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НАГОРОДИ 
МІЖНАРОДНЕ 

ВИЗНАННЯ 
СУМСЬКОГО ПРОФЕСОРА 

Уже вкотре за багаторічну 
науково-викладацьку діяль-
ність відзначено видатного 
науковця сучасності, всесвіт-
ньо відомого вченого в галузі 
гідродинаміки, вібронадійності 
та герметичності роторних 
машин, засновникf наукового 
напрямку «Гермомеханіка», 
талановитe людинe і вчителя, 
заслуженого діяча науки і 
техніки України, заслуженого 
професора Сумського держав-
ного університету, почесного 
доктора honoris causa, 
доктора технічних наук, 
професора, професора 
кафедри загальної механіки і 
динаміки машин факультету 
ТеСЕТ Сумського державного 
університету Володимира 
Альбіновича Марцинковського. 

26 березня 2017 року йому 
вручено Орден «За заслуги 
перед Польщею». Цим 
орденом нагороджуються 
іноземні громадяни та особи 
польської національності, які 
проживають за кордоном, що 
своєю діяльністю внесли 
видатний внесок у галузі 
міжнародного співробітництва 
й розвитку зв'язків Республіки 
Польща з іншими державами і 
націями. Рішення про 
нагородження Орденом прий-
мається Президентом 
Республіки Польща за 
поданням Міністерства закор-
донних справ. Цього разу 
рішення підписав президент 
Польщі Анджей Дуда, а 
церемонію вручення Ордена 
виконували Генеральний 
Консул Річ Посполити у 
Харкові Януш Яблонський та 
Сенатор Гжегош Печкис. 

Володимир Альбінович 
Марцинковський – гордість 
освітньо-наукової спільноти 

Сумщини.  
Минулого року розмінявши 

десятий десяток літ, він і 
сьогодні працює в рідному 
навчальному закладі. А десь 
далеко залишився 1957 р., 
коли закінчив Харківський 
політехнічний інститут за 
спеціальністю «Динаміка і 
міцність машин». Спеціальність 
захопила, працював на 
виробництві, а потім вибрав 
для себе науку, адже скільки 
всього хотілося створити! У 
1964 р. захистив кандидатську 
дисертацію,  1966 р. – 
завідувач кафедри загально-
наукових дисциплін Сумського 
філіалу Харківського полі-
технічного інституту. З 1972 р. – 
завідувач кафедри теоретичної 
механіки Сумського філіалу 
Харківського політехнічного 
інституту. У 1974 р. захистив 
докторську дисертацію, став-
ши першим в історії Сумщини 
доктором технічних наук. У 
1976 р. отримав вчене звання 
професора…  

Будь-який інформаційний 
ресурс розповість вам про цю 

видатну людину, яка 
присвятила своє життя науці, 
його розробками корис-
туються в усьому світі. Має 
багато нагород, автор  
240 друкованих наукових і 
навчально-методичних робіт, 
велика кількість яких 
використовується як навчальні 
посібники, засновник 
Міжнародної науково-технічної 
конференції «ГЕРВІКОН», яка 
проводиться кожні 3 роки, 
починаючи з 1976 р. 
Нагороджений орденом «Знак 
Пошани», заслужений діяч 
науки і техніки України. 

Засновник нової дисцип-
ліни «Гермомеханіка» і автор 
спеціальних курсів з гідро-
динаміки. 

Освітяни і науковці 
Сумщини щиро вітають 
шановного професора з 
нагородою від імені польської 
республіки і зичать міцного 
здоров’я, успіхів, 
благополуччя! 

 

Ірина ПАНАСЕНКО 
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ПАНОРАМА 
ОСВІТЯНСЬКИХ ПОДІЙ 

НЕЗАБАРОМ ЗНО 

У цьому році для 
проходження основної сесії 
ЗНО зареєструвалося 6 367 
осіб, із них 4 919 – випускники 
загальноосвітніх навчальних 
закладів та 1 448 осіб – 
випускники минулих років. 

 «Не зареєструвалися для 
проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання 147 
осіб, це учні вечірніх шкіл, учні 
загальноосвітніх навчальних 
закладів при установах 
державної пенітенціарної 
системи України. Крім того, є 
ті, що не можуть складати 

ЗНО за станом здоров’я, 
також одна особа відмовилася 
складати ДПА у формі ЗНО з 
релігійних переконань», – 
розповіла в.о. начальника 
Департаменту освіти й науки 
Сумської ОДА Олена Попова. 

Цікавий в цьому році вибір 
предметів, з яких учасники 
ЗНО проходитимуть тесту-
вання. 70% із усіх зареєстро-
ваних обрали історію України, 
44% – математику, 37% – 
біологію, 20% – англійську мову, 
17% – географію, 8% – фізику, 
2% – хімію. 

Нині Департамент освіти і 
науки Сумської обласної 
державної адміністрації спіль-
но з Харківським регіональним 
центром оцінювання якості 
освіти проводять роботу щодо 
формування мережі пунктів 
проведення ЗНО. За поперед-
німи даними функціонуватиме 
31 пункт на базі загально-
освітніх, професійно-технічних, 
вищих навчальних закладів у 
містах Глухів, Конотоп, 
Охтирка, Ромни, Суми, Шостка. 

САЙТ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЛЯ – У ЧИСЛІ 
ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  

У Міністерстві науки і 
освіти України відзначили 
переможців 7-го конкурсу на 
кращий веб-сайт навчального 
закладу. Конкурс був органі-
зований МОН спільно з ДНУ 
«Інститут модернізації змісту 
освіти» та Комітетом Інтернет 
асоціації України з питань 
інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті. 
На конкурс надійшло 

понад 1600 заявок, з яких 
незалежне журі обрало 20-х 
лідерів за такими номінаціями: 
веб-сайти міських шкіл; веб-
сайти сільських шкіл; веб-
сайти дошкільних навчальних 
закладів; веб-сайти позаш-
кільних навчальних закладів; 

веб-сайти навчальних закладів 
професійно-технічної освіти. 

За результатами конкурсу 
у номінації «веб-сайти поза-
шкільних навчальних закладів» 
сайт КЗ Сумської обласної 
ради – обласний центр 
позашкільної освіти та роботи 
з талановитою молоддю посів 
друге місце.  

СУЧАСНА ОПОРНА ШКОЛА ПРАЦЮВАТИМЕ В КРАСНОПІЛЛІ 

В умовах децентралізації 
та створення міцних територі-
альних громад важливе місце 
займають опорні школи. 
Наразі таку створюють у 
Краснопільському районі. Це 
буде навчальний заклад 
нового типу, школа майбут-
нього, модернізована, забезпе-
чена новітніми технологіями та 
сучасним обладнанням. 

Його основа – Краснопіль-
ська ЗОШ І-ІІІ ступенів, де 
навчається 642 учні із смт Красно-
пілля та навколишніх сіл, 
укомплектовано 29 класів. 
Пра цює  у  школ і  6 3 
педагогічних працівники, прак-
тично половина із них – 

вчителі вищої категорії. Школа 
потужна і велика. А завдяки 
співпраці народних депутатів 
від Сумщини, обласної та 
районної влади в рамках 
ініціативи Новий Освітній 
Простір через рік вона справді 
перетвориться на школу 
нового типу, в яку діти 
ходитимуть із задоволенням. 

