр
ПТО»
смт Велика Писарівка.
Учасники із захопленням грали, розв’язували
життєві ситуації, які можуть спіткати кожного з
нас (це і адміністративна відповідальність, і
сімейні стосунки тощо), вступали у правовий
двобій, розглядали законодавство України в
контексті сучасного життя. Загалом всім дуже
сподобалася правова гра, про що свідчила
завзятість та активність молоді під час заходів.
Але найвизначальнішим моментом стало все
ж проведення 27 лютого 2019 року Сумським
місцевим центром з надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги
спільно
з
Інформаційно-методичним центром управління
освіти і науки Сумської міської ради міні-турніру
серед вчителів права та громадянської освіти
шкіл м. Суми, під час якої здійснено апробацію
гри «Важниця правова» з метою визначення
можливостей її застосування на уроках
правознавства
та
громадянської
освіти.
Учасниками міні-турніру стали педагоги закладів
освіти м. Суми: №№2, 3, 8, 10, 20, 22, 24, 26, 27,
гімназії №1, НВК №16. За словами вчителів гра є
цікавою та корисною для учнів, адже не лише
перевіряє знання з різних галузей права, а й
сприяє формуванню життєвих компетентностей,
розвиває вміння аналізу та критичного мислення.
Проте, змагань без переможців не буває.
І місце в турнірі з гри «Важниця правова»
здобула учитель правознавства ССШ №10
Прийма Тетяна Олексіївна, ІІ місце посіла
вчитель ЗОШ №22 Пройдисвіт Ірина Анатоліївна,
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ІІІ місце – Фонталіна Ірина Валеріївна, учитель
правознавства ЗОШ №20. «Гра дуже цікава,
охоплює багато галузей права. Цікаві запитання,
особливо слід відмітити питання секторів
«Життєва ситуація» і «Феміда». Я впевнена, що
ця гра буде цікавою для дітей», – зазначила
переможниця Ірина Фонталіна. Усі переможці
нагороджені грамотами управління освіти і науки
Сумської міської ради та призами від
Національного олімпійського комітету, наданими
журналістом
телеканалу
УТ-1
Євгеном
Перестенком.
На
цьому правоосвітницька діяльність
закладів не припиняється. Протягом березняквітня 2019 року турнір «Важниця правова» буде
проведена серед учнів закладів освіти м. Суми.
За цей короткий час гра «Важниця правова»
стала популярною серед юристів, учнів,
студентів, освітян Сумщини. Гра захоплива і
корисна для молоді, адже дає можливість
зрозуміти важливість правових знань, а також
побачити, як свої правові знання можна і
потрібно застосовувати і реальному житті. Тож,
закріплюємо успіхи і продовжуємо цікаве
знайомство дітей з правом.
Наталія ПОСТАВСЬКА,
начальник відділу моніторингу діяльності
місцевих центрів
з надання
БВПД
Регіонального центру з надання БВПД
у Сумській області
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ –
НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ
УСПІШНОСТІ У БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ

Інформаційний вибух,
який сьогодні переживає світ, зачіпає всіх і
кожного. Інформація,
яка множиться за
долі
секунди,
у
соціальні мережі, які
охопили
країни
і
континенти, долучені,
як то кажуть, і малі, і
старші. І в цьому процесі є свої плюси, і, на жаль,
мінуси. Отож, щоб втриматися в океані
інформації, потрібні надійні механізми, які
допоможуть аналізувати і оцінювати, розрізняти
якісну інформацію і джинсу, факт і фейк.
Медіаграмотність нині поняття актуальне, воно
знаходиться в самому епіцентрі суспільних
відносин. Тому важливо медіа грамотності
навчати якомога раніше, як це нині реалізується
з правовою освітою.
Наразі, система освіти України зацікавлена в
тому, щоб медіаграмотність стала невід’ємною
частиною шкільних програм навчання. Нині існує
багато висновків науковців і думок експертів,
представників медійної спільноти щодо самого
поняття медіа грамотності, та його змістового
наповнення.
Не
залишається
осторонь
актуального питання й міжнародна організація
ЮНЕСКО, яка оприлюднила своє бачення і
запропонувала
головні
положення
п'яти
запропонованих нею правил щодо медійної та
інформаційної грамотності (Laws of Media and
Information Literacy, MIL).
Правила охоплюють всі види ЗМІ та інші
джерела інформації – бібліотеки, архіви, музеї та
Інтернет, незалежно від використовуваних
технологій. Особлива увага буде приділятися
підготовці вчителів, щоб залучити їх до
впровадження MIL в процес навчання, надання
їм відповідних педагогічних методів, навчальних
програм і ресурсів.
Коротко про принципи MIL від ЮНЕСКО:
Принцип
1.
Інформація,
комунікація,
бібліотеки, медіа, технології, Інтернет мають
використовуватися суспільством критично. Вони
рівні за статусом, і жодне з цих джерел не варто
вважати більш значущим, ніж інші.
Принцип 2. Кожен громадянин є творцем
інформації/знань. Кожен має право на доступ до

