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ВИЗНАННЯ 

НАУКОВЕЦЬ СНАУ 
УДОСТОЄНА ПРЕМІЇ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 У кінці минулого року на 
освітянських просторах Сум-
щини поширилася хороша 
новина – серед н а й та л а но -
ви тіших молодих учених в 
галузі фундаментальних і 
прикладних досліджень та 
науково-технічних розробок, 
відзначених Премією Верхов-
ної Ради України, доктор 
ветеринарних наук, доцент 
кафедри ветсанекспертизи, 
мікробіології, зоогігієни та 
безпеки і якості продуктів 
тваринництва Сумського націо-
нального аграрного універси-
тету Людмила Нагорна. 

Її відзначено за роботу «Розробка 
екологічно безпечних засобів для лікування та 

профілактики ектопаразитів птиці». 
Загалом, тема її наукових розробок 
актуальна – отримання безпечної з 
ветеринарно-санітарної та 
екологічної точки зору продукції 
тваринництва при використанні 
різноманітних хіміотерапевтичних 
препаратів. Розробки молодого 
науковця не обмежуються тільки 
теоретичними дослідженнями, вона 
має й теоретичне їх втілення – 
ветеринарні препарати, над якими 
працювала разом з колегами. 
     Зичимо Людмилі Володимирівні 
нових успіхів у науково-
освітянських справах. Людмила Нагорна 

ДИТЯЧІЙ ДУШІ  
НЕСПОКІЙНО, 

ДОПОКИ ЙДЕ ВІЙНА…  
 
 
 
 
 
 
 

У сумському видавництві «Мрія» побачив 
світ шостий збірник кращих художніх творів 
сумських школярів – учасників літературно-
мистецького конкурсу юних поетів, прозаїків 
«Диво калинове» імені Дмитра Білоуса. 

Його організатори – Сумське обласне 
товариство «Просвіта» та Інформаційно-
методичний центр управління освіти та науки 
Сумської міської ради. Фінансово конкурс 
підтримала Сумська міська рада. 

Твори представлені у трьох вікових 
категоріях, різноманітні за жанрами та 
настроями дітей. Під красивою обкладинкою, 
на фоні кетягів калини мистецькі твори юних 
художників, створених на майстер-класі 
Світлани Качуровської, зібрані 80 авторів – 
вже знаних не по одному конкурсу і ті, що 

публікуються вперше. 
Чим живуть сьогоднішні діти? Що їх 

хвилює? Любов не лише до рідних та друзів, 
школи та пейзажів рідної природи, але і 
любов до України, до тих, хто захищає їх 
мирне життя. Дитячій душі неспокійно, допоки 
йде війна… І вона, душа, молиться, просить у 
Бога повернутися живим додому тата, брата… 
і просто мужніх бійців-захисників. 

Поезії, етюди, новели, есе, казки, гумор, 
оповідання – до уваги зацікавленого кола 
читачів. І не лише… Твори, які дістають до 
глибини душі, які переповнюють тебе дитячим 
болем, дитячими сподіваннями, мріями… 

 

Людмила РОМЕН, 
член Національної спілки 
письменників України, беззмінний 
куратор і головний редактор конкурсу 

 
Від редакції: вірш Олександра Ткаченка 

«Молитва», який відкриває перший у цьому році 
випуск газети, також вміщений у прекрасній 
збірці творів юних любителів рідного слова. 
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ПЕРСПЕКТИВИ 

ВЕРЕСЕНЬ 2018 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
УЖЕ СЬОГОДНІ 

Понад 10000 першокласників Сумщини з 
1 вересня 2018 року навчатимуться за новим 
Державним стандартом початкової загальної 
освіти. Та робота по упровадженню цього 
важливого проекту розпочинається вже 
сьогодні. Про це йшлося на останньому у  
2017 році засіданні колегії при голові  
Сумської ОДА.   

Директор Департаменту освіти і науки 
Вікторія ГРОБОВА зазначила, що за новим 
державним стандартом початкової загальної 
освіти з першого вересня 2018 року 
розпочнуть навчання 539 класів, де 
навчатиметься 10258 дітей. На виконання 
законів про освіту та розпоряджень Кабміну 
необхідно до 1 вересня забезпечити кожен 
заклад новітніми засобами навчання в 
початковій школі та створити нове освітнє 
середовище, що передбачає мобільні меблі 
для учнів, інтерактивне обладнання з доступом 
до мережі Інтернет, облаштовані куточки для 
читання, письма, природознавства, математики, 
мистецтва, ігрову зону із мистецьким 
осередком, спортивну залу та майданчик.  