Як повідомили у відділі 
освіти, молоді та спорту 
Краснопільської райдерж-
адміністрації, лише в минулому 
році для цієї школи придбано 
обладнання для кабінетів 
природничо-математичного 
циклу та комп’ютерне облад-
нання на суму 378,3 тисячі 

гривень, меблі для комп’ютер-
ного класу за 75 тисяч гри-
вень, виготовлено проектно-
кошторисну документацію на 
реконструкцію системи опален-
ня, утеплення фасадів, заміну 
вікон. 

У цьому році для кабінету 
української мови та літератури 
придбано інтерактивне робоче 
місце вчителя, яке включає 
інтерактивний комплекс з 
маркерною дошкою, персо-
нальний комп’ютер вчителя та 
програмне забезпечення. 

 

За інформацією Департа-
менту освіти й науки Сумської 
ОДА та повідомлень ЗМІ 
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МЕДІА-
ГРАМОТНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ 

МЕДІАОСВІТИ/ 
МЕДІАГРАМОТНОСТІ В УКРАЇНІ 

Розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій та 
системи мас-медіа нагально 
потребує цілеспрямованої 
підготовки особистості до 
вмілого і безпечного корис-
тування ними. Медіа впливають 
на освіту молодого покоління, 
часто перетворюючись на 
провідний чинник його 
соціалізації. Вседозволеність 
інформаційного ринку, засил-
ля низькопробної медіа 
продукції, низькоморальних 
ідеологій та цінностей, 
спричиняє зниження  в 
суспільстві імунітету до 
соціально шкідливих інфор-
маційних впливів. Відтак, 
постає гостра потреба  в 
розвитку медіаосвіти, одне із 
головних завдань якої полягає 
в запобіганні вразливості 
людини до медіанасильства і 
медіаманіпуляцій, втечі від 
реальності в лабіринті 
віртуального світу, поширенню 
медіазалежностей. У багатьох 
країнах медіаосвіта функ-
ціонує як система, що стала 
невід’ємною частиною, з 
одного боку, загальноосвітньої 
підготовки молоді, з другого – 
масових інформаційних 
процесів.  

Сьогодні стан медіаосвіти в 
Україні є критичним, про що 
неодноразово доводять сумні 
події останнього часу, 
зазомбованість українців та 
невміння обирати якісний 
телевізійний контент. Для того, 
щоб навчитися протистояти 
негативним впливам медіа, 
допомогти людині зорієнту-
ватися перед величезною 
кількістю інформації та 
формувати власний погляд 
потрібно застосовувати спе-

ціальні знання та підходи, 
які називають медіао-
світою. 

Медіаосвіта (від анг. 
media edication, лат. media – 
засоби, посередники): 

– організація вивчення в 
системі навчальних 
закладів (школи та ін.) 
основних закономірностей 
масової комунікації (преси, 
телебачення, кіно, відео 
тощо), які мають на меті 
готувати нове покоління до 
життя у сучасних 
інформаційних умовах, до 
різної інформації та її 
розуміння; 

– формування на матеріалах 
за допомогою засобів масової 
комунікації медіаграмотності, 
кінцева мета якої критичне 
сприйняття медіа-повідомлень. 
Це обов’язкова частина 
навчальної програми на 
кожному ступені шкільного 
навчання масової інформації; 

– частина освітнього 
процесу, спрямована на 
формування в суспільстві 
медіакультури, підготовку 
особистості до безпечної та 
ефективної взаємодії із 
сучасною системою мас медіа, 
включаючи як традиційні 
(друковані видання, радіо, 
кіно, телебачення), так і 
новітні (комп’ютерно опосе-
редковане спілкування, Інтер-
нет, мобільна телефонія), 
медіа з урахуванням розвитку 
інформаційно-комунікативних 
технологій. Тобто медіаосвіта 
має на меті виховання 
медіаграмотності. 

Медіаграмотність – 
сукупність знань, навичок та 
умінь, які дозволяють людям 
аналізувати, критично оціню-

вати і створювати повідом-
лення різних жанрів і форм 
для різних типів медіа, а 
також розуміти і аналізувати 
складні процеси функціону-
вання медіа в суспільстві, їх  
вплив. Це базовий елемент 
політики в сфері споживання 
інформації, охоплює всі 
категорії людей протягом 
усього життя. 

Сучасне значення «медіа» – 
засіб, через який 
опосередковано здійснюється 
комунікація між людьми, 
групами людей. 

Медіа стали невід’ємною 
частиною нашого життя. Вони 
вже не тільки дозволяють 
отримувати інформацію, а 
формують наш світогляд, 
смаки, погляди. Разом з тим, 
крім важливих новин та 
авторитетних думок, вони 
несуть також і неправдиву, 
необ’єктивну інформацію, 
перенасичені рекламою, 
пропагандою, порнографією та 
насильством. 

На сучасному етапі 
суспільного розвитку гостро 
постало питання медіаосвіти. 
Адже саме від інформації, яку 
ми отримуємо, залежить наше 
майбутнє, майбутнє нашої 
держави.  

Створення системи 
шкільної медіаосвіти в Україні 
є одним із нагальних питань  
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сучасної школи, яка повинна 
враховувати проблеми 
глобальної освіти і потреби 
нової інноваційної ери. 

Постановою Президії 
Національної академії педаго-
гічних наук України 20 травня 
2010 року була схвалена 
«Концепція впровадження 
медіаосвіти в Україні». Від цієї 
дати почався відлік швидкого 
запровадження медіаосвіти в 
середній школі. За цією 
концепцією медіаосвіта визна-
чається як «частина освітнього 
процесу, спрямована на 
формування в суспільстві 
медіакультури, підготовку 
особистості до безпечної та 
ефективної взаємодії із 
сучасною системою мас-
медіа». 

До основних принципів 
медіаосвіти додано патріо-
тичне виховання. 

У вихідних положеннях 
характеризується новий 
контекст впровадження медіа-
освіти: 

– характеристика майбут-
нього суспільства, яке все 
більше спиратиметься на 
інформаційно-комунікаційні 
технології; 

– недосконалий захист 
дитини від медіаконтенту, що 
може шкодити її здоров’ю та 
розвитку; 

– необхідність протистояти 
зовнішній інформаційній агре-
сії та руйнівній пропаганді;  

– необхідність інтегрувати 
ініціативи суб’єктів освітнього 
процесу та широкої громад-
ськості в ефективну націо-
нальну медіаосвітню систему; 

– згадуються нові міжна-
родні документи, що 
визначають загальні завдання 
сучасної медіаосвіти. 

Концепція спрямована на 
підготовку і проведення 
широкомасштабного 
поетапного всеукраїнського 
експерименту з упровадження 
медіаосвіти на всіх рівнях. 

Зокрема, у Концепції 
висвітлено різні форми 
медіаосвіти. 

Під формами медіаосвіти 
мається на увазі її здійснення 
в усіх складових системи 
безперервної освіти в Україні: 
медіаосвіта дошкільна, шкіль-
на, позашкільна, вищій школі, 
батьківська, дорослих. 

Важливу роль мають 
відігравати шкільні бібліотеки 
як сучасні комп’ютеризовані 
центри, в яких концентрується 
інформаційно-пошукова діяль-
ність учнів. Значну увагу 
приділено і позашкільній 
медіаосвіті, яка спрямована на 
розвиток способів творчого 
самовираження особистості, 
має супроводжувати шкільну 
медіа-освіту, підсилювати її 
ефект.  