інформації/знань та право на самовираження.
Медійна та інформаційна грамотність має бути
для всіх – і для чоловіків, і для жінок, – і тісно
пов’язана з правами людини.
Принцип
3.
Інформація,
знання
та
повідомлення не завжди є нейтральними,
незалежними чи неупередженими. Будь-яка
концептуалізація, використання і застосування
MIL повинна зробити це твердження прозорим і
зрозумілим для всіх громадян.
Принцип
4.
Кожен
громадянин
хоче
отримувати і розуміти нову інформацію, знання і
повідомлення та мати можливість на спілкування
з іншими, навіть якщо він не висловлює це
прагнення. Їх права на це ніколи не мають
порушуватися.
Принцип 5. Медійна та інформаційна
грамотність не набувається одномоментно. Це
постійний та динамічний досвід і процес. Його
можна вважати завершеним, якщо він включає в
себе знання, вміння та установки щодо
використання, створення та передачі інформації,
щодо медіа та технологічного контенту.
Важливо
знати
ці
принципи,
щоб
вибудовувати
стратегію
медіаграмотності.
ГО «МЕДІАКОМПАС», працюючи з школярами
Сумщини, проводить для них зустрічі з
журналістами регіональних ЗМІ, вітчизняними і
зарубіжними експертами та фахівцями кафедри
журналістики та філології СумДУ. Зацікавити,
звернути увагу на актуальне й важливе, навчити
інструментам оцінювання інформації – наше
завдання. Уже більше 100 старшокласників у
різних районах Сумщини долучились до наших
програм, і робота продовжується. Ми зацікавлені
у співпраці з навчальними закладами, адже, на
моє глибоке переконання, медіаграмотність –
один з елементів успішної особистості.
Від редакції. Рубрика «Медіаграмотність»
віднині стане постійною на сторінках нашої
газети, ми будемо наповнювати її корисними
порадами
і
цікавими
матеріалами,
які
допоможуть
орієнтуватися
у
безмежному
просторі інформації.
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Олена ТКАЧЕНКО,
завідувач кафедри журналістики та
філології СумДУ, доктор філологічних
наук, професор, голова
ГО «МЕДІАКОМПАС»
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

11.03.2019

м.Суми

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на укладення угод серед претендентів на
першочергове зарахування до закладів вищої медичної та педагогічної освіти за державним
(регіональним) замовленням

№ 144-ОД
ЗАРЕЄСТРОВАНО в Головному територіальному управлінні
юстиції у Сумській області 15 березня 2019 року за № 22/1939

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. №417 «Деякі питання
реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням», з метою задоволення потреб
сіл, селищ або селищ міського типу в медичних (фармацевтичних) і педагогічних кадрах:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на укладення угод серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної та педагогічної освіти за
державним (регіональним) замовленням (далі – Порядок), що додається.
2. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Сумській області та у встановленому законодавством порядку забезпечити його опублікування в друкованих засобах масової інформації.
3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Акпєрова В.В.
Голова
М.КЛОЧКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації
11 березня 2019 року № 144-ОД

