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ПАНОРАМА 
ОСВІТЯНСЬКИХ ПОДІЙ 

ВИСОКЕ ВИЗНАННЯ 
МАЙСТРА 

Майстрові художньої обробки деревини, 
викладачу ГНПУ ім. О. Довженка Ігорю 
Білевичу присвоїли звання «Заслужений 
майстер народної творчості України». Відзнаку 
глухівчанину надали указом Президента до 
Дня працівників культури та аматорів 
народного мистецтва за значний особистий 
внесок у розвиток національної культури і 
мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 
професійну майстерність. Звістка стала досить 
неочікуваною і для самого різьбяра. 

Ігор Білевич відроджує та популяризує 
сіверське сухе різьблення, використовує також 
рельєфне та об’ємне. Виготовляє ложки, 
ковші, таці, скрині, меблі, іграшки. Білевич – 
член Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України, постійний учасник 
виставок, куратор 1-го всеукраїнського 

симпозіуму художнього різьблення на дереві, 
Всеукраїнського симпозіуму з лозоплетіння, 
переможець конкурсу народної іграшки від 
Державного музею іграшки. 

СУМСЬКИЙ ВЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ – 
НАЙКРАЩИЙ В УКРАЇНІ 

Федерація футболу України спільно з 
Міністерством науки і освіти України 
завершили Всеукраїнський семінар «Розвиток 
масового футболу», в рамках якого журі 
підбило підсумки Всеукраїнського конкурсу на 
кращий урок футболу і кращий інноваційний 
урок фізичної культури. 

Фіналісти конкурсу представляли Донецьку, 
Київську, Миколаївську, Сумську і Чернігівську 
області. 

Згідно з оцінками журі, абсолютним 
переможцем конкурсу став учитель фізичної 
культури школи №3 м. Суми Валерій Попов.  

СТУДЕНТАМ СУМДУ ПРИЗНАЧЕНО СТИПЕНДІЇ 
ПРЕЗИДЕНТА Й ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Стипендії Президента України призначено 
шістьом студентам Сумського державного 
університету. Їх отримуватимуть: Анна Дігтяр 
(Навчально-науковий інститут права), Сергій 
Миненко (Навчально-науковий інститут бізнес-
технологій «УАБС»), Світлана Кальченко 
(Навчально-науковий інститут фінансів, 
е коном іки  та  менеджменту імен і 
О.Балацького), Катерина Біловол (факультет 
електроніки та інформаційних технологій), 

Анастасія Мосьпан (факультет технічних 
систем та енергоефективних технологій), 
Вікторія Сухарєва (Медичний інститут). 

Іменні стипендії Верховної Ради України в 
цьому навчальному році отримуватимуть 
студенти СумДУ Станіслав Ільїн (факультет 
електроніки та інформаційних технологій) і 
Єлизавета Чудеса (Навчально-науковий 
інститут фінансів, економіки та менеджменту 
імені О.Балацького). 
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ІННОВАЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЮ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТУ РОЗПОЧАТО 

Сумский обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти розпочинаєт реалізацію 
Регіонального інноваційного проекту 
«Демократизація та партнерство навчального 
закладу в умовах нової української школи» в 
рамках Всеукраїнської програми освіти для 
демократичного громадянства в Україні 
«Демократична школа». 

Школа відіграє ключову роль у вихованні 
громадян, готових до життя у швидкозмінному, 
полікультурному демократичному суспільстві і 
до конструктивної взаємодії з іншими. Адже 
саме в школі кожен отримує перший досвід 
суспільного життя, тож вкрай важливо, щоб 
цей досвід формував активну громадянську 
позицію. 

Зростання дискримінації і нетерпимості в 
суспільстві, збільшення випадків порушення 
прав людини, спад громадянської активності 
свідчать про кризу демократії в Європі та в 
Україні зокрема. Ці виклики актуалізують 
необхідність вивчати та щоденно практикувати 
демократичні принципи і повагу до 
універсальних прав людини, починаючи зі 
шкільної лави. 

Демократичним відносинам та повазі до 
прав людини складно навчити лише через 
вивчення основ державної політики, економіки 
та права. Щоб демократичні засади працювали 
у суспільстві, у школі також важливо 
розвивати практичні навички співпраці, 
демократичної участі, критичного мислення. 
Крім того, важливо пропагувати й відповідні 
норми поведінки, демократичний стиль життя, 

демократичну культуру. Відомо, що демократія 
– це процес, а не ціль. Це дорога, якою 
навчальні заклади, що вирішили брати участь у 
Проекті, крокуватимуть свідомо та поступово, 
крок за кроком. 

Стартова конференція Регіонального 
інноваційного проекту «Демократизація та 
партнерство навчального закладу в умовах 
нової української школи» започаткована 
науково-методичним керівником Ніколаєнко 
С.П., старшим викладачем кафедри соціально-
гуманітарної освіти Сумського ОІППО, 
національним тренером Всеукраїнської 
програми освіти для демократичного 
громадянства в Україні «Демократична школа» 
та науково-методичним координатором 
Луценко С.М., к.н.держ.упр., доцентом, 
доцентом кафедри професійної освіти та 
менеджменту Сумського ОІППО, учасником 
другого циклу Всеукраїнської програми освіти 
для демократичного громадянства в Україні 
«Демократична школа». 

Регіональний інноваційний проект – 
перший крок по забезпеченню поглиблення 
культури демократії і прав людини та розвиток 
громадянських компетентностей учнів у 
закладах освіти Сумщини шляхом підтримки 
демократизації та децентралізації шкільного 
врядування, пропагування державно-
громадського партнерства і розвитку 
демократичного середовища, сприяння 
організації навчально-виховної роботи на 
принципах Хартії Ради Європи з освіти для 
демократичного громадянства і прав людини. 
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У роботі стартової конференції активну 
участь взяли 15 закладів освіти Сумської 
області, серед них – і школи міста Суми і 
школи об’єднаних територіальних громад. 
Становлення дітей та молоді, як свідомих 
громадян, вимагає партнерської взаємодії усіх 
зацікавлених сторін – як учнів, учителів, 
шкільної адміністрації, так і батьків, 
представників місцевої влади і громадянського 
суспільства. Отже, всі вони запрошені до 
реалізації Проекту, а їх представники у складі 
шкільних команд були присутні на стартовій 
конференції. Надалі до Проекту можуть 
долучитися заклади освіти, органи державної 
влади, молодіжні організації та інші 
стейкхолдери. 