Школа, на думку вчителів, 
має навчити дітей умінню 
фільтрувати медіаінформацію, 
відбирати з неї необхідну, 
захищатися від шкідливого 
впливу масмедіа. Шкільний 
курс медіакультури має 
підготувати молодь до 
активної грамотної поведінки у 
світі інформації.  

Не всі учні ще вивчають 
медіаосвіту, але наявність 
навіть одного курсу за 
вибором для старшокласників 
або факультативу змінює 
атмосферу в школі, дітям 
цікаво це вивчати, адже вони 
відчувають, що медіаосвіта – 
це їхнє сьогоднішнє життя, яке 
вже великою мірою 
віртуалізувалося і минає у 
взаємодії з медіа. У 
загальноосвітніх школах 
упровадження медіаосвіти 
відбувається в різних формах – 
від психологічної (критичне 
мислення) до суто практичної – 
створення медіапродуктів.  

Запровадження медіаосвіти 
в навчальний процес україн-
ської школи буде залежати, у 
першу чергу, від ставлення 
вчителів до цього процесу. 

Майбутнє медіаосвіти вчителі 
бачать через включення курсу 
в навчальні плани та розвиток 
інтегрованого навчання. Під 
час медіаосвітніх занять 
учителі акцентують увагу на 
розвиток критичного та 
креативного мислення учнів в 
інформаційному просторі. 
Половина опитаних учителів 
уважають викладання курсу 
«дуже потрібним» (51%), 45% – 
обрали відповідь «скоріше 
потрібним», 4% – визначили 
курс «не дуже потрібним». 
Тобто, нагальна потреба в 
курсі є безсумнівною.  

На сьогодні актуальність 
медіаосвіти в навчальному 
середовищі визначається не 
тільки рівнем інформатизації, 
але й тим, що глобалізаційні 
зміни в застосуванні 
медіазасобів зробили наше 
сприйняття світу значною 
мірою залежним від того, як 
його подають ці медіа.  

Людина медіасуспільства 
постійно перебуває у сфері 
впливу медіа-середовища і 
численних медіа, що стають її 
соціальним повсякденням.  

Уже змалечку дитина 
змушена постійно сприймати 
інформацію – образи 
відображеного світу.  
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Молодший шкільний вік – 
це початок усвідомленого 
сприйняття сучасного світу, 
період, у якому закладаються 
основи моральних знань, 
норм, формується свідомо-
емоційне ставлення до 
навколишнього середовища. 
Стає зрозумілим, що не лише 
кількість, а й якість 
інформації, яка надходить 
ззовні, має дуже важливе 
значення, бо саме вона й 
формує майбутню особистість. 
Обсяг інформації постійно 
збільшується, а життя сучасної 
дитини вже не можна уявити 
без медіа. 

Медики стверджують, що 
дитина молодшого шкільного 
віку без шкоди для здоров’я 
може дивитись телевізор від 1 
до 3 годин на день, а сидіти 
перед монітором комп’ютера і 
того менше – від 10 до 30 
хвилин. У той же час, за 
підрахунками ЮНЕСКО, діти 
проводять перед екраном 
телевізора в середньому 3 
години на день, що приблизно 
на 50% більше, ніж період 
часу, який витрачається на 
будь-який інший вид 
позашкільної діяльності. Тим 
часом статистика телевізійних 
програм, що виходять в ефір, 
свідчить, що спеціальні дитячі 
програми займають всього 
лише 2% загального ефірного 
часу, у порівнянні: п’ять років 
назад їх було 15%. Для 
дитячої аудиторії на 
телевізійних каналах транслю-
ються хіба що мультфільми та 
декілька дитячих тематичних 
передач, а в основному діти 
дивляться ті ж програми, що й 
дорослі. Численні дослідження 
свідчать про те, що надмірне 
захоплення спілкуванням із 
засобами масової комунікації 
вкрай негативно позначається 
на зорові, психологічному та 
фізичному стані школярів. 

У зв'язку з цим значно 
актуалізується проблема 
необхідності розвитку медіа-
грамотності саме в молодшому 

шкільному віці. 
Медіаосвіта передбачає 

методику проведення занять з 
використанням проблемних, 
евристичних, ігрових та інших 
продуктивних форм навчання, 
що дає змогу підготувати учнів 
до життя у нових 
інформаційних умовах. Діяль-
ність педагога з формування у 
молодших школярів культури 
взаємодії із медіа покликана 
розвинути не лише навички 
сприйняття, аналізу та 
інтерпретації медіатекстів, а й 
навички критичного мислення 
по відношенню до 
різноманітної медіапродукції, 
розвинути на матеріалі 
медіатворчі здібності дітей.  

Найважливіше в цьому 
аспекті є те, щоб діти вміли 
аналізувати, критично 
ставитися до змісту будь-якого 
медіатексту, отриманого з 
Інтернету, телебачення чи 
друкованого видання, а також 
могли робити усвідомлений 
вибір при перегляді 
медіапродукції. Вважати, що 
це спрацює автоматично, 
сьогодні не варто.  Медіаосвіта 
передбачає не тільки наявність 
чисто технічних знань та умінь 
володіння медіатехнікою, а й 
уміння повноцінного 
сприйняття творів медіа-
культури, аналізу, самостій-
ного осмислення та 
інтерпретації медіатворів. 
Зараз вже досить широко 
визнано, що початкова школа 
повинна навчити дітей 
критично ставитись до будь-
якої інформації. Інше питання 
полягає в тому, як школа чи 
система освіти в цілому 
справляється з цією 
проблемою.  

При кафедрі освітніх та 
інформаційних технологій 
Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти працює науково-
дослідна лабораторія з 
проблем медіаосвіти та 
медіаграмотності. Вона об'єд-
нує навчальний, методичний, 

науковий та організаційний 
потенціал професорсько-
викладацького та методичного 
складу Сумського обласного 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 

Метою створення науково-
дослідної лабораторії з проблем 
медіаосвіти та медіаграмотності 
є сприяння розбудові в Україні 
системи медіа-освіти, заради 
забезпечення ефективної 
взаємодії особистості із 
сучасною системою медіа, 
формування у неї 
медіаобізнаності, медіа-
грамотності і медіа-
компетентності відповідно до 
вікових та індивідуальних 
особливостей, забезпечення 
медіаосвіти у вищій школі при 
перепідготовці та підвищенні 
кваліфікацій фахівців 
педагогічного профілю. 

Діяльність Лабораторії 
передбачає налагодження спів-
праці з освітніми та медичними 
установами, громадськими 
організаціями України та 
зарубіжжя, структурними 
підрозділами СОІППО. 

У 2016/17 навчальному році 
в 57 середніх загальноосвітніх 
школах України розпочалося 
викладання медіа-грамотності за 
навчальними програмами та 
посібниками, підготовленими 
Академією української преси, 
що рекомендовані Міністерством 
освіти і науки України. 

Так, і в нашій області в 
Сумській обласній гімназії-
інтернаті для талановитих та 
творчо обдарованих дітей у 8 
класі буде викладатися курс 
«Основи медіа грамот-
ності» (викладач курсу Ганна 
Шевченко, яка, до речі, є не 
тільки педагогом, а й 
журналістом, дитячою 
письменницею). Відзначу, що це 
перший медіаосвітній заклад на 
Сумщині. 