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Головному територіальному управлінні
юстиції у Сумській області 15 березня 2019 року за № 22/1939

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на укладення угод серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної та педагогічної освіти за державним
(регіональним) замовленням
1. Цей Порядок визначає механізм організації і проведення конкурсу для відбору претендентів для укладення угод згідно з Порядком реалізації права на
першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше
трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. №417.
2. Конкурси на укладення угод серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної та педагогічної освіти за державним (регіональним)
замовленням про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу (далі – Конкурс) проводяться щороку Департаментом освіти і
науки Сумської обласної державної адміністрації та/або управлінням охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації (далі – організатори Конкурсу).
3. Організатори конкурсу аналізують і узагальнюють інформацію, надану сільськими та селищним радами про прогнозовану потребу у фахівцях з вищою освітою
медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей, та рішення їх виконавчих органів щодо взяття на себе зобов’язань стосовно забезпечення фахівців з вищою
освітою на строк не менше трьох років безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм. З метою забезпечення прозорості та
відкритості проведення Конкурсу зведена інформація про потребу у фахівцях, у межах прогнозованої потреби регіону, розміщується на офіційних веб-сайтах організаторів
Конкурсу.
4. У разі наявності визначеної прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармакологічних) чи педагогічних спеціальностей у сільській
місцевості або селищах міського типу щороку до 1 березня організаторами оголошується Конкурс, затверджуються і оприлюднюються умови його проведення. Інформація
розміщується на офіційних веб-сайтах організаторів Конкурсу.
5. Для проведення Конкурсу створюється комісія, склад якої затверджується наказом організатора Конкурсу. Головою конкурсної комісії є заступник керівника
структурного підрозділу Сумської обласної державної адміністрації – організатора Конкурсу. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться наказом організатора Конкурсу.
6. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова комісії, який ініціює проведення її засідань, головує на засіданнях, дає доручення, обов’язкові
для виконання членами комісії, організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд конкурсної комісії.
За відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник голови конкурсної комісії.
7. Відповідальний секретар конкурсної комісії:
1) забезпечує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією;
2) забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;
3) за дорученням голови конкурсної комісії інформує (поштою, у тому числі електронною, телефоном, телефаксом тощо) усіх членів конкурсної комісії про час, дату
і місце її засідання, але не пізніше ніж за три робочі дні до дати його проведення;
4) реєструє членів конкурсної комісії, присутніх на її засіданні, а також інших осіб, що беруть участь у її роботі;
5) забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.
8. Робота конкурсної комісії здійснюється у формі засідань, час, дату і місце проведення яких визначає її голова.
9. Усі рішення конкурсної комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за», «проти», «утримались»), результати якого заносяться до відповідного
протоколу. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів. Рішення конкурсної комісії приймаються
простою більшістю голосів присутніх членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.
10. За результатами засідань конкурсної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.
11. Участь у Конкурсі можуть брати громадяни України, які раніше не навчалися в закладах вищої освіти за державним (регіональним) замовленням, бажають
здобути кваліфікацію медичного чи педагогічного працівника в закладах вищої медичної чи педагогічної освіти і відпрацювати не менше трьох років у сільській місцевості
або селищі міського типу.
12. Конкурс проводиться з урахуванням таких критеріїв:
1) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному у прогнозованій потребі, Конкурс проводиться серед осіб з повною загальною
середньою освітою або випускників закладів загальної середньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу надається право першочергового зарахування на місця
державного замовлення.
На місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними чи педагогічними спеціальностями відповідає строку, визначеному в середньостроковій потребі,
Конкурс проводиться серед осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і планують продовження навчання за умови можливості його
закінчення в передбачений строк;
2) перевага під час проведення Конкурсу надається особам, що претендують на вступ до закладів вищої медичної чи педагогічної освіти, які на законних підставах
проживають у населеному пункті, де розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості чи селищі міського типу);
3) ураховуються показники якості навчання на попередньому освітньому рівні та участь в олімпіадах, конкурсах тощо.
13. Претенденти на участь у Конкурсі до 15 березня подають до організаторів Конкурсу пакет документів, а саме:
1) заяву на участь у Конкурсі із зазначенням основних мотивів;
2) випускники закладів загальної середньої освіти поточного року пред’являють оригінал документа, що посвідчує особу; подають завірену копію зазначеного
документа і табеля успішності за перше півріччя випускного класу;
3) випускники закладів загальної середньої освіти попередніх років пред’являють оригінал та подають завірену копію документа, що посвідчує особу; документ
державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат) і додаток до нього;
4) випускники закладів фахової передвищої освіти пред’являють оригінал та подають завірену копію документа, що посвідчує особу; документ державного зразка
про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додаток до нього;
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5) копії дипломів, грамот, подяк щодо участі в олімпіадах, конкурсах тощо.
14. Результати Конкурсу оголошуються організаторами не пізніше 30 квітня, оприлюднюються на офіційних сайтах організаторів Конкурсу та повідомляються
переможцям Конкурсу. Повідомлення може здійснюватися одним із доступних способів, обраним претендентом, зокрема, у письмовій формі, засобами електронного чи
телефонного зв’язку.
15. До 30 травня переможці підписують з організаторами Конкурсу Угоду, відповідно до Типової угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській
місцевості або селищі міського типу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. №417.
Керівник апарату
Д. ЖИВИЦЬКИЙ
Директор Департаменту
освіти і науки
В. ГРОБОВА