З вітальним словом від адміністрації СОІППО 
виступив проректор з наукової роботи Сумського 
ОІППО, кандидат педагогічних наук, відмінник 
народної освіти України Сергій Грицай. 

З натхненням привітали учасників 

конференції та поділились своїм досвідом 
демократичних перетворень гості з чотирьох 
навчальних закладів області, які працюють у 
Всеукраїнській програмі освіти для 
демократичного громадянства в Україні 
«Демократична школа»: з Конотопської 
гімназії, Глухівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Сумської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №27 та Сумської приватної 
гімназії «Просперітас». 

Учасники Регіонального інноваційного 
проекту отримали необхідну інформацію про 
особливості діяльності у ньому, познайомилися 
з програмою його реалізації та взяли участь у 
нетворкінг- тренінговій сесії на згуртування та 
командну роботу. 

Підсумки конференції продемонстрували 
готовність всіх учасників до плідної та 
конструктивної роботи у Проекті та здійснення 
демократичних змін у своїх закладах освіти та 
в громаді. 

     Вл.інф. 

ОБДАРОВАНІ
ДІТИ 

РОЗРОБКИ ШКОЛЯРІВ – 
СЕРЙОЗНІ ПРОЕКТИ 

Понад 100 учасників з усіх куточків України 
зібралися в Міжнародному виставковому центрі 
21-23 листопада в рамках Всеукраїнської 
науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 
проектів «Майбутнє України». 

Захід проходив у форматі стендового 
(постерного) захисту робіт. Компетентне журі 
працювало за 7 напрямками: електроніка та 
приладобудування, матеріалознавство і 
перспективні технології, машинобудування, 
інформаційно-телекомунікаційні системи та 
технології, екологія та ресурсозбереження, 
технічна творчість та винахідництво, 
робототехніка та робототехнічні системи. 

Окрім постерного захисту, програма 
конкурсу передбачала демонстрування макетів і 
моделей, ознайомлення з експозиціями 
Міжнародного форуму «InnovationMarket», 
відвідування Китайсько-української наукової 
виставки технологій та інновацій, а також 
лекційне заняття американського вченого і 
підприємця, третього космічного туриста Грега 
Олсена. 

Команду Сумської області представляли 
слухачі Сумського територіального відділення 
Малої академії наук України, Роменської міської 
Малої академії наук учнівської молоді, 
Шосткинської міської станції юних техніків та 
Шосткинської міської малої академії наук 
учнівської молоді, а саме: Вікторія Щерба, 
учениця 9 класу Роменської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5; Михайло Калетвінцев, 
учень 10 класу Роменської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №11; Анатолій Храмченко, 
учень 9 класу Шосткинського навчально-
виховного комплексу: спеціалізована школа 
Ι-ΙΙ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради; 
Роман Квітницький, учень 10 класу 
Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№1; Софія Перелигіна, учениця 11 класу 
Шосткинського навчально-виховного комплексу: 
спеціалізована школа Ι-ΙΙ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради. 

Перше місце здобув Роман Квітницький 
(секція машинобудування; тема роботи: 
«Створення Мендосинського двигуна», науковий 
керівник – Валерій Голиш, керівник гуртка 
Шосткинської міської станції юних техніків). 

Друге місце завоювала Софія Перелигіна 
(секція технічна творчість та винахідництво; тема 
роботи: «Сонячний колектор «Sunlight», 
науковий керівник – Роман Лопаткін, науковий 
консультант Сумського територіального 
відділення Малої академії наук). 

Переможців нагороджено цінними призами. 
Проекти учасників виставки-конкурсу високо 
оцінено науковою спільнотою України. За 
словами президента Малої академії наук 
Станіслава Довгого, розробки школярів уже 
давно суспільство й бізнес сприймають як 
серйозні проекти, варті уваги і впровадження. 

За матеріалами Малої академії наук 
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НОВИНИ 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: 
ВИВЧАЛИ ДОСВІД НА 

ХАРКІВЩИНІ 
Державною науковою установою «Інститут 

модернізації змісту освіти» проведено семінар 
з впровадження науково-педагогічного проекту 
«Інтелект України» в практику роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів. У роботі 
семінару взяв участь проректор з наукової 
роботи Комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти Грицай С. М. Учасники семінару 
відвідали уроки у третіх та п’ятих класах 
Харківської гімназії №169, яка вже 7 років 
працює в рамках проекту «Інтелект України» 
та спільно з керівником проекту професором, 
доктором педагогічних наук Гавриш І. В. 
обговорили підсумки І етапу і завдання до ІІ 
етапу Всеукраїнського експерименту 
«Реалізація компетентнісного підходу в 
науково-педагогічному проекті «Інтелект 
України» на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів». 

За одностайною оцінкою учасників 
семінару проект «Інтелект України» забезпечив 
впровадження в освітній простір України 
систему пошуку, розвитку та педагогічної 
підтримки інтелектуально-здібних дітей. 

Науковий консультант проекту «Інтелект 
України» начальник відділу педагогічних 
інновацій та виховної роботи ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» Кириленко С. В. 
запропонувала активізувати роботу по 
розширенню географії впровадження проекту 
в загальноосвітніх навчальних закладах. Ця 
пропозиція була підтримана учасниками 
семінару. 

 

У рамках проекту «Інтелект України» у 
Сумській області успішно працюють 5 
навчально-виховних закладів: Недригайлівська 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Недригайлівської селищної ради 
Сумської області; Боромлянський НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 
Боромлянської сільської ради Тростянецького 
району Сумської області; Конотопський НВК: 
загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 
навчальний заклад «Казка» Конотопської 
міської ради Сумської області; Конотопська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 
Конотопської міської ради Сумської області; 
Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №5 Тростянецької районної ради 
Сумської області. 

Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до 
науково-педагогічного проекту «Інтелект 
України». Детальніше можна ознайомитися на 
офіційному сайті Проекту: https://intellect-
ukraine.org/. 