 
Людмила КОРЕНЬ, 
методист кафедри  
освітніх та інформаційних 
технологій СОІППО 
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СТОРІНКА 
МЕТОДИСТА 

УРОКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: 
ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ 

ЛІТЕРАТУРИ 

Викладання історії в школі 
передбачає формування 
системи історичного мислення, 
г армон і йно розвинено ї 
особистості, активного грома-
дянина-патріота. Для цього 
використовується навчально-
методична література, яка в 
основному обмежується 
підручниками, атласами, карта-
ми. Тому для повнішого 
розуміння сутності історичного 
процесу потрібно залучати 
художню літературу, адже 
літературні твори можуть 
виступати як історичне дже-
рело. 

Використання літературних 
творів під час уроку допомагає 
конкретизації історичного 
матеріалу та формування в 
школярів яскравих образів 
минулого. Залучення уривків із 
художніх творів під час 
вивчення історії України 
сприяє глибокому і свідомому 
засвоєнню матеріалу, оскільки 
вчитель використовує одно-
часно два шляхи переконання 
учнів: наукового доведення і 
показу історичного матеріалу 
за допомогою літературних 
засобів. 

Художня книга допомагає 
вчителю підтримувати увагу 
учнів, сприяє розвитку 
інтересу до предмета. У 
художній літературі яскраво 
описуються ті події, про які 
говорить автор того чи іншого 
твору. Фрагменти історичних 
творів вчитель використовує, 
щоб відтворити історичні події 
чи показати колорит епохи, 
дати картинні чи портретні 
описи. 

Т в о р и  х у д о ж н ь о ї 
літератури можна вико-
ристовувати у кожному курсі 
історії в якості виразного 
матеріалу на уроках. Художня 
література завжди служить 
для учнів одним із важливих 
джерел для ознайомлення з 
і с т о р и ч н и м  м и н у л и м , 
ефективним засобом їх 
морального та естетичного 
виховання. Конкретність 
художнього образу посилює 
розповідь і таким чином 
створює більш конкретні 
історичні уявлення в учнів. 

Підготовку до уроку з 
використанням фрагментів 
літературних творів необхідно 
здійснювати, враховуючи такі 
моменти: 

 дійсність подій, які описує 
автор (для цього необхідні 
аналіз і вивчення вчителем 
того твору, який буде 
використовуватися на уроці); 

 ураховувати міжпредметні 
зв’язки;  

 правдивий художн ій 
образ, що виховує в учнів 
ставлення до відповідної 
історичної події, викликаючи в 
них співчуття, захоплення, 
ненависть, бажан-ня думати; 

 доступність матеріалу (при 
підготовці необхідно, щоб 
матеріал, який готується 
вчителем, відповідав віку та 
розвитку учнів. Тільки той 

матеріал, який доступний 
учням, може їх зацікавити і 
тим самим дати поштовх для 
уяви подій далекого мину-
лого); 

 уміння правильно викорис-
товувати існуючий матеріал з 
художньої літератури під час 
уроку (на етапі закріплення 
знань, на практичних занят-
тях); 

 матеріал із художньої 
літератури повинен відповідати 
завданням і змісту шкільного 
курсу історії. 

Для розвитку творчого 
мислення на уроках історії 
України в 10-11 класах можна 
використати уривки з поезій, 
висловлювання видатних 
людей. Це впливає на почуття 
учнів, допомагає мотивувати 
вивчення тієї чи іншої теми, 
наштовхнути на дискусію, 
підбити підсумок вивченої 
теми, зробити висновок, 
змусити учнів задуматися над 
вічними проблемами буття, 
поставити в кінці вивченої 
теми не крапку, а можливо, 
знак запитання тощо. 

Використання художньої 
літератури на уроці – не 
самоціль. Художній образ 
вводиться не для урізному-
нітнення уроку та розваги 
учнів, а для того, щоб 
допомогти пізнанню істо-
ричного минулого, тобто для 
розв'язання освітніх і виховних 
завдань уроку. 

Звернемося до конкретних 
прикладів. 

Перша світова війна була 
подією ХХ ст., яка 
кардинально змінила психо-
логію людей. Вона являла 
собою гігантське потрясіння 
суспільної свідомості, тому 
знайшла широке відображення 
у художній літературі.  

 
Олена Третякова 
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Події Першої світової війни 
знайшли своє відображення у 
творі українського письмен-
ника Ю.Яновського «Верш-
ники» (11 клас українська 
література). У  романі-трилогії 
Уласа Самчука «Волинь», 
автор показує формування 
людини-патріота, розуміння 
селянами причин війни, 
відображає почуття, пережи-
вання волинян в цей час, 
відтворює соціально-еконо-
мічне життя краю. 

Художня література про 
Першу світову війну розглядає 
події під кутом зору 
національних інтересів і під 
кутом зору загальнолюдських 
цінностей; володіє великими 
пізнавальними та естетичними 
якостями; у ній виражені 
філософські погляди того 
часу; майстерно відображені 
події і створені чудові 
портрети історичних осіб та 
звичайних людей, показані 
відчуття людини, що дуже 
важливо під час розгляду 
даної теми. 

Під час вивчення теми 
«Україна в боротьбі за 
збереження державної неза-
лежності» (10 клас історія 
України) можна звернутися до 
творів Г. Косинки «На золотих 
богів», «Мати», «В житах»  
(11 клас українська літе-
ратура). Схарактеризувати 
страдницьку долю селянина, 
який став свідком революції та 
братовбивчої війни, допо-

можуть уривки з твору «На 
золотих богів»: «Б’ється 
червона селянська воля, 
умирає на своїх осьмушках та 
обніжках, але боронить 
тілами, кров’ю свої оселі од 
армії «золотих богів» (білог-
вардійців), «На місці гарячих 
боїв селянської волі лишилась 
чорна руїна, полита сльозами, 
як дощем…», «Цілі улиці 
покошено огнем – косою. 
Чорні повалені хати, щербаті 
повітки і все віками дбане 
добро, в попелі тліє горе 
матері…» та ін. 

У творах В. Винниченка, 
який був активним учасником 
революційних подій, також 
простежується глибоке 
співчуття до гноблених і 
гнаних сільських трударів, 
безправних, вимуштруваних до 
механічної покори солдатів, 
здеморалізованих пролетарів. 
Його творчий доробок можна 
використовувати під час 
вивчення історичних процесів в 
Україні в першій третині ХХ ст. 

Маловідому сторінку історії 
України – збройну боротьбу 
Української Народної Респуб-
ліки проти агресії більшо-
вицької Росії у 1917-1920 рр. 
на підставі документів й 
спогадів сучасників висвітлено 
у книзі М. Ковальчука «Війна з 
більшовицькою Росією за 
незалежність. 1917-1920». 

В українській і зарубіжній 
літературі в різні часи 
з’явилося чимало творів, у 
яких зображувались події 
періоду радянської модер-
нізації України (голодомор 
1932-1933 рр., колективізація, 
репресії 1930-х років тощо). 

Першим художнім твором в 
українській і світовій літе-
ратурі про трагічні події в 
Україні був твір Уласа 
Самчука «Марія» (11 клас 
українська література), який 
він написав безпосередньо по 
гарячих слідах трагедії. 

Колективізація в Україні 
проводилася жахливими 

насильницькими методами. 
Саме цієї важливої проблеми 
торкається Улас Самчук у 
своєму романі «Марія». Твір – 
страшний за своїм трагізмом 
обвинуваченням більшовицької 
системи. Тут показано 
тотальне винищення україн-
ського селянства в 30-ті роки, 
витравлення з нього власника, 
господаря, годувальника. 
Забирали все: молотарки, 
худобу, коней, хліб. Насильно 
заганяли в «комунії» та 
«совхози». На колись родючих 
землях тепер «буяли катлаті 
бур’яни», під осінніми дощами 
гнило зібране збіжжя. Селянин 
не швидко скорився новій 
владі, бувало й так: «дядьки 
вхопилися за обрізанки. 
Піднімалося село за селом…» 
…Але найстрашніше інше. – 
втрачалася віра в можливість 
праведного, людяного життя. 