Сумська обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

13.03.2019

Суми

№ 165-ОД

Про затвердження Положення про обласний конкурс
«Збереження довкілля – свідомий вибір»
Відповідно до статей 6, 8, 15 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 13 частини першої статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою формування екологічної свідомості та екологічного виховання учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про обласний конкурс «Збереження довкілля – свідомий вибір» (додається).
2. Відділу інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи управління дошкільної, загальної середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (Харламов Ю.І.) 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. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в друкованому засобі масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Тимчасово виконуючий
обов’язки директора

Ю.ХАРЛАМОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної
державної адміністрації 13.03.2019 № 165-ОД

ЗАРЕЄСТРОВАНО
В Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській
області 18 березня 2019 року за №23/1940

Положення
про обласний конкурс «Збереження довкілля – свідомий вибір»
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Це Положення визначає порядок проведення обласного конкурсу «Збереження довкілля – свідомий вибір» (далі – Конкурс).
2. Конкурс проводиться з метою формування екологічної свідомості та екологічного виховання учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
ІІ. ОРГАНІЗАТОРИ ТА РОЗПОРЯДНИКИ КОНКУРСУ
1. Організація Конкурсу забезпечується Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за сприянням Державної екологічної інспекції у
Сумській області (далі – організатор).
2. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом Департаменту освіти і
науки Сумської обласної державної адміністрації.
3. До складу організаційного комітету включаються представники Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Державної екологічної
інспекції у Сумській області, представники закладів позашкільної освіти, представники місцевих науково-методичних установ і організацій області (за згодою).
4. Очолює організаційний комітет голова. Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами та керує роботою з організації проведення
Конкурсу.
5. Організатор є розпорядником Конкурсу, затверджує склад журі.
ІІІ. УМОВИ І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
1. На Конкурс подаються роботи, спрямовані на привернення уваги до проблем довкілля як рідного краю, так і світових проблем:
формування екологічної культури;
утвердження у свідомості юних громадян переконань щодо вирішення та запобігання і недопущення екологічних проблем;
привернення уваги керівників суб’єктів господарювання, органів влади до проблем довкілля через призму дитячого сприйняття;
стимулювання пізнавальної активності, розвиток критичного мислення, спонукання учасників до творчості.
2. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
3. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює організатор.
4. Конкурс проводиться у чотирьох номінаціях:
есе на екологічну тематику;
екологічний малюнок;
кращі альтернативи поліетиленовим пакетам на тему «Некульок або екоторбинка – екологічно та стильно»;
відеоролика на екологічну тематику.
5. У Конкурсі беруть участь учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти області віком від 11 до 17 років.
6. Роботи на Конкурс надсилаються з 01 квітня до 06 травня 2019 року.
7. Письмова робота (есе) має бути виконана на аркушах формату А4 та мати обсяг не більше двох друкованих аркушів.