Очільник освітянської галузі наголосила на 
тому, що створити ці умови у школах має 

місцева влада. Фінансування початкової школи 
передбачається за кошти місцевих бюджетів. 
Крім того, державним бюджетом заплановано 
цільову субвенцію в сумі 998700 тис. гривень 
на всі класи в Україні. Також в області є 
залишок субвенції 2017 року в сумі 60 тисяч 
гривень, яку планують розподіляти на 
початкову школу. Для навчання в нових умовах 
уже підготовлено 172 педагоги, ще необхідно 
підготувати 609 учителів, котрі навчатимуть 
першокласників. 

Директор Департаменту освіти і науки 
також наголосила, що одним із першочергових 
напрямів є створення нового освітнього 
середовища для дітей з особливими 
потребами: подолання архітектурних бар’єрів, 
облаштування шкіл меблями, обладнанням і 
дидактичними матеріалами, необхідними для 
впровадження компетентнісного навчання. 

Обговорювали в ході роботи колегії і 
процес оптимізації мережі опорних шкіл з 
урахуванням перспективних планів створення 
об’єднаних територіальних громад. Нині на 
Сумщині функціонує 20 опорних закладів, із 
них 9 – в об’єднаних територіальних 
громадах. Крім того, обласною владою 
прийнято рішення про створення ще чотирьох 
опорних навчальних закладів: у Конотопському 
районі – Дубов’язівського та Козацького 
навчально-виховних комплексів, у 
Недригайлівському – Коровинської та 
Тернівської загальноосвітніх шкіл. 

 
  

 Ірина ПАНАСЕНКО 

ГОТУЄМОСЬ ДО УПРОВАДЖЕННЯ 
ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТУ 

Перші кроки до успіху – під таким гаслом 
29 грудня 2017 року відбулося спілкування 
тренерів пілотних шкіл області Зої Декунової, 
Алли Лавської з учасниками пілотного 
впровадження проекту нового Державного 
стандарту початкової загальної освіти. 

Нині по всій Україні здійснюється 
підготовка вчителів початкових класів до 
роботи за новим Державним стандартом 

початкової загальної освіти в контексті 
Концепції «Нова українська школа», що 
набуває чинності у наступному навчальному 
році. 

З перших днів нового навчального року 
співробітники СОІППО розпочали підготовку 
педагогів відповідно до нових положень 
проекту Державного стандарту та тенденцій 
освітньої концепції. 
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Зміни, що відбуваються в освіті, не 
захопили педагогів Сумської області 
зненацька.  

Свою діяльність учителі початкових класів 
спрямували на відмову від декларованої 
педагогіки та перехід до педагогіки 
партнерства, від суми знань – до формування 
компетентностей. Відбулося розуміння 
вчителями змін власних стереотипів. З`явився 
ентузіазм, зацікавленість у справі та бачення 
результату на перспективу. 

Відбулося усвідомлення можливостей 
освітнього середовища, як середовища, що 
належить дітям. Діти стали активними 
учасниками організації освітнього середовища, 
що формує у них почуття відповідальності. Із 
задоволенням першокласники створюють 
календар настрою, календар днів народжень, 
власні наробки тощо. 

У класах створено позитивний настрій, 
відбувається розуміння дитиною значущості 
класної спільноти. Діти відкриті до 
спілкування, не бояться висловлювати свої 
думки, із задоволенням ідуть до школи. Що є 
результатом впровадження практики ранкових 
зустрічей. 

Безперечним є значущість інтеграції в 
початковій школі, організованої через 
діяльність, ігровими методами як у класі, так і 
поза його межами. 

Інтегроване навчання дає можливість вийти 
за предметні межі. У вчителя є можливість 
вчити учнів спиратися на знання і навички з 
кількох предметів та діяти, застосовуючи їх в 
реальних життєвих ситуаціях. 

Не менш важливим пунктом виділяємо 
позитивні зміни у спілкуванні батьків, як 
помічників учителя. Спрацьовує позитивно 
побудова партнерських стосунків між учнями й 
дорослими шляхом виготовлення й 

використання лепбуків. Батьки учнів 
експериментальних класів відчувають свою 
причетність до освітнього процесу, про що 
свідчать результати неформального опитування 
батьківської спільноти. 

Досягнення та результати впровадження 
пілотного проекту колективами освітніх 
закладів області є підтвердженням того, що 
професіоналізм та відповідальність кожного із 
учасників педагогічного процесу за свої дії 
будує успішну систему освіти. 