Темі голодомору присвятив 
кілька поетичних творів і 
романів Василь Барка. 
Найбільш повну картину 
Голодомору він розкрив в 
романі «Жовтий князь»  
(11 клас українська літера-
тура). Автор розкриває одну з 
найстрашніших сторінок в 
історії українського народу – 
Голодомор 1933 року, який 
йому довелося пережити. 
Письменник створює симво-
лічний образ Жовтого князя – 
демона зла, що несе з собою 
руйнування, спустошеність, сіє 
страждання і смерть серед 
людей. 
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Уперше на повний голос 
зазвучала правда про голод в 
українському селі у творчості  
П. Г. Тичини у поезіях 
«Кукіль», «Голод», «Загуло в 
двері прикладом». У поезії 
«Голод» поет устами дитяти 
благає хіба, щоб врятувати 
голодну крихітку. А у творі 
«Загупало в двері прикладом» 
йдеться про збожеволілу з 
голоду жінку: «… це ж гості 
до мене. Та чим же я буду 
вітати – іще ж не зварився 
синочок…». 

В еміграції про трагедію 
голоду в Україні писав Ю.Клен 
у поемі «Прокляті роки» (11 
клас українська література); 
Є.Маланюк у поезії «Року 
Божого 1933».  

Розглядаючи питання про 
сталінський терор, доречно 
використати уривки з романів  
І. Багряного «Сад Гетси-
манський», «Тигролови». У 
романі «Сад Гетсиманський» 
відтворені детальні реалістичні 
картини перебування Андрія  
Чумака в слідчому ізоляторі, у 
в’язниці. І. Багряний першим 
розповів світові про страшні 
катівні НКВС у «квітучій Країні 
рад». Правдиві описи 
тюремного ув’язнення голов-
ного героя засновані на 
особистому авторському дос-
віді, тобто, на майже 
документальній основі 
вибудовується світ безправ’я, 
нелюдських знущань і 
принижень. Тему Другої 
світової війни можна 
розглядати на прикладі твору 
О.Довженка «Україна в огні», 
використовуючи фрагмент 
фільму, уривок з роману та 
текст підручника з історії 
України. Трагічним сторінкам 
історії Східної Європи, 
Голодомору, сталінським масо-
вим екзекуціям, Холокосту, 
розстрілам німцями цивільного 
населення у ході анти-
партизанських операцій, після-
воєнним етнічним чисткам 
присвячена книга професора 

Йєльського університету 
(США), видатного історика  
Т. Снайдера «Кровавые земли: 
Европа между Гитлером и 
Сталиным». Про життєвий і 
творчий шлях відомої 
української поетеси, публіцист-
тки та громадського діяча 
Олени Теліги, розстріляної 
нацистськими окупантами в 
Києві в Бабиному Яру в 
лютому 1942 року, 
розповідається в серії «Великі 
українці» Н. Миронець «Олена 
Теліга». З матеріалами, які 
відображають життя україн-
ських міст під час їх окупації 
нацистськими військами у 
період Другої світової війни, 
можна ознайомитись у збірці 
«Нацистський «новий поря-
док» в містах України» (збірка 
фотографій та документів з 
фондів музею «Пам'ять 
єврейського народу та 
голокост в Україні). 

До історичних подій 
неодноразово звертався у 
своїй поетичній творчості  
М. Бажан. Так, у 1942 році під 
час війни з нацистською 
Німеччиною поет пише свою 
поему «Данило Галицький».  
В основу твору лягли події 700-
літньої давнини – перемога 
русичів під керівництвом князя 
Данила Галицького над 
тевтонським орденом мечо-
носців. 

Вивчаючи досягнення та 
втрати в розвитку літератури 
та мистецтва в різні періоди 
XX століття, мабуть, варто 
прислухатися до слів В.Стуса, 
який писав, що «не 
засуджувати поета потрібно, а 
зрозуміти його». На це ж 
сподівався Є.Маланюк у вірші 
«Напис на книзі віршів»  
(11 клас українська література): 
Шматками розірветься морок, 
І ти, нащадче мій, збагнеш, 
Як крізь тисячолітній морок 
Розгорнеться простір без меж. 
Збагнеш оце, чим серце билось, 
Яких мій зір наглядів мет, 
Чому стилетом був мій стилос 
І стилосом бував стилет. 

Отже, сучасні вимоги до 
шкільного навчального проце-
су полягають не тільки в тому, 
щоб учні отримали систему 
наукових, історичних фактів, 
готових істин і штампів 
поведінки, а навчання повинно 
формувати в школярів здат-
ність творчо мислити, уміння 
зіставляти та аналізувати 
факти, захищати власну точку 
зору, критично ставитись до 
джерел інформації, учитися 
розуміти інших людей і 
співпрацювати з ними. У наш 

час, коли учні втрачають 
інтерес до самого процесу 
здобуття знань, учителі мають 
знаходити нові методи 
навчання. Використання творів 
літератури – це активна 
допомога вчителю та учню 
зробити історію наукою 
цікавою, захоплюючою, 
наповнену яскравими обра-
зами. Твори літератури 
наближають учня до історії, 
допомагають «прислухатися» 
до минулого, краще зрозуміти, 
запам’ятати його події, 
ознайомитися з тими 
сторінками історії, які з різних 
причин не потрапили у поле 
зору авторів підручників і 
програм. 

 

Олена ТРЕТЯКОВА, 
методист історії та 
правознавства Сумського 
ОІППО 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
ДІТЕЙ З ПОМІРНОЮ 

РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ 

ІНКЛЮЗИВНЕ 
НАВЧАННЯ 

Діти з помірною розумовою 
відсталістю, зважаючи на їхні 
можливості щодо здатності до 
навчання, потребують 
спеціального педагогічного 
впливу, який передбачає їх 
виховання, розвиток та сприяння 
соціально-побутовій адаптації як в 
умовах спеціально організованого 
навчання в освітніх закладах, так 
і в умовах сім’ї, з метою 
покращення якості їхнього життя 
та тих людей, котрі ними 
опікуються. 

Навчаючи дітей з помірною 
розумовою відсталістю (далі 
ПРВ), важливо використовувати 
прийоми, спрямовані на 
забезпечення доступності 
навчальних знань. Цього можна 
досягти, детально розділивши 
матеріал, за умови збереження 
логічності його побудови; суворо 
дозувавши навчальне 
навантаження учнів за умови 
постійного контролю за 
розумінням пояснень учителя; 
обов’язково варіюючи 
програмовий матеріал. 

Методи спеціальної педагогіки 
в основному співпадають з 
методами загальної педагогіки й 
традиційно поділяються на: 

словесні: інструкція, 
розповідь, бесіда, пояснення 
тощо; 

наочні: показ (демонстрація) 
предметів, що вивчаються, 
зображень, організація 
спостережень учнів, показ кіно- 
та відеофільмів тощо; 

практичні: дидактичні та 
сюжетно-рольові ігри, вправи, 
виконання трудових і соціально-
побутових завдань. 