8. Малюнок має бути виконаним на аркушах формату А3 або А4.
9. Відеоролик має бути тривалістю не більше 5 хвилин (наприклад: соціальна реклама екологічного способу життя; ландшафти рідного краю; інше з екологічної
тематики). Відеоролик надається на електронних носіях. Відеоролик має бути створений відповідно до власної розробки. Не допускається використання відеоролика,
запозиченого з мережі Інтернет.
10. Обмеження по номінації «Некульок або екоторбинка – екологічно та стильно» відсутні.
11. На конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи з коротким повідомленням про автора: прізвище, ім’я, вік, домашня адреса та телефон, заклад освіти, який
представляє учасник.
12. Роботи надсилаються на адресу Державної екологічної інспекції у Сумській області: вул. Першотравнева, 29, м. Суми, 40000.
13. До участі у конкурсі не допускаються роботи, що не відповідають умовам, визначеним цим положенням.
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ІV. ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ
1. Оцінювання робіт здійснює журі Конкурсу.
2. Журі Конкурсу формується з числа представників Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Державної екологічної інспекції у
Сумській області, педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, наукових установ та організацій області (за згодою).
3. До складу журі входять:
голова журі: організовує роботу членів журі, проводить засідання, бере участь у визначенні переможців Конкурсу, затверджує список переможців конкурсу;
члени журі: забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення конкурсу, заповнюють оціночні протоколи, визначають переможців Конкурсу;
секретар журі: забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.
4. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями.
1) У номінаціях «есе на екологічну тематику», «екологічний малюнок», «кращі альтернативи поліетиленовим пакетам на тему «Некульок або екоторбинка –
екологічно та стильно»:
розкриття проблематики – 5 балів максимально;
оригінальність ідеї – 5 балів максимально;
практичне значення – 5 балів максимально;
естетичність роботи – 5 балів максимально;
соціальна спрямованість – 5 балів максимально;
ступінь самостійності автора під час виконання робіт ‒ 5 балів максимально;
максимальна сумарна кількість балів – 30.
2) У номінації «відеоролик на екологічну тематику»:
розкриття проблематики – 5 балів максимально;
оригінальність ідеї – 5 балів максимально;
практичне значення – 5 балів максимально;
соціальна спрямованість – 5 балів максимально;
ступінь самостійності автора під час виконання роботи ‒ 5 балів максимально;
технічні параметри відеоролика (якість відеозйомки, звукового супроводу; наявність відеоефектів, спеціальних засобів) – 5 балів максимально;
максимальна сумарна кількість балів – 30.
5. Переможцем Конкурсу визначається учасник, який набрав найбільшу кількість балів у різних номінаціях: І, II та III місце розподіляються відповідно до кількості набраних
балів.
6. Переможців Конкурсу нагороджують у травні 2019 року дипломами та цінними подарунками.
V. ФІНАНСУВАННЯ
1. Конкурс є не комерційним. Участь від учасників не потребує жодних вступних внесків.
2. Витрати на придбання подарунків здійснюється за рахунок коштів спонсорів, залучених до проведення Конкурсу, благодійників та інших джерел, не заборонених
законодавством.
Тимчасово виконуючий обов’язки
Директора Департаменту освіти і науки

ПРАВОВА ОСВІТА

Ю.ХАРЛАМОВ

«ПРАВОВИЙ MESSAGEBOX» –
ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКА
МІСІЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