  Вл. інф. 
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ПРАВОВА ОСВІТА ОСНОВ СПОЖИВЧИХ  

ЗНАНЬ НАВЧАТИМУТЬ  
У ШКОЛАХ  

Усі ми є споживачами послуг, кількість 
яких вражає. На жаль, кількість не завжди 
переходить в якість, тому Україна потребує 
серйозних підходів до системи захисту прав 
споживачів.  

Як повідомляють у Кабінеті Міністрів 
України, основ споживчих знань навчатимуть у 
школах, експертизи товарів та послуг – у 
вишах, а до тестування якості залучатимуть 
молодь. Це визначено планом заходів з 
реалізації Концепції державної політики у 
сфері захисту прав споживачів на період до 
2020 року, який затверджено постановою 
Кабінету Міністрів від 27 грудня 2017 р. №983-р. 

Таким чином буде забезпечено правовий 
рівень захисту прав споживачів відповідно до 

європейських вимог, підвищено рівень 
правової обізнаності та поінформованості 
населення щодо своїх законних прав та 
механізмів їх захисту. 

Можна сказати, що вперше навиків 
правильного споживання навчатимуть ще зі 
школи. «Основи споживчих знань» 
викладатимуть у загальноосвітніх навчальних 
закладах, для цього розроблять спеціальні 
освітні програми та методичні рекомендації. 
Також у вишах готуватимуть фахівців за 
спеціалізацією «Експертиза товарів та послуг». 

Щорічно буде проводитись конкурс 
«Молодь тестує якість», за організацію 
проведення якого відповідальним визначено 
Міністерство освіти і науки України. 
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ОБЛАСНИЙ КАБІНЕТ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ: 
ЗБЕРІГАЄМО Й ПОШИРЮЄМО 

НАЙЦІННІШЕ 
«Досвід треба постійно «пускати в обіг» як будь-який 
капітал, тільки тоді  він принесе високі відсотки». 
   
  Я. Турбовський 

      На сучасному 
етапі перебудови 
освіти першочерго-
вого значення 
набуває проблема 
розвитку творчого 
потенціалу педаго-
гів; запровадження 
інноваційних тех-
нологій навчання та 

виховання; вдосконалення змісту загальної 
освіти; виявлення, вивчення, узагальнення, 
схвалення, поширення й упровадження 
передового педагогічного досвіду; створення 
в педагогічних колективах атмосфери 
творчості та відповідальності. Головним 
показником творчої діяльності педагога є 
наявність педагогічних знахідок, ідей, що 
згодом утворюють педагогічний досвід.  

Передовий педагогічний досвід – це 
система творчої, оптимальної, повторювальної 
професійної діяльності педагога з елементами 
новизни, яка дає стабільні позитивні 
результати в удосконаленні навчально-
виховного процесу. 

Існують такі види передового педаго-
гічного досвіду: 
- система роботи установи (школи, відділу 

освіти, методичного кабінету);  
- система роботи працівника (учителя, 

директора, вихователя, керівника гуртка, 
методиста тощо);  

- вирішення важливої педагогічної 
проблеми в закладі освіти;  

- вирішення важливої педагогічної 
проблеми в діяльності окремих педагогів;  

- певні форми, методи та прийоми, які 
застосовуються у навчальному закладі;  

- форми, методи та прийоми, які 
впроваджують окремі педагоги.  
Передовий педагогічний досвід узагаль-

нюється за певними критеріями: 
- актуальність і перспективність;  
- висока результативність, стабільність 

показників, оптимальність;  
- наукова обґрунтованість;  
- наявність елементів новизни й оригі-

нальності;  
- можливість творчого наслідування досвіду 

іншими педагогами.  
Мета узагальнення передового педаго-

гічного досвіду – визначити суть досвіду, 
засоби, прийоми, форми, методи, за 
допомогою яких досягнуто позитивного 
результату, вивчити умови забезпечення 
впровадження ППД у педагогічну практику. 

У Сумському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти ще в 2008 
році був створений обласний кабінет 
передового педагогічного досвіду за 
сприянням тодішнього ректора інституту 
Живодьора Володимира Федоровича та 
проректора Ірини Віталіївни Удовиченко. 

Провідною метою діяльності кабінету 
ППД є: 
- підвищення професійної компетентності 

педагогічних і керівних кадрів дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних 
закладів і методичних служб області; 

- науково-методичний супровід вивчення 
передового педагогічного досвіду освітян 
області. 