ОБЛАСНОМУ ТУРНІРУ ЮНИХ 
ЖУРНАЛІСТІВ – 15 РОКІВ 

На Сумщині відбувся турнір юних 
журналістів, який і визначив кращих. Довгі 
хвилини очікування, переживань, натхнення, 
творчості й журналістського запалу – і ось 
настав момент оголошення переможців! 
Команди-фіналісти продемонстрували чудову 
гру та креативне вирішення завдань, які були 
актуальними й не по-дитячому складними. 
Журі відзначило толерантність майбутніх 
журналістів, відсутність натиску й агресивності 
у виступах. Доброта та людяність, співчуття та 
повага, глибина знання теоретичного матеріалу 
і вдале його застосування вирізняло ці 

змагання. Переможцями XV обласного турніру 
юних журналістів імені Геннадія Петрова 
стали: перше місце виборола команда 
«Еспада» (Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 імені 
Героя Радянського Союзу О.А.Бутка), друге 
місце – команда «Nota Bene» (Комунальна 
установа Сумська гімназія №1 м. Суми 
Сумської області) та «Vox Popyli» (Комунальна 
установа Сумська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка 
Сумської міської ради). 
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ОБЛАСНИЙ ДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ-2017  СВЯТО 

Продовженням Дня дошкілля, що вже 
має свою історію і стає окремішнім святом, 
традиційно стає Обласний день дошкілля. 

Свято, на яке зібралися представники з 
усієї Сумщини, урочисто відкрила директор 
Департаменту освіти і науки Сумської ОДА 
Вікторія Гробова. Привітавши працівників 
закладів дошкільної освіти із Обласним днем 
дошкілля, Вікторія Павлівна подякувала 
педагогам за їх відданість своїй справі, 
любов до вихованців.  

Від Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти в заході 

взяли участь керівники та завідуючі відділами 
СОІППО. Під час проведення урочистої 
частини кращих більше 40 представників 
освітньої галузі області нагороджено 
почесними грамотами обласної державної 
адміністрації та обласної ради, грамотами 
Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації.  

Учасники заходу мали змогу переглянути 
виставкові експозиції: «Світ дошкілля» – 
педагогічні надбання педагогів закладів 

дошкільної освіти Сумщини; 
«Багатофункціональні ігрові посібники в 
ігровому середовищі сучасного дошкільного 
закладу»;  «Наші переможці» – перегляд 
відеороликів обласних конкурсів;  «HEGA 
дітям» – розвивально-ігрові посібники; 
виставка фахових посібників видавництв 
«Шкільний світ», «Ранок»;  «Приєднуйтесь 
до нас!» – флешмоб. 

Цікаво та змістовно пройшла презентація 
фахової майстерності педагогів дошкільної 
освіти Сумщини у панорамі педагогічних ідей 
«СВІТ ДОШКІЛЛЯ», яка була представлена 
педагогічними студіями, майстер-класами, 
переглядами відеороликів переможців 
обласних конкурсів. 

Учасників заходу вітали творчі дитячі 
колективи, які порадували усіма барвами 
дитячих талантів. 

 
Лариса МІЩЕНКО, 
методист з дошкільної освіти 
навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності 
та  професійного розвитку СОІППО 
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БАРВИ ПРИЯЗНІ 

На початку вересня цього року учні 
нашого району вже вкотре стали учасниками 
українсько-польського проекту обміну 
молоддю, який реалізувався відповідно до 
договору між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Республіки Польща, підписаного у 
вересні 2015 року про Українсько-польську 
раду обміну молоддю. Цього разу українським 
партнером  стала група учнів з 
Великописарівського району. Проект „Barwy 
przyjaźni polsko-ukraińskie warsztaty 
ceramiczne” («Кольори дружби: польсько-
українські заняття з кераміки») успішно 
пройшов конкурс, оголошений польським 
Фондом розвитку системи освіти (Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji), та був 
профінансований Польсько-українською Радою 
обміну молоддю. 

Проект передбачав чимало вагомих цілей, 
головними з яких були: встановлення дружніх 
стосунків між підлітками двох країн, набуття 
вмінь і навичок гончарства, розширення знань 
про історію і сучасне наших країн, 
дослідження культур України та Польщі. 

Передувала проекту велика підготовча 
робота, під час якої було обговорено головний 
принцип і мету обміну молоді, а також всі 
логістичні питання. Протягом кількох тижнів 
наша молодь встановлювала зв’язки з 
польськими однолітками шляхом телефонних 
розмов, відео зустрічей та конференцій у 
skype, через e-mail спілкування. Тому вже до 
початку проекту учасники обох груп, польської 
і української, добре володіли інформацією про 
діяльність і мету проекту, разом обговорили 
план обміну молоді та різні організаційні 
питання. 

Отож, у вересні 2017 року українсько-
польський проект обміну молоді «Барви 
приязні: польсько-українські заняття з 
кераміки» стартував у  м. Ольштин Вармінсько
-Мазурського воєводства. Загалом 36 
учасників віком від 14 до 16 років разом з 
опікунами та керівниками проекту стали 
однією злагодженою командою і вже з 
перших днів усі були активно націлені на 
співпрацю та реалізацію плану обміну, що 
передбачав максимальну інтеграцію учасників, 
можливість дискусій, дебатів, обміну 
враженнями. 

Протягом 10 днів перебування у Ольштині 
та у містечку Гади, де проходили заняття з 

кераміки, молоді люди обох груп активно 
брали участь у різноманітних інтерактивних 
заходах, іграх та забавах, що передбачало 
максимальну інтеграцію учасників проекту, на 
побудову взаєморозуміння,  дружнє 
спілкування, встановлення щирих стосунків. 
Тож, під час реалізації проекту, ми стали 
справжніми друзями! 

Презентації, підготовлені обома групами, 
розкрили багато цікавого про історію і сучасне 
України та Польщі, культурну і духовну 
спадщину наших народів, економічний 
розвиток та традиції наших держав, поглибили 
свої знання про Сумщину та Вармінсько-
Мазурське воєводство. 

Заняття з польської та української мови, 
тренінги, дискусії, обговорення, робота в 
інтеграційних групах та творчі завдання дали 
добре підґрунтя для злагодженої співпраці усіх 
учасників проекту, а набуті та вдосконалені 
знання польської мови – можливість 
міжнародного спілкування без перекладачів. 
Дітям дуже сподобалася робота зі словниками, 
складання діалогів, комунікативні мовленнєві 
вправи. 