Щотижнево
пересувний
«ПРАВОВИЙ
MessageBox» від
обласного
управління юстиції
крокує
новими
шкільними територіями, виконуючи свою місію –
підвищувати обізнаність та правосвідомість
школярів та їх батьків з різних правових питань.
Так, зарекомендувавши себе в інших
навчальних закладах, правовий помічник прибув
до Сумської школи №21, де розмістив
інформаційні матеріали не тільки для учнів, а й
для учителів та батьків школярів. Крім того,
правовий помічник містить матеріали щодо
протидії домашньому насильству та булінгу,
порядку отримання аліментів та нових правил
виїзду неповнолітньої дитини за кордон. До речі,
відповідно ініційованому Мін’юстом закону
#ЧужихДітейНеБуває, в разі, якщо дитина
проживає з одним з батьків, який не
перешкоджає другому з батьків у побаченнях і
спілкуванні з дитиною – така дитина може

виїхати за кордон на строк до 1 місяця. Не
потрібно отримувати дозвіл у другого з батьків на
виїзд за кордон дитини, якщо мета поїздки:
 навчання;
 оздоровлення та відпочинок;
 лікування;
 участь у дитячих змаганнях, фестивалях,
наукових виставах, учнівських олімпіадах та
конкурсах,
екологічних,
технічних,
мистецьких, туристичних, дослідницьких,
спортивних заходах.
Відповідальні батьки, користуючись урядовою
підтримкою, також повинні пам’ятати й про
відповідальність,
передбачену
за
умисне
порушення строків перебування за кордоном
дитини – адміністративну відповідальність у
вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень та
втрати права виїзду з дитиною за кордон без
згоди другого з батьків строком на 1 рік.
За
матеріалами
сайту
Головного
територіального управління юстиції у Сумській
області http://sumyjust.gov.ua
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«МОЇ ВІРШІ – МОЯ ЄДИНА ВТІХА»

Життю і творчості поета, свого
земляка Олексія Івановича Примака,
присвятили літературний вечір у
Першотравневій ЗОШ І-ІІІ ст.
ім. В.Г. Михайлика Слобідської сільської
ради Буринського району.
Учителі української мови і літератури дуже
часто є збирачами й хранителями інформації про
видатних людей рідного краю. За таку
надзвичайну цінну краєзнавчу роботу, за кожне
збережене для майбутніх поколінь ім’я велике
спасибі Вам, шановні освітяни. Матеріал про
літературний вечір, присвячений талановитому
поету і журналісту, надіслала до редакції газети
«Педагогічна трибуна» НОСОК
Людмила
Олександрівна,
керівник
гуртка
«Юні
журналісти».
Чи можна перерахувати всіх, кого наша
Сумщина дала українській літературі?! Так,
звичайно, це буде довга низка дорогоцінних
перлів, а кожен із них – талант своєрідний,
самобутній. Серед багатьох відомих є імена,
якими дорожать там, де ці люди народилися, де
вони творили. Саме таким був і наш земляк
Олексій Іванович Примак, для якого колискою
стала наша слобідська земля, прекрасна
Буринщина.
Над Слободою яблуні цвітуть,
Їх пахощі, мов перший поцілунок.
А люди набожні із церкви тихо йдуть…
Пошли їм, Боже, спокою в дарунок.
Моє село – колиска давніх мрій –
Таке близьке й таке далеке нині.
Олексій Примак сказав своє натхнене слово в
поезії. Сотні поетичних мініатюр пройшли крізь