Реалізація основних завдань обласного 
кабінету передового педагогічного досвіду 
здійснюється через цілу систему науково-
методичної роботи: 
- науково-методичний супровід (семінари, 

вебінари, методичні порадники, конкурси 
педагогічної майстерності тощо); 

- нормативно-правовий супровід (листи, 
методичні рекомендації); 

- інформаційно-консультативний супровід 
(мобільні консультпункти, WEB-сторінка на 
сайті інституту, індивідуальні консультації, 
друковані праці, виставки, методичні 
ярмарки тощо). 

ЮВІЛЕЙ 

Ольга Курган 
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Так, наприклад, джерелом методичної та 

інформаційно-консультативної допомоги 
освітянам області є підготовлені працівниками 
кабінету анотовані каталоги передового 
педагогічного досвіду, каталоги публікацій 
працівників навчально-методичних відділів 
післядипломної освіти КЗ Сумський ОІППО. 
Видання містять анотації до матеріалів, що 
висвітлюють особливості розвитку освіти 
регіону; нові, перспективні, актуальні питання 
виховання у системі освіти; тенденції 
використання інноваційних освітніх технологій 
у методичній роботі, педагогічній практиці.  

На офіційному сайті інституту створено 
сторінку «Передовий педагогічний досвід». На 
web-сторінці розміщені: нормативно-правова 
база; методичне забезпечення; прес-анонси, 
прес-релізи; презентація «Структурування та 
систематизація матеріалів з досвіду роботи 
педагогів області»; картотека 
«Інтелектуальний потенціал Сумщини»; 
рекомендований список літератури з 
передового педагогічного досвіду.  

На даний момент проводиться робота над 
створенням електронного каталогу матеріалів 
кабінету та каталогу web-сайтів і блогів 
учителів-методистів, переможців різних 
конкурсів, одним словом, творчих педагогів. 

У кабінеті передового педагогічного 
досвіду зберігаються: 

Друковані матеріали працівників КЗ 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти: 
- підручники, збірники конференцій (у яких 

брали участь працівники інституту); 
- посібники, банки даних учителів-

методистів; вихователів-методистів, 
керівників гуртків-методистів тощо. 

- методичні рекомендації; 

- олімпіадні завдання ІІ, ІІІ, ІV етапів 
олімпіад; 

- програми (є затверджені Міністерством 
освіти та науки України); 

- каталоги публікацій; 
- анотовані каталоги; 
- розробки уроків. 
- Конкурсні матеріали: 
- «Класний керівник року»; 
- «Моє покликання – методист»; 
- «Золоте серце»; 
- «Вихователь року»; 
- «Учитель року»; 
- матеріали учнівських конкурсних 

проектів. 
Матеріали передового педагогічного 

досвіду, узагальнені на районному (міському) 
рівні. 

Матеріали передового педагогічного 
досвіду, узагальнені на обласному рівні. 

Роботи педагогів, які претендують на 
звання «учитель-методист», «вихователь-
методист», «керівник гуртка-методист» тощо. 

Передовий педагогічний досвід, задаючи 
висоти в розвитку сучасної освіти, за змістом 
і результатами може стати орієнтиром у 
модернізації освіти. І саме від чіткої 
організації справи його поширення та 
впровадження залежить досягнення високих 
результатів у навчально-виховній роботі 
вчителів Сумщини. 

 
Ольга КУРГАН, 
методист з експериментально- 
дослідної діяльності та 
передового педагогічного досвіду 
Сумського ОІППО  
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АКТУАЛЬНА ТЕМА 

ТОЛЕРАНТНЕ СПІЛКУВАННЯ – 
ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ 

ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ  
НА ОСОБИСТІСТЬ  

«Хто рухається вперед у знанні, 
але відстає в моральності, той 
більше  йде назад, аніж вперед».  

 Аристотель 

Слова видатного філософа Аристотеля 
доречно відображають проблему сучасності, а 
саме:  взаєморозуміння між людьми та 
толерантне ставлення один до одного. 

Оскільки сьогодні світу притаманна 
активна міграція, для всіх нас принципово 
важливим є усвідомлення необхідності бути 
євроцентричними, навчитися жити у світовій 
спільноті, керуючись принципами 
толерантності – толерантного мислення, 
спілкування й поведінки. 