Надзвичайно цікавою і змістовною також 
стала різнопланова робота з керамікою, уроки 
якої давала майстер і координатор проекту 
Тереса Кошінська, керівник організації «Наше 
Гади», що була організатором проекту. 
Ознайомлення з традиціями та надбаннями, 
основними характеристиками гончарства 
Польщі та України дало поштовх для 
створення своїх власних авторських 
керамічних виробів. «На тих заняттях ми 
відчули себе справжніми майстрами 
гончарного мистецтва!» –  захоплено 
розповідають діти. Крім того, молодь обох 
груп мала можливість відвідати археологічні 
розкопки, послухати історію давньої Вармії, 
відвідати міську бібліотеку та старовинний 
замок у Ліцбарку Вармінському (відомий тим, 
що в ньому певний час проживав Міколай 
Копєрнік). 

 

ПРОЕКТИ 



8 

Яскраво і лунко пройшли вечори 
польської та української культури, підготовлені 
та продемонстровані учасниками проекту. 
Широкому загалу були представлені державні 
та народні символи, народні строї (вбрання), 
пісні, танці тощо. Напередодні українського 
вечора наша молодь передала щире 
запрошення на свій виступ для української 
діаспори та місцевих мешканців м.Ольштина та 
його околиць, тож глядацька зала цього дня 
була повна, і ми відмітили, як дбайливо, з 
величезною повагою і любов’ю ставляться до 
свого коріння і своїх витоків українці за 
кордоном. 

У рамках реалізації проекту «Барви 
приязні: польсько-українські заняття з 
кераміки» нам вдалося реалізувати ідею, 
запропоновану молоддю України та Польщі, 
бо, ставши за 10 днів справжніми друзями, 
учасники проекту відмітили, що насправді ми 
маємо багато спільного , і вирішили 
продовжити вивчення польської мови для 
подальшого зміцнення дружніх стосунків. 

Також проект мав величезний виховний вплив 
на формування самостійності, почуття 
відповідальності, розвиток конструктивного 
мислення. І саме така активізація молоді є 
головною цінністю проекту. 

Участь у подібних проектах – важливий 
крок у розвитку громадянського суспільства в 
Україні, адже міжнародний діалог дає людині 
можливість креативно мислити, аналізувати та 
бути комунікативною. Міжнародна інтеграція 
дає живий доступ до іншого світогляду, інших 
думок, знань про культуру та особливості тієї 
чи іншої країни, що в свою чергу дозволяє 
доносити інформацію про Україну, будувати 
міжнародні зв’язки і, що сьогодні надзвичайно 
важливо для кожного – постійно розширювати 
власні кордони своїх можливостей. 

 
Катерина ОБІДЕЦЬ, 
керівник групи, вчитель 
Великописарівської 
спеціалізованої школи 

ЗА НИМИ МАЙБУТНЄ: ЮНІ 
ЗНАВЦІ ПРАВА ІЗ 

СУМЩИНИ – ПЕРЕМОЖЦІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ТУРНІРУ 

ПЕРЕМОГИ 

У Національному університеті «Одеська 
юридична академія» нещодавно пройшов 
перший Всеукраїнський турнір з правознавства 
серед школярів «Я МАЮ ПРАВО!».  

Юні знавці права з 14 областей України 
зібралися, аби показати – хто краще володіє 
юридичними тонкощами. Завдання для 
учасників турніру були непростими: у 
комп’ютерних класах школярі проходили 
тести, які складалися з 50 питань. Стосувалися 
вони історії держави та права, конституційного 
права України, теорії держави та права, 
кримінального та цивільного права України. 

У нелегкій боротьбі команда Сумської 
області, яка складалася із школярів Сумської 
обласної гімназії-інтернату для талановитих та 
творчо обдарованих дітей, виборола 3 місце. В 
особистому заліку 2-ге місце зайняв 
Олександр Забіяка.  

Такі високі результати підтверджують: 
сумські школярі – гідний фундамент для 

становлення нової правової держави у 
майбутньому.  

Подякувати за перемогу, за підтримку 
позитивного іміджу сумської юстиції до 
учасників команди завітали представники 
Головного територіального управління юстиції 
у Сумській області – головний спеціаліст 
відділу реєстрації нормативно-правових актів, 
правової роботи та правової освіти Анна 
Дейнека. Зустріч пройшла у дружній 
атмосфері з посмішками, жартами і водночас 
серйозними розмовами про майбутнє. В якості 
заохочення за свою наполегливість і відмінний 
результат діти отримали сертифікати до 
одного із сумських кінотеатрів. 

Тож, ще раз вітаємо юних сумчан з 
достойним результатом на конкурсі такого 
рівня. Щиро пишаємось та бажаємо нових 
перемог і втілення всіх мрій і сподівань! 

 

Ірина ПАНАСЕНКО 
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ВАЖЛИВА 
 ТЕМА 

ПОПУЛЯРИЗУВАТИ  
КУЛЬТУРУ МИРУ 

Чи не кожного дня засоби масової інформації розповсюджують новини, зміст яких 
шокує: школярки на Хмельниччині билися і за цим спостерігали їхні однолітки; хлопці 
стріляли прямо на перерві; дитина після знущань у школі вчинила самогубство. Навіть 
писати про це страшно. Але відповідь на запитання: хто сьогодні винен у тому, що світ 
сучасних дітей став таким жорстоким, потрібно. І не тільки шукати відповідь, а й 
робити конкретні справи, щоб цьому зарадити, щоб убезпечити дітей від жорстокості 
та насилля. 

У Сумському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти проведено 
обласну науково-практичну конференцію 
«Сучасні підходи до попередження насильства 
та популяризації культури миру в 
загальноосвітніх навчальних закладах», у 
роботі якої взяли участь спеціалісти 
психологічної служби, заступники директорів 
із виховної роботи загальноосвітніх шкіл 
області. Актуальність теми для ґрунтовної 
розмови у колі фахівців стала відчутною з 
перших слів виступаючих. 