Варто пам’ятати, що навчаючи 
дітей з ПРВ, словесні (вербальні) 
методи малоефективні. Для цих 
дітей характерним є грубе 
порушення мовлення, а багато з 
них, досягнувши молодшого 
шкільного віку, все ще не 
розмовляють. Це означає, що 
мовлення педагога, особливо на 

початкових етапах навчання, не 
може бути для учнів засобом 
пізнання оточуючого світу, 
інструкції та пояснення учителя не 
виконують своєї регуляторної 
функції. Пізніше значення 
словесних методів зростає, однак 
і в подальшому вони будуть 
відігравати лише допоміжну роль 
по відношенню до наочних і 
практичних методів навчання. 

Враховуючи те, що для дітей 
даної нозології характерним є 
поверхневе сприйняття предмета, 
відсутність орієнтовної діяльності, 
не сформованість аналізу та 
синтезу, прийомів порівняння, то 
є своя специфіка у використанні 
наочних методів навчання. 

Безумовно, перехід до 
наочних методів вимагає великої 
попередньої роботи. Добре 
впізнаючи натуральний зразок, 
діти часто не можуть розпізнати 
його на малюнку. Тут необхідна 
цілеспрямована робота по 
співвідношенню предмета з його 
зображенням. Необхідно 
обігрувати предмети та дії з ними, 
ставити уточнюючі запитання, що 
спрямовують увагу учнів на 
ознаки, за якими розрізняються 
предмети та їх зображення. 

Необхідно враховувати, що 
увага таких учнів нестійка і вони 
не можуть довго фіксувати її на 
об’єктах, які демонструє вчитель. 
Слід дотримуватися певних 
правил використання наочних 
засобів: 

протягом уроку на столах 
дітей повинні бути тільки ті 
предмети, які необхідні для 
навчального процесу; 

найбільш оптимальна кількість 
предметів для роботи з учнями 
початкових класів – від 2 до 4 
штук; 

наочний матеріал має бути 
яскравих, насичених тонів; 

на малюнках, які викорис-
товуватимуться на уроці, мають 
бути представлені тільки ті 
предмети або показані тільки ті 

дії з ними, про які буде йти мова. 
Нічого зайвого вони не повинні 
містити, адже таких дітей дуже 
легко відволікти від потрібної 
теми. 

Розповсюдженим методом 
наочного навчання дітей з ПРВ є 
організація і проведення 
екскурсій, протягом яких вони 
знайомляться з предметами та 
явищами природи в реальних, 
природних умовах. Особливого 
значення набувають екскурсії під 
час проведення предметних 
уроків і занять із соціально-
побутового орієнтування. У 
корекційній роботі з дітьми з ПРВ 
необхідно забезпечити постійну 
практику проведення 
загальноосвітніх і спеціальних 
(тематичних) екскурсій, які дають 
дітям досвід пізнання оточуючого 
життя. 

Найбільшого ефекту в 
корекційно-педагогічній роботі з 
дітьми з ПРВ можна досягти, 
поєднавши наочні та практичні 
методи навчання. Саме це сприяє 
осмисленому оволодінню 
мовленням, розвитку просторових 
уявлень, конструктивних і 
графічних навичок, формуванню і 
розвитку наочного мислення. 
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НАШ ШЛЯХ 
ДО ГАРМОНІЙНОГО 

СПІВІСНУВАННЯ З ПРИРОДОЮ 

Березень 2017, №3 (125) 

Однією з головних форм 
практичного методу є ігрова 
діяльність, яка домінує у навчанні 
молодших школярів. При цьому, 
враховуючи розумову відсталість 
дітей, спочатку навчають їх 
ігровій діяльності як такій, і лише 
потім гра виступає як метод 
навчання. 

Ігри можна проводити на 
початку уроку, щоб привернути 
увагу учнів до нового матеріалу, в 

середині уроку – з метою зміни 
видів діяльності та підвищення 
інтересу до теми, що вивчається, 
в кінці уроку (що буває 
найчастіше) – з метою 
закріплення вивченого матеріалу. 

Отже, наочні та практичні 
методи обов’язково мають 
поєднуватися зі словесними 
інструкціями вчителя, з 
поясненням процесу виконання 
завдання тощо. 

І найважливіше, варто 
пам’ятати: підбираючи методи 
навчання для дітей з ПРВ, 
необхідно враховувати стан 
сформованості комунікативних 
навичок, особливості сприймання 
та мислення. 

 
Наталія КАЛЮЖНА, 
методист з інклюзивного 
навчання Сумського ОІППО  

ЕКОЛОГІЧНЕ 
ВИХОВАННЯ 

Не станемо минуле ворушити                   
І винного не будемо шукать.         
Лише навчимо діток землю полюбити,    
Де народились, там і ряст топтать. 
(Карина Гуценко, учениця 11 класу) 

Проблема охорони природи в 
останні десятиліття залишається 
гострою. Свого вирішення вона 
потребує у світі, державі, регіоні, 
своєму населеному пункті, в сім’ї 
та школі. У боротьбі за 
збереження природи, у діяльності 
по подоланню та ліквідації 
наслідків небажаного та згубного 
впливу людини на оточуюче 
середовище необхідно 
застосовувати комплекс 
різноманітних заходів. Проте 
одне із перших місць у системі 
таких заходів посідає широке 
інформування населення та 
просвітницька діяльність серед 
підростаючого покоління і 
формування природоохоронної 
поведінки кожної людини. 
Центральну роль у розв’язанні 
цього завдання покликана 
відіграти школа і дошкільні 
заклади, які спільними зусиллями 
формують екологічну культуру 

кожного громадянина України з 
їх перших кроків по нашій 
планеті. 

У Слобідському навчально-
виховний комплексі: загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад 
Слобідської сільської ради 
Буринського району системно 
налагоджена діяльність, спрямо-
вана на вирішення питань 
освітньої еколого-природо-
охоронної тематики. 

З 2002 року у школі 
функціонує навчально-пізна-
вальна екологічна стежина 
«Слобідчанка», діяльність якої 
узгоджена з рішенням 
виконавчого комітету Слобідської 
сільської ради. Метою нашої 
стежини є виховання екологічної 
культури людини, розширення 
елементарних відомостей про 
об’єкти, процеси і явища 
навколишнього середовища, 
усвідомлення впливу людини на 
природні компоненти. Основними 
об’єктами стежини є вісім 
зупинок – найвагоміших 
природних місць нашого села: 
«Школа», «Жива кров Землі»(р. 
Єзуч), «Джерело», «Яр», 
«Красний дім» (поміщицька 
садиба), «Поле», «Лісовий 
госпіталь» (паркове насадження), 
«Людська пам'ять» (меморіал 
загиблим воїнам). 

Учні школи, подорожуючи 
стежиною як на уроках 
природознавства чи географії, так 
і в позаурочний час, дізнаються 
багато нового та цікавого про 
місцеве довкілля. На зупинці 
«Школа» екскурсовод згадує 
історичні факти про те, що на 
території села ще на початку ХІІІ 
століття жили люди, які за часів 
Воргольського і Липовицького 
князівств потерпали від нападів і 
пограбувань війська хана Ногая. 
Цьому підтвердженням – останки 
Черняхівської культури, знайдені 
в с. Успенці Буринського району. 