Одночасно встановлення толерантних 
відносин – важливе завдання українського 
суспільства, і від того, як воно буде вирішене, 
залежить наше майбутнє. На жаль, на 
сьогодні практично в кожному закладі 
загальної середньої освіти виникають ситуації, 
коли некомпетентність у толерантній взаємодії 
та спілкуванні виявляють як учні, так і 
педагоги. Серед педагогічного колективу 
зустрічаються випадки недооцінки одних учнів 
або переоцінки інших за відсутності логічних 
причин і мотивації цього, небажання 
вислухати, невміння коректно критикувати і 
заохочувати, байдужість до почуттів, емоцій, 
потреб вихованців. Серед проявів 
нетолерантності учнів, як правило, 
спостерігаються: категоричність у висновках і 
судженнях, нетерплячість до індивідуальних 
особливостей інших, невміння і небажання 
адаптуватися до них, слухати і вести діалог. 

Вирішити конфліктні ситуації, подолати 
негативний бар’єр як між вчителем й учнями, 
так і між самими вихованцями допоможе 
лише толерантне спілкування. 

Толерантне спілкування – це 
спілкування, що передбачає вирішення 
конфліктних ситуацій, з метою формування 
рівноправних партнерських відносин. 

Толерантне спілкування – найсильніший 
засіб формування в людини терпимого 
ставлення до інших людей. Лише в процесі 
спілкування дитина може соціалізуватися і 
стати особистістю. Однак, культура 
спілкування залежить не тільки від знання й 
дотримання певних норм спілкування, а й від 
нашої вихованості, ввічливості, толерантності 
до інших, доброзичливості, які не 

передаються у спадок, а формуються і 
розвиваються у процесі виховання та 
самовиховання. 

У стосунках учителя з учнями толерантне 
спілкування спроможне допомогти вчителеві 
налагодити взаємодію зі своїми вихованцями, 
побудувати виховання і навчання на засадах 
співробітництва й  співтворчості. Особливості 
такої взаємодії багато в чому залежать і від 
комунікативної культури вчителя, а також і від 
толерантного ставлення до учнів у процесі 
спілкування – терпіння, довіра, уміння 
володіти собою, розуміти особистісні 
властивості та емоційний стан співрозмовника. 

Характеристики толерантного 
спілкування: 

- встановити суб'єкт-суб'єктні відносини; 
- сприймати співрозмовника позитивно та 

вірити в його потенціал; 
- зрозуміти внутрішній світ іншої людини; 
- гуманістична центрація на позитивних 

якостях іншого; 
- емпатія. 

При наявності цих характеристик 
спілкування стає співтворчим, головним його 
завданням є не адаптація, не інформація, а 
проникнення в сенс, розуміння, переживання. 
Саме таке спілкування сприяє розвитку 
духовності, зростанню самосвідомості 
особистості. 

Складові компоненти толерантного 
міжособистісного спілкування: 

- сприйняття – це уміння бачити іншого 
зсередини, здатність подивитися на його 
світ одночасно з двох точок зору: своєї 
власної та іншої; 

- визнання – це здатність бачити в своєму 
співрозмовнику саме іншого як носія його 
цінностей, логіки мислення, його форм 
поведінки, а також усвідомлення свого 
права відрізнятися від решти людей; 

- взаємодія – взаємопов`язаний процес 
обміну різного роду дії між його 
учасниками. 
Під час взаємодії виявляються: 

узгодження, співпереживання, тактовність 
одного суб’єкта по відношенню до іншого.  
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Види взаємодії: 
Співробітництво – спільне визначення 

цілей діяльності, її планування, розподіл сили 
та засобів на основі взаємодії кожного. Цей 
рівень толерантних стосунків характеризується 
такими ознаками: контактністю, 
доброзичливістю, відсутністю тривожності, 
мобільністю дії, ввічливістю, терпимістю, 
соціальною активністю. 

Опіка – турбота, яка не принижує гідність 
того, ким опікуються. Такі взаємовідносини 
можливі лише тоді, коли обидві сторони 
розуміють одна одну та терпимо ставляться. 
Цей рівень толерантних стосунків 
характеризується такими ознаками: емоційною 
стабільністю, високим рівнем емпатії, умінням 
прийти на допомогу. 

Основою різних форм спілкування та 
взаємодії стає діалог, пов’язаний з відкритою 
позицією, тобто викладом інформації від 
першої особи. У діалозі співрозмовники не 
лише висловлюють предметну думку, а й 
обмінюються інформацією, знайомляться з 
новими ідеями, висловлюють наболіле, 
пережите, дізнаються про оцінки тих чи інших 
суджень, дістають розумну пораду. 