Директор Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації 
В.П. Гробова зазначила, що провідну роль у 
справі захисту дітей від насильства мають 
відігравати саме загальноосвітні навчальні 
заклади, адже сучасні заклади освіти при всіх 
їх проблемах, труднощах зберігають статус 
одного з основних інститутів соціалізації 
особистості, її становлення і розвитку. 

Ректор Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти Ю.О. Нікітін 
звернув увагу, що проблема насильства 
залишається нагальною в сучасній школі. Це 
актуалізує питання впровадження у закладах 
освіти новітніх технологій щодо попередження 
насильства в шкільному середовищі. 

Проректор з наукової роботи С.М. Грицай 
ознайомив присутніх з результатами 
соціологічних досліджень щодо вивчення 
ставлення учнів та педагогів до шкільного 
насильства. 

Із виступу С.М.Грицая. 
Україна, як і більшість країн світу, 

переживає негативні соціальні процеси, які 
супроводжуються значними кризовими змінами 
у суспільстві. Одним з таких явищ є 
насильство. Ця проблема набирає ще більшої 
гостроти, коли ми говоримо про насильство 
щодо дітей, коли насильство чиниться у сім`ї 
чи школі, де потерпілою стороною найчастіше 
є діти. 

Прояви насильства в умовах 
загальноосвітньої школи – одна із 
найгостріших і актуальних проблем сучасного 
українського суспільства, яка, на жаль, через 
значний рівень латентності цього явища 
недооцінюється як державою, так і 
громадськістю. Але ж офіційна статистика  
представляє вражаючу картину. За даними 
масштабного опитування учнів загальноосвітніх 
шкіл, проведеного Всеукраїнською 
громадською організацією «Жіночий 
консорціум України», третина опитаних учнів 
підтвердила факт насильства стосовно них від 
практично щоденного до декількох разів на 
місяць; ще близько 65% відмічають, що 
такими є їхні друзі. 

За відповідями учнів та педагогів найбільш 
поширеними проявами насильства, якого 
зазнають діти в школі, є: приниження, побиття, 
образи, використання прізвиськ, навішування 
ярликів, кривдження, сварки.  

Насилля, яке поширене у школі, – це 
тільки одна сторона проблеми. На жаль, 
поширеним є насилля у сім`ї, за даними 
Міністерства внутрішніх справ України на 
обліку за вчинення насильства у сім`ї 
знаходиться близько 85 тисяч осіб. Фізичне і 
психологічне насильство є найбільш 
розповсюдженими видами, на них припадає 
95% випадків. 

Іще цифри. В Україні від різноманітних 
протиправних дій дорослих щороку 
страждають тисячі дітей. Зовсім недавно 
випадок на Сумщині, коли «няня» прив’язала  
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7-річну дитину до дерева, заклеїла рот 
скетчем, вважаючи таку форму виховання 
адекватним покаранням за погану поведінку, 
обговорювала вся країна. 

Таким чином, ми бачимо, що проблема, 
винесена як тема нашої науково-практичної 
конференції, є гострою суспільною 
проблемою. І вирішити її можна тільки шляхом 
сприяння формуванню нового бачення світу, 
яке б розвивало культуру миру, засновану на 
повазі до людського життя, свободи, 
справедливості, солідарності, толерантності та 
прав людини. 

Нам потрібно об’єднати зусилля 
Департаменту освіти Сумської ОДА, науково-
педагогічного корпусу СОІППО, вчителів і 
практичних психологів шкіл як для активізації 
наукової та просвітницької роботи, так і для 
посилення профілактичної роботи для 
запобігання будь-яким проявам насильства; 
створення у школах безпечного та дружнього 
середовища, збереження психічного і 
фізичного здоров`я. 

 
Під час конференції висвітлено такі 

питання: 
1. Гендерні аспекти насильства у школах 

України (Костенко А.М., доцент кафедри 
психології, політології, соціокультурних 
технологій Сумського державного 
університету, кандидат політичних наук, тренер 
Всеукраїнської громадської організації 
«Жіночий консорціум України»). 

2. Ставлення до насильства як психолого-
педагогічна проблема (Троіцька М.Є., старший 
викладач кафедри психології КЗ Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти). 

3. Явище булінгу як деструктивний 
феномен у середовищі середньої школи 
(Растроста Г.Б., методист навчально-
методичного центру психологічної служби КЗ 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти). 

4. Психологічна безпека освітнього 
середовища як фактор збереження психічного 
здоров’я учнів (Марухина І.В., завідувач 
навчально-методичного центру психологічної 
служби КЗ Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти). 

5. Презентація проекту «Створення 
безпечного та дружнього середовища в 
школах: планування й організація роботи з 
попередження насильства» (Савельєва Ю.М., 
провідний фахівець кафедри психології, 
політології, соціокультурних технологій 

Сумського державного університету, кандидат 
філософських наук, тренер Всеукраїнської 
громадської організації «Жіночий консорціум 
України»). 

5. З досвіду участі у проекті «Створення 
безпечного та дружнього середовища в 
школах: планування й організація роботи з 
попередження насильства» (Діхтярук Т.І., 
завідувач навчально-методичного центру 
психологічної служби відділу освіти 
Броварської районної державної адміністрації 
Київської області). 

6. Розвиток емоційного інтелекту як 
складова профілактики насилля у дитячому та 
молодіжному середовищі (Колісник Л.О., 
практичний психолог Сумського державного 
університету, кандидат психологічних наук, 
фахівець з кататимно-імагінативної 
психотерапії). 

7. Профілактика насильства серед учнів 
шляхом упровадження відновних практик у 
школах (Козіна В.С., практичний психолог 
Конотопської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №10, координатор Шкільної служби 
порозуміння). 

Закінчилася конференція виступом 
агітбригади учнів-медіаторів Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 
(керівник Шкільної служби порозуміння – 
практичний психолог Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 
Антоненко І.Г.). 

Конференція пройшла за активної 
підтримки Всеукраїнської громадської 
організації «Жіночий консорціум України». 
Учасники конференції отримали підготовлені 
Жіночим консорціумом методичні рекомендації 
«Організація роботи з розв’язання проблеми 
насильства в загальноосвітньому навчальному 
закладі». 