Перебуваючи на зупинці 
«Жива кров Землі», діти 
виявляють причини і наслідки 
обміління русла річки Єзуч, 
джерела її забруднення. 
Спостерігаючи за рослинами 
водойми (а тут ростуть ряска 
мала, рогіз вузьколистий, осока, 
стрілолист, лепеха, вільха) та її 
мешканцями (жаби, сіра чапля, 
бобер, вуж), учні відчувають свою 
причетність до гармонійного 
функціонування екосистеми. 
Особливою принадою річки є білі 
лебеді, які вже протягом багатьох 
років прилітають до нашого села. 
У цьому році вони навіть вивели 
тут своє потомство. 

Алла Майборода 
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Саме вода «виліпила» 
обличчя нашої планети. А людина – 
дитина води, недарма ж в казках 
«жива вода» оживляє навіть 
померлих. Про воду, як 
дивовижний мінерал, діти 
дізнаються на зупинці 
«Джерело». Тут вони і розчистять 
джерело, і втамують спрагу. 
Учень школи Андрій Білобров 
склав екологічні казку «Подорож 
Краплинки», з якою брав участь у 
Всеукраїнському конкурсі «Мій 
голос я віддаю на захист 
природи» на кращий допис з 
екологічної тематики. Приємним 
подарунком нам була Подяка від 
Всеукраїнської екологічної ліги за 
участь у Всеукраїнському 
конкурсі (номінація «Екологічні 
ігри, тренінги»). 

На станції «Яр» учні 
з’ясовують причину його 
виникнення, слідкують за 
динамікою розмірів та 
перетворенням яру в балку, 
господарським використанням, 
пропонують заходи з укріплення 
схилів. Дослідження й на цій 
станції продовжуються. Їх об’єкт 
– первоцвіти, які поселилися на 
схилах: підбіл звичайний, фіалка 
триколірна, ряст. Ще на схилах 
росте верба і калина. Діти із 
задоволенням працюють над 
інформаційними проектами, 
відшукуючи легенди, описуючи 
рослинні народні символи 
українців та застосування рослин 
у народній медицині. Група 
ботаніків школи зібрала гербарій 

рослинного світу свого села 
Слобода, і він використовується 
на уроках природознавства, 
географії, біології. 

Вивчаючи природні 
екосистеми на уроках 
природознавства та географії, 
учні знайомляться з місцевими 
краєвидами та готують 
мультимедійні презентації, а потім 
на уроках розігруються цілі 
театралізовані вистави з героями 
природних екосистем. Такі уроки 
для дітей – улюблені. Готуючись 
до них, школярі спілкуються з 
природою, відчуваючи себе її 
частинкою. Мабуть, і про нас 
О. Некрасов колись сказав, що 
«ніщо так не підносить душу 
людини, як спілкування з 
природою, спостереження її 
великих законів»… 

Цікавими для дітей є ґрунтові 
дослідження, які проводяться під 
час літньої навчальної практики. 
Це ціла дослідницька робота, бо 
діти описують власноруч 
підготовлений ґрунтовий розріз, 
визначаючи забарвлення, 
механічний склад, структуру, 
вологість, щільність, кислотність 
ґрунту. А ще вони відвідують 
фермерські господарства й 
зустрічаються з агрономами, які 
дають характеристику родючості 
ґрунтів, розповідають про 
сільськогосподарське їх 
використання та заходи з 
підвищення родючості. 

Навіть узимку діти не 
полишають дослідницьку роботу 

на стежині. Вони вивчають 
сніговий покрив біля школи, на 
березі річки Єзуч, у полі. Заодно 
досліджують сліди тварин, які 
зустрічаються на сніговому 
покриві, знайомлячись з місцевим 
тваринним світом. 

Не стоять осторонь 
природоохоронної роботи й 
учителі-початківці. Світлана 
Сергіївна Вареник, учитель 4 
класу, ще з весни цього року 
розпочала з учнями роботу над  
міжпредметним довготривалим 
проектом «Квіти в моєму житті». 
Проект зацікавив молодших 
школярів. Діти збирали вірші, 
пісні, казки про квіти, 
організували виставку «Моя 
улюблена квітка» і навіть 
озеленили класну кімнату 
власноруч вирощеними квітами. 

Щовесни всі учні нашої 
школи є активними учасниками 
акції «Чиста Україна, чиста 
Земля». І тоді прилегла до школи 
територія розчищається від 
дикорослої порості, 
несанкціонованих смітників, 
насаджуються дерева. Уже кілька 
років милує око та наповнює 
ніжним ароматом шкільний двір 
бузкова алея, посаджена поблизу 
школи нашими випускниками 
разом з першокласниками. Свою 
любов до природи рідного краю 
випускники передають молодшим 
товаришам з покоління в 
покоління. 

Отож навчайтесь і навчайте 
гуманному ставленню до 
природи! Природа – це найкраща 
з книг, написана на особливій 
мові. І цю мова треба вивчати! 

 
Алла МАЙБОРОДА, 
учитель географії та 
природознавства вищої 
категорії, директор 
Слобідського НВК: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад 
Слобідської сільської ради 
Буринського району 
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А я стану на колінця, Богу помолюся, 
Я за мир на всій планеті до нього звернуся. 
Щоби тато був з сім’єю, а не з автоматом 
Ішов землю захищати проти супостата. 
Щоб на маминих щоках сльози не блищали, 
Щоб бабусі від ворогів сиріт не ховали. 
Щоб жила вся наша молодь повная надії, 
Щоб збувалися завжди її добрі мрії. 
Хай наші брати, сини на змаганнях грають 
І відтіль, а не з війни нагороди мають. 
Хай всі люди світу знають, що війна – то лихо,  
Не проходить непомітно, незворушно, тихо. 
А коли на ветеранів я наших дивлюся, 

Хочу їм сказать «Спасибі!», до землі вклонюся. 
Хай живуть вони ще довго, щоб усі дивились,  
А оті страшенні дні, щоб не повторились. 
Ось я квіточку малу у руках тримаю, 
Але я її життя, бачте, не ламаю. 
Бо життя дається нам лише раз у світі, 
Не для горя і війни, а щоб всім радіти! 
За країну милу зараз моя туга, 
Хай відступить назавжди від неї недуга. 
Хай встає вона з колін, випрямляє спину, 
Хай луна з усіх сторін гімн про Україну. 

 

Олександра МАЩЕНКО, 
учениця 8-Б класу ССШ №1 

До створення легенди долучилися діти, яким 
по 10-11 років. Всього над книгою працювало 
40 школярів. Вони створили текст легенди і 
малюнки, які й використано при оформленні 
книги. 

Щоб написати легенду, діти пройшли 
пам’ятними місцями Героя, зустрілися з його 
батьками – Зінаїдою Миколаївною та Григорієм 
Миколайовичем.  

Директор навчального закладу Лариса 
Миколаївна Сопіна так оцінила творчу роботу 
своїх вихованців: «Ми бачимо в дітей щиру 
непідробну любов до Батьківщини. Нові часи 
народили нових героїв і на їхніх прикладах ми 
вчимо підростаюче покоління». 

Керівник гуртка «Літературна діяльність», 
журналіст і драматург Людмила Говійна 
розповіла: «До книги також увійшли роздуми 
дітей про мир і війну, добро і зло. Їх 
обов’язково треба почитати всім дорослим, 
адже не дарма народна мудрість засвідчує, що 
вустами дітей говорить мудрість…» 

Соф`я Сулейман: «Усі люди! Моліться за 
мир у кожній країні!». 

Давід Стаднік: «Україна – це місто Бога, в 
якому є частинка раю…» 

Варвара Дрожжина: «Добро – це Птаха, 
яка охороняє всіх від зла». 

Продовжуючи найважливішу на сьогодні 
тему миру, вміщуємо вірш Олександри 
Мащенко. 