Педагогічна співпраця, яка реалізується 
через педагогічний діалог, дає можливість для 
обміну думками, самокорекції поглядів і 
суджень. Навчальний діалог, зорієнтований на 
поліваріантність та множинність бачень, має 
великий потенціал, оскільки може змінювати 
та уточнювати погляди в ході інтелектуального 
пошуку, активізувати об’єктів пізнання, 
перетворитися із зовнішнього діалогу в діалог 
внутрішній і спонукати до подальшого 
осмислення проблематики.  

На уроках, перервах, у післяурочній 
діяльності мовленнєва сторона спілкування 
становить складну поліфонію реплік, 
розповідей, запитань, оціночних суджень, 
відповідей, зауважень, емоційних реакцій. Ця 
специфічна атмосфера – результат 
комунікативної поведінки вчителя і учнів. 
Щоразу вона неповторна і в цьому розумінні – 
миттєва. І слід знати, що в пам’яті учнів після 

зустрічі з учителем залишається не тільки 
пізнавальна інформація, яку він дав, а й та 
атмосфера, якою супроводжувалося їхнє 
спілкування. Учні несуть у собі настрій, 
враження від зустрічі з учителем, пам’ять про 
його погляд, інтонацію, мовлення, тональність, 
спосіб реагувати на поведінку його вихованців. 
Тому так важливо вчителю, плануючи зустріч із 
школярами, обміркувати не тільки зміст 
спілкування, а й особливості свого мовлення і 
комунікативної поведінки. Оскільки 
конструктивна взаємодія відбувається лише за 
умов суб’єктно-суб’єктного спілкування, що 
передбачає встановлення особистісного 
контакту учителя й учня як людини з 
людиною, а не як керівника і підлеглого. 
Учитель та учень вступають у діалог як рівні та 
вільні партнери. Педагог повинен сприймати 
учня як особистість, яка обирає свій власний 
шлях, і виступає як доброзичливий помічник. 
Тому, тільки дотримуючись культури 
спілкування, можна виховати толерантну 
особистість, яка здатна жити в гармонії з 
іншими людьми. 

Отже, толерантне спілкування – 
найсильніший засіб формування в людини 
позитивного ставлення до інших людей, а 
також до самого себе. За допомогою 
спілкування людина будує відносини з 
оточуючими її людьми, через пізнання іншої 
людини пізнає себе, формує власне «я». 
Толерантне ставлення до оточуючих є 
основною передумовою комунікативної 
культури людського спілкування. 

 

Ірина ЗАХАРЧЕНКО, 
методист із зарубіжної 
літератури та мов національних 
меншин навчально-методичного 
відділу координації освітньої 
діяльності та професійного 
розвитку Сумського ОІППО 
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ДОСВІД ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

НА УРОКАХ 
ІНФОРМАТИКИ 

«Тільки те навчання добре, яке стимулює розвиток, 
«веде його за собою», а не служить просто збагаченням 
дитини новими відомостями, легко входить в його 
свідомість». 

Л. С. Виготський. 

         У педагогіці 
в якості основних 
видів діяльності 
виділяють ігрову, 
навчальну та 
трудову діяльність. 

Поняття «ігрові педагогічні технології» 
містить досить велику групу методів і 
прийомів організації педагогічного процесу у 
формі різних педагогічних ігор. 

Головне завдання цього методу – 
розвинути вміння аналізувати поставлені 
завдання, приймати рішення самостійно. 

Ігрова технологія будується як цілісне 
утворення, що охоплює певну частину 
навчального процесу та об'єднане загальним 
змістом, сюжетом, персонажем. 

Гра здатна стати тим інструментом, який 
комплексно забезпечує: 
-  успішність адаптації дитини до нової 

ситуації розвитку; 
- збереження і вдосконалення досягнень; 
- розвиток школяра як суб'єкта власної 

поведінки, його ефективну соціалізацію; 
-  збереження і зміцнення його морального, 

психічного фізичного здоров'я і. т. д 
Гра – ідеальний інструмент для розвитку 

продуктивного мислення і особистісних 
якостей взагалі. Недарма гра – основне 
проведення часу будь-якої дитини. Саме 
рання підсвідома пам'ять штовхає дорослу 
людину до такого методу особистісного 
розвитку, яке приносить велику радість і 
емоціональний підйом. Крім того, гра 
дозволяє на певний час побути в чужій ролі, 
творити іншу лінію поведінки і одночасно 
відпочивати від самого себе. 