Презентаційні матеріали учасників  
науково-практичної конференції можна 
переглянути за посиланням: http://
www.soippo.edu.ua/index.php/home/2340-
suchasni-pidkhodi-do-poperedzhennya-nasilstva-
ta-populyarizatsiji-kulturi-miru-v-zagalnoosvitnikh
-navchalnikh-zakladakh 

По закінченню конференції відбулося 
засідання робочої групи з упровадження в 
загальноосвітніх школах області проекту 
«Створення безпечного та дружнього 
середовища в школах: планування й 
організація роботи з попередження 
насильства». 
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«ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ» – 
ПРОГРАМА-ДОРОГОВКАЗ  

5 жовтня 2017 року в КЗ Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти відбулася обласна нарада з питань 
адвокації, планування, впровадження, 
моніторингу заходів проекту «Вчимося жити 
разом». У роботі наради взяли участь 
координатори проекту «Вчимося жити разом» 
та методисти початкових класів управлінь 
(відділів) освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних 
громад Сумської області. 

Завданнями обласної наради було 
ознайомлення всіх присутніх з сутністю 
проекту з розвитку соціальної компетентності 
учнів «Вчимося жити разом» та умовами його 
впровадження в загальноосвітніх навчальних 
закладах Сумської області. Поширення 
проекту «Вчимося жити разом» в усій Україні 
буде здійснюватися шляхом його інтеграції в 
програми післядипломної підготовки вчителів 
та навчання учнів. 

Проект «Вчимося жити разом» 
спрямований на розвиток психосоціальних 
компетентностей у дітей та підлітків для життя 
у мирі та злагоді. Тематика та методика 
проекту реалізує компетентнісний підхід до 
навчання учнів, яке здійснюється на засадах 
розвитку життєвих навичок. Саме такий підхід 
визнано у світі найефективнішим для розвитку 
психосоціальних навичок дітей та молоді. 
Упровадження проекту «Вчимося жити разом» 
забезпечить формування саме тих 
компетентностей, які визначені концепцією 
Нової української школи. На це зробили 
акцент у своїх виступах на відкритті обласної 
наради Ю.О. Нікітін, ректор КЗ СОІППО, 
кандидат історичних наук, доцент та С.М. 
Грицай, проректор з наукової роботи КЗ 
СОІППО, кандидат педагогічних наук. 

Ведуча обласної наради, регіональний 
координатор проекту «Вчимося жити разом» 
В.М. Успенська, доцент кафедри дошкільної та 
шкільної освіти КЗ СОІППО, кандидат 
педагогічних наук, повідомила присутнім про 
результати пілотування проекту у 2016-2017 
н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах 
Дніпропетровської, Донецької, Луганської, 
Запорізької та Харківській областей. Проект 
має статистично доведену ефективність впливу 
на знання, ставлення, уміння та поведінкові 
практики учнів 1-11 класів, що підтверджено 

шляхом проведення он-лайн опитування за 
процедурою «ДО» та «Після» (з результатами 
оцінки ефективності проекту за 42 інди-
каторами можна ознайомитися за посиланнями 
http://autta.org.ua/ua/Advocacy/). 

На нараді було розглянуто 
двокомпонентну модель підготовки вчителів з 
методики формування здоров’язбережувальної 
і соціальної компетентності, особливості 
виконання Плану заходів з реалізації проекту 
«Вчимося жити разом» у Сумській області 
(затвердженого наказом ДОН Сумської 
облдержадміністрації від 19.05.2017  
№ 327-ОД). 

Методистам методичних кабінетів був 
представлений план дій з упровадження 
проекту «Вчимося жити разом» за 
хронологічним порядком. 

Учасники наради отримали безкоштовну 
навчально-методичну літературу, що надійшла 
від ГО «Дитячий фонд Здоров’я через освіту» 
за сприяння ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ. Повне 
ресурсне забезпечення проекту «Вчимося жити 
разом» розміщено за посиланням 
http://autta.org.ua/ua/resources/learning-to-
live-together/. 

Наступним кроком до впровадження 
проекту є проведення нарад в районах, містах, 
громадах, ознайомлення керівників навчальних 
закладів, учителів основ здоров’я початкової 
та основної школи, класних керівників 10-11 
класів із метою, завданнями та умовами 
реалізації проекту. 

На початку листопада планується 
проведення он-лайн опитування вчителів та 
учнів з метою моніторингу процесу 
впровадження та оцінка впливу проекту 
«Вчимося жити разом» на знання, цінності, 
ставлення, уміння, поведінку учнів. 

Проходити спеціальне он-лайн навчання, 
передбачене проектом, учителі зможуть вже з 
10 жовтня 2017 року (у тестовому, 
апробаційному режимі). З 1 грудня 2017  
року – он-лайн платформа проекту «Вчимося 
жити разом» буде готова до прийому для 
навчання всіх бажаючих педагогів. 
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26 листопада 2017 року минає  
135 літ від дня народження   

Пилипа Йосиповича Капельгородського 

 
КАЛЕНДАР 

«СТРАШЕННО ЦІКАВО І РАДІСНО 
ЖИТИ, ПРАЦЮВАТИ І ТВОРИТИ!» 

Колись тут проходили дитячі та юнацькі 
роки майбутнього українського письменника, 
прозаїка і поета, сатирика і гумориста, 
драматурга, історика, громадського діяча, 
одного із зачинателів сучасної української 
л і т е р а т у р и  П и л и п а  Й о с и п о в и ч а 
Капельгородського – у селі Деркачівка в 
Недригайлівському районі. А зовсім поруч – 
Городище, тут 26 листопада 1882 року 
народився видатний земляк. А інший кінець 
села з’єднується з Іваницею. Краєвиди прямо-
таки мальовничі: все якісь мовби первісні 
пагорби та гаї, широкі левади... Ген на 
узвишші, мов кратер гігантського вулкана, – 
залишки давнього міста-фортеці «Віхань» (за 
літописом «В’єхань»). Саме цими стежками 
багато літ тому бігав, ходив Пилип 
Капельгородський, 135-річчя з дня 
народження якого ми відзначаємо в ці дні. Це 
його мала батьківщина. До речі, колись 
письменник щиро зізнався: «Троє сусідніх сіл 
для мене були рідні і близькі: в Городищі я 
народився, жили мої батьки, сестри, в 
Деркачівці я вчителював, в Іваниці були мої 
родичі і мій друг...» 