 

Ірина ПАНАСЕНКО 

ДІТИ СТВОРИЛИ ЛЕГЕНДУ 
ПРО ЗАХИСНИКА РІДНОЇ ЗЕМЛІ 
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ОФІЦІЙНО 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
17.03.2017                                                                                                                       № 143-ОД 

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні  юстиції у Сумській області 

22 березня 2017 року за № 17/1662 

Про затвердження Положення про 
впровадження проекту «Публічна служба: 

сучасний формат» 

Відповідно до статей 6, 39, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 9 статті  
48 Закону України «Про державну службу» з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби 
громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, підвищення її громадсько-
політичної активності:    

Започаткувати проект «Публічна служба: сучасний формат». 
2. Затвердити Положення про впровадження проекту «Публічна служба: сучасний формат», що 

додається.  
3. Керівникам структурних підрозділів та апарату Сумської обласної державної адміністрації 

забезпечити проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної 
служби, на  конкретних посадах, враховуючи їх професійну орієнтацію відповідно до проекту  «Публічна 
служба: сучасний формат».  

4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації подати це розпорядження на 
державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Сумській області. 

5. Це розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення.  
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної 

державної адміністрації Подопригору М.А.  
Голова Сумської обласної державної адміністрації     М.О.Клочко 

Зареєстровано в Головному 
територіальному управлінні 

юстиції у Сумській області 22 березня 
2017 року  за № 17/1662 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації  17 березня 2017 року № 143-ОД  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ «ПУБЛІЧНА СЛУЖБА: СУЧАСНИЙ ФОРМАТ» 
 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ 
 1. Проект «Публічна служба: сучасний формат» (далі – Проект) проваджується для формування 
управлінської еліти шляхом створення умов для обдарованої молоді, підготовки та залучення її до практичної 
роботи у сфері державного управління та адміністративного менеджменту. 
 2. Метою цього проекту є сформування в майбутньому потужного кадрового потенціалу для органів 
державної влади за рахунок ініціативних, обдарованих та кваліфікованих фахівців нової генерації шляхом їх 
залучення до державної служби, що в подальшому надасть можливість громадянам з числа молоді не тільки 
здобути практичний досвід в цьому напрямку, а й активізувати розвиток своїх особистісних якостей.  
 3. Завдання Проекту: 
 ознайомлення громадян з числа молоді з функціонуванням державної служби та діяльністю Сумської 

обласної державної адміністрації як органу публічної влади; 
 підвищення престижу державної служби;  
 активізація громадянської позиції молоді; 
  набуття теоретичних знань і досвіду практичної роботи у сфері державного управління та 

адміністративного менеджменту; 
 формування лідерських якостей учасників як потенційних лідерів свого міста. 

ІІ. УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ 
 1. Учасниками Проекту можуть бути студенти 3-6 курсів вищих навчальних закладів, які бажають 
розвивати лідерські навички, беруть активну участь у роботі громадських організацій, об’єднань, проявляють 
активну громадянську позицію. 
 2. Основні вимоги до учасників: громадянство України і вільне володіння українською мовою;  знання 
іноземної мови (бажано);  досвід роботи з програмним забезпеченням: MS Word, MS Excel, МS Access, 
Internet Explorer/Opera/Google Chrome тощо.  

 



15 

Березень 2017, №3 (125) 

 ІІІ. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦЇ ПРОЕКТУ 
 1. Термін реалізації Проекту: березень-червень 2017 року. 
 2. Проект проводиться у чотири етапи: 
 перший етап – стажування, що проводиться в апараті та структурних підрозділах Сумської обласної 
державної адміністрації відповідно до порядку, визначеного керівником державної служби. Форма 
стажування: індивідуальний графік, неповний день (не менше 10 годин на тиждень). Період стажування – 
один місяць; 
 другий етап – навчання, що є загальним для всіх учасників відповідно до розробленої Державним 
закладом післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», 
що включає лекційну та практичну складову;  

третій етап – тренінгове навчання, що є загальним для всіх учасників відповідно до затверджених 
Управлінням молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації програми та графіку; 

четвертий етап – захист міні-проектів, що є загальним для всіх учасників відповідно до визначеної 
теми, умов та аплікаційної форми.  

3. Проекти оцінюються відповідною комісією з урахуванням наступних умов:відповідність меті та 
завданням Проекту; актуальність проблеми; охоплення та залучення цільової аудиторії проекту; користь 
проекту; реалістичність і вимірюваність результатів; довгостроковий вплив проекту; оригінальність та 
інноваційність проекту; ефективність використання та залучення додаткових ресурсів. 

4. Комісія утворюється з метою оцінювання міні-проектів, підготовлених учасниками відповідно до 
умов цього Проекту. До складу комісії входять 8 членів, її персональний склад визначається головою 
Сумської обласної державної адміністрації і затверджується відповідним розпорядженням. 

5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії веде її голова, а за його 
відсутності – заступник голови. Підготовку матеріалів на засідання комісії забезпечує її секретар. 

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів комісії. 
6. За результатами оцінки міні-проектів, підготовлених учасниками відповідно до умов Проекту, кожен 

член комісії визначає кількість балів, яку отримує кожен з учасників.  
ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

1. За результатами проходження кожного етапу Проекту, учасник отримує відповідну кількість балів, 
що визначається комісією. 

2. Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник:  перший етап: максимальна кількість 
балів – 50; другий етап: максимальна кількість балів – 40; третій етап: максимальна кількість балів – 30; 
четвертий етап: максимальна кількість балів – 30. 

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 
1. Кількість балів, отримана за результатами проходження учасником кожного етапу Проекту, 

вноситься до підсумкової відомості.  
2. На підставі результатів публічного захисту міні-проектів, опрацювавши звіти за результатами 

проходження етапів Проекту, при наявності документів, що підтверджують проходження кожного з етапів 
Проекту та загальної кількості балів, стажисти отримують: диплом учасника Проекту; відвідування 
молодіжного тренінгового табору (за умови набрання учасником від 50 до 100 балів); путівка на триденний 
туристичний тур за історико-краєзнавчим  маршрутом (за умови набрання учасником від 100 до 150 балів). 

3. Учасники Проекту, які показали найкращі результати в усіх компонентах, отримають рекомендації 
голови Сумської обласної державної адміністрації та відповідну відзнаку. 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 1. У результаті впровадження проекту очікується залучення молоді до участі в процесах державного 
управління та до процесів прийняття управлінських рішень обласного рівня. 

2. За результатами реалізації всіх заходів, передбачених Проектом, планується досягнення: підвищення 
рівня обізнаності молоді з питань державного управління; збільшення кількості молодих осіб, які пройшли 
стажування на посадах в органах державної влади; отримання молоддю досвіду практичної роботи у сфері 
державного управління та адміністративного менеджменту, що сприятиме її подальшому професійному 
зростанню; формування навичок використання здобутих знань для прийняття ефективних управлінських 
рішень; набуття ціннісних орієнтацій в умовах демократичного суспільства, розширення загальних уявлень 
про процеси державотворення, виховання інтересу до проблем розбудови правової демократичної держави; 
створення механізму формування молодих фахівців нової генерації, що володіють технікою командної 
роботи і здібних розробляти стратегії розвитку регіону, громади. 
 
Керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації   Д.О.Живицький 
 
Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту освіти і  
науки  Сумської обласної державної адміністрації     О.І.Попова 
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