Що можна отримати в результаті 
проведення гри: 
- розуміння і засвоєння матеріалу будь-

якого ступеня складності; 
- розвиток умінь і навичок роботи в 

команді, спостереження і прийняття 

рішення, здібностей контактувати і 
слухати інших, риторичних здібностей, 
лідерських якостей; 

- розвиток продуктивного мислення, 
спостережливості, пам'яті, творчих 
здібностей, наполегливості, завзятості, 
уміння доводити і відстоювати свою точку 
зору, організаторських здібностей. 

Одним з методів активного навчання 
є ділові ігри. У літературі немає 
однозначного визначення поняття «ділова 
гра», але аналіз різних його трактувань 
показує, що у всіх відзначається головна 
особливість ділової гри – наявність ситуації 
або імітаційної моделі, яка представляє 
технологію виконання якихось робіт 
(висновок договору, складання плану  
роботи і т. д.). 

Таким чином, ділові ігри дозволяють за 
короткий термін в декілька прийомів 
досягнути поставлених цілей, в той час коли 
при традиційному навчанні витрачається 
багато часу та втрачається ефективність 
навчання. 

Для ділової гри характерна наявність: 
- імітаційної моделі професійної діяльності і 

виробничих відносин; 
- проблемної ситуації; 
- ролей; 
- рольових цілей і загальної мети всього 

колективу; 
- взаємодії учасників, які виконують ті чи 

інші ролі; 
- колективної діяльності; 
- ланцюжка рішень. 

Для ділових ігор характерна наявність 
декількох етапів: на початку гри ставиться 
проблемна ситуація; потім вона розбивається 
на окремі задачі, кожна з яких вирішується 
на одному з етапів; останній етап гри 
виводить на підсумок, на вирішення 
поставленої проблеми. Таким чином, в 
процесі гри утворюється ланцюжок рішень. 

Валерій Шишкін 
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Ділові ігри допомагають наблизити 

навчальний курс до реального життя. Але це 
можливо за умови, якщо ці ігри моделюють 
реальні ситуації, а не схеми з підручника. 
Ефект від навчання за методом ділових ігор 
посилюється також за рахунок перевтілення 
учасників гри в конкретних дійових осіб. 

Чому необхідні ділові ігри? Гра оживляє 
повсякденність навчального процесу, посилює 
інтерес дітей до дисципліни, що вивчається, 
підвищує ступінь засвоєння ними матеріалу. 

Для чого необхідні ділові ігри? Гра 
породжує потужне ігрове психологічне поле, 
яке залучає в дію всіх учасників, викликаючи 
великий емоційний підйом. Гра надає 
можливість кожному її учаснику проявити 
творчі здібності, що є задоволенням потреби в 
самореалізації; дає можливість позмагатися, 
підтвердити або змінити статус у групі. 

На уроках інформатики в «молодшій» 
школі я застосовую клавіатурні тренажери, 
лабіринти, комп'ютерні розмальовки та 
геометричні конструктори, комп'ютерні 
мозаїки, комп'ютерну азбуку з комп'ютерною 
підтримкою, такі як «Сходинки», «Скарбниця 

знань», «Малювання», «Paint» при вивченні 
нового  матеріалу та при повторенні. 

У «середній» та «старшій» школі 
проводяться ігри в малих групах – складання 
комп'ютерної топологічної карти місцевості з 
використанням топографічних сервісів Google 
(інтегрована гра з предметом географія) та у 
вигляді веб-квестів «Безпечні хвилі Internet», 
«Цифровий простір». 

З використанням мов програмування, 
таких як Scratch, Python, Turbo Pascal 
виконується багато різних творчих завдань, 
комп'ютерні обчислювальні ігрові та 
алгоритмічні середовища, що мотивує дітей до 
навчання та досягнення високих результатів. 

 
Валерій ШИШКІН,  
вчитель інформатики, 
спеціаліст вищої категорії, 
старший вчитель 
Охтирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №5 
імені Р. К. Рапія 
Охтирської міської ради 

ДОШКІЛЛЯ РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 
 ДОШКІЛЬНИКІВ У СІМ’Ї 

Мова є знаряддям мислення. Великий 
педагог К.Д.Ушинський писав: «Засвоюючи 
рідну мову, дитина засвоює не самі тільки 
слова, їх сполучення та видозміни, але безліч 
понять, поглядів на речі, велику кількість 
думок, почуттів, художніх образів, логіку і 
філософію мови…». За допомогою понять, 
закріплених у словах і словосполученнях, 
дитина мислить, установлює закономірності в 
навколишньому середовищі, дізнається про 
причинну залежність між явищами: «хмариться – 
буде дощ», «пригріло сонце – сніг розтанув», 
навчається узагальнювати та класифікувати 
предмети. 