У Городище, по війні, як зазначав у своїх 
спогадах сумський поет Микола Данько, раз 
по раз наїжджали різні археологічні 
експедиції. Завзято пробивали в отому 
«вулканному кратері» шурфи і шукали, 
шукали... Поталанило віднайти чимало 
дивного, відтак – дізнатися про легендарне 
поселення. 

А невіддалік, теж на пагорбі, 
розташувалася Деркачівська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів. А в ній – музей, який був 
створений, насамперед завдяки ентузіазму і 
невтомному пошуку місцевої незабутньої 
вчительки Марії Матвіївни Угник (нині 
покійної), яка доклала немало зусиль, аби ось 
цей чепурний невеличкий дерев’яний 
будиночок на вигоні, поблизу високих дерев-
красенів, приваблював і односельців, і 
численних гостей. Саме тут, переслідуваний 
царськими сатрапами, 1903 року учителював 
Пилип Капельгородський. Це була 
парафіяльна, причому дівоча школа,  

Навчаючись у Полтаві, Пилип Капель-

городський захопився революційними ідеями й 
став в одним із організаторів селянських 
заворушень 1902 року. Відчувши неминучість 
викриття його як призвідця семінарського 
бунту, він покинув навчання і повернувся до 
рідного села. Так для Капельгородського поча
-лася нова сторінка життя: з поліцейським 
наглядом, обшуками, переслідуваннями. 
Згодом, склавши іспити на народного вчителя, 
працює у дівочій школі у Деркачівці. 

Та й тут йому не було спокою. Вияви-лось, 
що за ним стежать. Тоді Пилип нелегально 
повертається до Полтави, невдовзі 
перебирається до Лубен, де пропагує 
заборонену літературу, друкує на гектографі 
ли ст і вк и  і з  за кликами п о валит и 
самодержавство. Тим часом полтавська поліція 
дісталася й Лубен. Довелося разом із 
товаришами по підпіллю тікати на Кубань.  

Там П. Капельгородський учителює і бере 
найактивнішу участь у революційних подіях 
1905 року. В селі Успенці, поблизу Армавіра, 
домігся відкриття двокласного училища. 
З  його  ж  ініціативи в селі було відкрито  
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бібліотеку-читальню, утворено народний театр. 
Займається тут і літературною діяльністю, 
зокрема побачила світ добірка віршів у 
збірнику «Перша ластівка», а 1907 року 
вийшла перша його поетична збірка «Відгуки 
життя». Бунтівник за характером, учитель 
Капельгородський і на Кубані входить у 
конфлікт з владою. 16 квітня 1909 року його 
заарештовують і кидають до Армавірської 
тюрми. В цьому «затишному місці» Пилип 
Йосипович і написав автобіографічну хроніку 
«Записки семінариста», в якій викрив 
жахливий режим і гнітючу атмосферу, що 
панували в Роменській духовній школі та 
Полтавській духовній семінарії. Кілька місяців 
тривало слідство. «За браком доказів» 
Капельгородського було звільнено.Восени 
1909 року молодий літератор виїхав на 
Північний Кавказ, а звідти в Кізляро-
Астраханську напівпустелю. За сім років життя 
зібрав там цінний матеріал, на основі якого у 
1916 році написав повість «Аш-хаду»  
(«Я стверджуюсь») про трагічне кохання і 
гірку долю байгуша-сироти Каїрбека і його 
нареченої Отарбіке. З приводу цього твору 
видатний поет Дагестану Расул Гамзатов писав 
українцям: «Подвижницька праця нашого 
земляка в ім’я кращого майбутнього 
ногайського народу зобов’язує нас 
якнайуважніше поставитись до його славного 
імені». 

Сім років жив Пилип Йосипович на Кавказі, 
чим міг допомагав кавказцям. Написав кілька 
талановитих повістей з життя місцевих 
народностей, а також «Історію карано-
гайського народу», яку завершив у  
1917 році. У 1918 році Капельгородський 
вирішив повернутися в Україну. Сюди вирушив 
на рибальському човні через Азовське море. 
Але і в Україні письменникові було нелегко. 
Після численних арештів та різних пригод, 
пов’язаних зі складним і неоднозначним 
ставленням до нової влади, почав працювати в 
редакції лубенської газети «Вісті ревкому». 
Потім були «Червона Лубенщина», «Більшовик 
Полтавщини». Як сатирик і публіцист, 
надрукував тисячі фейлетонів, статей, віршів, 
гуморесок.  

Він належав до літературної організації 
«Плуг» Спілки радянських письменників. З-під 
пера письменника вийшло понад 500 прозових 
творів і, напевно, стільки ж поетичних. 

Але побачене, почуте й пережите 
спонукало письменника до широких полотен. 
Першим прозовим твором Капельгородського, 
після повернення в Україну, була повість 

«Непорозуміння» (1928) .  На тему 
громадянської війни написав оповідання 
«Червоноармієць» і «Дід Явтух» (1931) та 
роман-хроніку «Шурган» (1932), що 
вважається одним з найкращих сторінок 
громадянської війни на Кубані. Значними у 
творчому доробку письменника є і його 
романи «Артезіан» та «Облога Полтави», що 
були опубліковані з рукописів, збережених 
д о н ь к о ю  п и с ь м е н н и к а  Н а д і є ю 
Капельгородською-Кавалерідзе. В першому 
ідеться про цілющу вологу, що скинулася 
водограєм серед пісків. Другий – знову ж таки 
про громадянську війну. 

У 1930 році П. Капельгородський писав: 
«Страшенно цікаво і радісно жити, працювати і 
творити!» Чи думав тоді письменник, що за 
кілька років по тому, 19 березня 1938 року, 
його знову буде заарештовано. І не царською 
жандармерією, а НКВС. Пред’явили 
поширений тоді набір звинувачень: зв’язки з 
Петлюрою, колонізаторство караногайців (?!), 
націоналізм, паплюження компартії і звісно, 
організація збройного повстання з метою 
повалення влади і знищення вождя. 
«Правоохоронці» вдавали, що триває слідство, 
приймали передачі від рідних для 
арештованого. Потім передали членам сім’ї 
фальшивий вирок із зауваженням: засуджений 
«без права листування». У час так званої 
«хрущовської відлиги» родичам повідомили: 
«Помер 21 лютого 1942 року від запалення 
легенів у виправно-трудових таборах». 
Насправді ж 5 квітня 1938 року «особливою 
трійкою» НКВС по Полтавській області П. 
Капельгородського було засуджено до 
розстрілу як «найзапеклішого ворога 
Компартії і Радвлади»… Вирок було виконано 
16 травня 1938 року. А в січні 1956 року 
справа Пилипа Капельгородського була 
переглянута і він посмертно реабілітований. На 
великий жаль, творчість цього талановитого 
письменника і громадського діяча тривалий 
час замовчувалася, а тому ще й по сьогодні 
маловідомі читачам, суспільству окремі 
сторінки його життя. 