призму неспокійного часу та його власного
серця, і тим засвідчили: поет, як лірик, відбувся.
Олексій Іванович Примак навчався в нашій
школі. Саме тут перед ним відкрився світ знань,
захоплюючий світ літератури. Саме тут були
написані перші вірші тоді ще юного поета. У 1963
році юнак закінчив Першотравневу школу.
Потім
було
Кролевецьке
училище
художнього ткацтва, диплом з відзнакою. По
закінченні Харківського університету повністю
присвячує себе журналістиці. Майже 30 років
займав посаду літпрацівника, а потім –
відповідального секретаря газети «Конотопський
край». Був лауреатом Всеукраїнського конкурсу
Спілки журналістів України.
Пахне літом і грушами в хаті,
В грубці танець вогонь витіва…
На стіні в рушнику батько й мати
В молоді та щасливі літа.
У букеті нехитрому айстри
Біля мене сидять залюбки.
Дощ знадвору хлюпочеться рясно,
Гілка стука в намоклі шибки.
Є місця чепурніші і кращі,
Та, як мова, у мене один
Край дитинства. Його я нізащо
Не зміню на чужі поїзди.
А ще з різних сцен звучать мелодійні пісні:
Олексій
Примак
працював
у
творчій
співдружності
з
викладачем
Конотопської
музичної школи композитором і співаком
Володимиром Маляровим. Разом вони створили
чимало задушевних пісень. Окремі з них звучали
у запису упродовж літературного вечора.
У кохання осені немає,
Літо є, і в більшості - весна.
Навіть коли листя облітає
Чи мете хурделиця рясна.
У кохання віку не буває.
Все життя, як неповторна мить.
Навіть коли вечір догоряє,
А душа, як в юності, тремтить.
Велику роботу по вшануванню пам’яті
Олексія Примака здійснила наша колега,
вчителька української мови та літератури Бохан
Ніна Олександрівна, яка й сама закохана у
поетичне слово, пише вірші, зберігаючи кращі
традиції українського письменства.
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ЗБЕРЕГЛА І В СЕРЦІ,
І В ДУШІ РІДНУ ЗЕМЛЮ

Вона була справжнім учителем, адже не
спокусилася великими посадами на рівні
обласного чи районного центрів… У селі, де
бігала ще дівчиськом, де кожен знає її родину –
батька Бориса Петровича Семишкура (він
очолював
місцеве
господарство
і
був
ініціатором будівництва просторої, світлої
2-поверхової школи), і маму Марію Павлівну,
сільського бібліотекаря – працювала у школі.
Учителем, а потім 20 років – директором
місцевої школи. Така відданість рідній землі
заслуговує найвищих слів подяки і пошани!
27 березня Ольга Борисівна Пасько,
змучена тяжкою хворобою, відійшла у засвіти,
залишивши по собі добру пам'ять.
У 1975 році Ольга Борисівна закінчила
Харківський державний університет, факультет
іноземних мов, отримавши диплом учителя
німецької мови. Фахівця з таким дипломом
чекали в багатьох школах, але завжди для неї
важливим було рідне село Товста. І покликання
своє вона знайшла саме тут. Звичайна сільська
школа стала для дітей куточком щастя і радості.
Не кажучи вже про те, що часто приймала
всеукраїнські семінари, адже велику роль у
вихованні
віддавали
народознавству,
патріотизму, який, як відомо, починається з
найріднішого куточка України – того, де
народився і зростав. Характерною особливістю
Ольги Борисівни було прагнення розумом і
серцем дійти до кожної дитини, зробити все
необхідне для потенційного розвитку її
можливостей. Так кажуть про неї колеги,
захоплюючись талантом педагога. А ще
покоління товстян зажди з захопленням читали
її дописи у районній газеті про життя школи та

села. З якою любов’ю вона пише про людей!
У цьому вона вся, вірна донька рідної землі
Ольга
Борисівна
Пасько
–
невтомна
у громадській роботі, у творчості, у бажанні
допомогти людям.
Про історію свого села, в якій велика
складова саме школи, її педагогічного
і учнівського колективів, Ольга Пасько написала
книгу «Моє село – і батька, й матері тепло». На
її сторінках – розповідь про село Товста
Білопільського району. Тут, серед красивих
краєвидів, на фоні дозрілих серпневих яблук
у садах, посаджених старшими і молодшими
поколіннями, розцвітали долі товстян. На
сторінках книги – люди праці, сільські майстри
пензля і пісні… Окремий розділ у книзі
присвячено школі, там вміщено глибокий
матеріал про директорів і вчителів, випускників.
Книга стала останньою присвятою рідній
землі і водночас великою справою заради
майбутнього, адже в ній пам'ять поколінь, яку
Ольга Борисівна Пасько зафіксувала на
сторінках книги. Так само житиме пам'ять і про
автора книги – вірну доньку рідної землі.
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