... Він був бунтівником, мучеником і 
патріотом. Патріотом України, лицарем добра і 
справедливості, людиною, яка все своє 
свідоме життя присвятила боротьбі за краще 
життя свого народу. 

 
Петро НЕСТЕРЕНКО, 
член Національної спілки 
письменників України. 
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СВОЄ ЖИТТЯ ПРИСВЯТИВ ОСВІТІ, 
ДІТЯМ ТА КНИЗІ  

 
ЮВІЛЕЙ 

Нашого шановного ювіляра сьогодні знають 
більше як письменника, про це найперше 
розкаже і всесвітня мережа, адже він член 
Всесвітньої асоціації дитячих письменників. Але 
витоки творчості Олексія Петровича Столбіна – у 
школі, якій віддано велику частину життя: його 
кар’єра складалася від учителя сільської школи у 
Конотопському районі до першого заступника 
завідуючого Сумського обласного відділу 
народної освіти. Тут, серед дітей, він помітив 
героїв своїх книг, яких у талановитого прозаїка 
вийшло двадцять шість. Найвідоміші серед них: 
«Давайте дружить», «Школа романтиків», 
«Вожата з Берізок», «Терористка», «Хмари над 
Журавкою», «На зламі тисячоліть», «Листопад», 
«Інопланетянин в комишах», «Зозулин хутір», 
«Бабине літо», «Залишаюсь собою», «Барабани 
б’ють тривогу», «Школа і життя», «Горіхове 
озеро», «Через терни…», «Віце-губернатор 
заплави». Цікаві характери, ситуації, які 
потребують особливого педагогічного хисту, 
особливої турботи – такий зміст книг 
письменника, що відчував дитячу душу. 

Його творчість вивчають і сьогодні на уроках 
літератури, коли йдеться про письменників 
Сумщини. Саме за твори для дітей Олексій 
Столбін став лауреатом літературних премій імені 
Миколи Трублаїні та імені Миколи Хвильового. 

Особливими можна назвати книги Олексія 
Столбіна, присвячені роботі шкільних лісництв, – 
«Шкільні лісництва» та «Берендеї». Вони стали 
настільними для тих, хто створював шкільні 
лісництва, виховуючи у дітях прекрасне почуття 
любові до навколишнього зеленого світу. Автор 
вважав, що це дуже важливо для формування 
громадянина, і серцевиною цього процесу 
повинна бути школа. Та й загалом Олексій 
Столбін ставив освіту в центр дитячого всесвіту.  

І сьогодні, у своєму прекрасному поважному 
віці, ветеран праці, гідний представник мужнього 
покоління, яке захистило світ від німецького 
фашизму, – приклад для наслідування у своїй 
відданості ідеалам освітянина і педагога, майстра 
художнього слова, який сповідував доброту і 
сердечність, силу характеру і сердечність.  

Многії літа Вам, Олексію Петровичу, хай доля 
посилає ще багато років творчого життя, 
енергійності і всього-всього найкращого. 

 
    Ірина ПАНАСЕНКО 
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УСПІХИ І 
ПЕРЕМОГИ 

ВОНИ – ЧЕМПІОНИ! 

Багатоборство світового рівня 
демонстрували спортсмени 18 країн світу у 
Харкові з 24 по 26 листопада цього року. 
Близько 500 учасників змагалися у чемпіонаті 
світу з воєнно-спортивного багатоборства. 
Сумські спортсмени вибороли аж 11 медалей: 
7 золотих, 3 срібних та одну бронзову. 
Вихованці Олександра Сергійовича Хоменка 
порадували свого тренера, адже отримали 
майже 100-відсотковий результат. 

Серед переможців світового турніру учні, 
студенти і дорослі сумчани – Євгенія 
Бокатова, учениця Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №20 – І місце; Олександр 
Панасюра, учень Сумської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стрель- 
ченка – І місце; Анна Жолобко, студентка 

Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка – І місце; 
Сергій Войтенко, окрім того, що виконав 
нормативи майстра спорту ще й став 
чемпіоном світу у двох версіях; Ірина Дяченко, 
студентка Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка – ІІ місце; 
Аня Ворона, студентка Сумського 
національного аграрного університету – 
ІІ місце; Андрій Жолобко – ІІ місце; Максим 
Кириченко – ІІІ місце.  

Не залишився без нагород і сам тренер 
Олександр Сергійович, аспірант Сумського 
державного педагогічного університету  
ім. А.С. Макаренка: під чітким контролем 
свого тренера – Хоменка Сергія Васильовича – 
став чемпіоном світу у двох версіях. 

Редакція газети «Педагогічна трибуна» 
щиро вітає сумчан з такими значимими 
перемогами. Не зупиняйтесь на досягнутому, 
примножуйте перемоги, підтримуйте імідж 
української нації – сильної і духом, і тілом. 

Ми попросили учня Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№1 ім. В. Стрельченка, члена команди-
переможниці, який виборов І місце, члена 
гуртка «Юний журналіст», який працює при 
кафедрі журналістики СумДУ Олександра 
ПАНАСЮРУ зібрати враження переможців. 

 
Наша команда, звичайно, 

задоволена результатом змагань. Ми 
всі залюбки тренуємося щоденно, а в 
суботу – витрачаємо час навіть на 

два тренування, бо 
перемоги такого рівня 
приносять набагато 
більше задоволення, ніж 
доступні усім ігри в 
комп’ютері. Окрім того, 
вільний час ми всі любимо 
проводити з командою, 
граючи в рухливі ігри у 
центрах розваг, 
неодмінно в присутності 
тренерів, бо єднання 
спортивного духу для 
молоді – незамінне. 
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