Виховання любові до слова є одним з 
важливих завдань у роботі з дітьми 
дошкільного віку, бо в ранньому дитинстві 
формуються основи мовної культури, 
виробляються навички правильної розмовної 
мови. 

Важлива роль у формуванні особистості 
дитини, зокрема в розвитку її мови, належить 
сім’ї. У сім’ї закладається фундамент мовного 

розвитку дітей, адже перші слова, перші 
речення дитина промовляє в колі близьких 
людей – батька, матері, бабусі, які і є 
першими наставниками дитини у вивченні 
рідної мови.  

Однак деякі батьки вважають, що дитина 
починає навчатись літературної мови лише в 
школі, і не звертають належної уваги на 
розвиток мови дітей у дошкільному віці. 
Навчання ж мови починається не тоді, коли 
дитині дають буквар, а з самого малку, в сім’ї, 
і від того, який буде мовний розвиток 
дошкільника, залежать успіхи в загальному 
розумовому розвитку дитини. 

Батьки не можуть залишатись байдужими 
до мовних недоліків своїх дітей. У колі сім’ї 
дорослі розуміють малюка з півслова, і він 
почуває себе спокійно. Але минають роки, 
розширюється мовне спілкування дитини, і 
мовні недоліки стають перешкодою швидкому 
встановленню контактів з однолітками, 
виникають перші образи, перші прізвиська, 
перші дитячі сльози. 
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Під час навчання першокласникові 

доводиться читати вголос, складати розповіді, 
відповідати на запитання вчителя, самому 
звертатися із запитаннями до товаришів. 
Недостатньо розвинене мовлення, бідність 
словника негативно позначаються на 
загальному розумовому розвитку дитини. 

Цьому можна запобігти, працюючи над 
розвитком дитячого мовлення протягом 
усього дошкільного віку.  

Що читати дитині в сім’ї 
Любов до книжки виховується у дитини 

найближчими людьми – батьками. Книжка 
для дошкільника не лише джерело знань, а й 
радощів.  

Дитяча книжка є хорошим і надійним 
помічником батькам у вихованні дітей, вона 
збагачує їх знання, розвиває мовлення, 
виховує найкращі моральні риси. По-різному 
використовують дитячу книгу в родинах. Деякі 
батьки не приділяють належної уваги книжці. 
Вважають, що книжка коштує дешево, купити 
її неважко, то нема чого і зберігати її. У 
таких сім’ях батьки купують багато книжок, 
але одразу ж після читання віддають їх дітям 
гратись. Дошкільник малює на сторінках 
книжки, підмальовує вуса веселим хлопчикам, 
а дівчаткам на платтячка наносить червоні 
цяточки, а то й вирізує картинки. Ще гірше, 
коли батьки на очах у дитини використовують 
дитячу книжку в побутових цілях: як підставку 
під каструлю, загортають сніданок батьку на 
роботу тощо. А в деяких сім’ях книжки 
купуються, але не читаються дорослими.  

У підборі дитячих книжок потрібно бути 
обережним, обов’язково враховувати вік та 
індивідуальні особливості психічного розвитку 
дитини. Окремі батьки дивуються: «Чому не 
можна читати «Острів скарбів» трирічній 
дитині, адже вона дуже уважно слухає?». Так, 
дитина буде слухати, але не буде чути. І 
через деякий час, у 5-6 років, вона вже не 
буде навіть слухати, у неї зникне інтерес до 
книжок, як до чогось незрозумілого. Більше 
користі принесе дитині повторне читання 
знайомої книжки. Як радісно світяться дитячі 
оченята, коли вона пізнає знайомих героїв!  
Першими книжками дітей 2-3-4 років є 
книжки-картинки. Спочатку це просто альбом-
книжка («Свійські тварини»), а пізніше, з 
короткими віршованими підписами під 
малюнками. Яскраво оформлені книжки-
ширми захоплюють дитину, вона називає 
словами знайомі предмети, звуконаслідує: у…
у…машина, бі-бі-бі!..., собачка…гав-гав-гав…. 
Доступні дітям цього віку і казки про тварин, 

такі, як «Колобок», «Три ведмеді», «Ріпка», 
«Маша і ведмідь», «Козенята та вовк». Багато 
й творів українських класиків: Н.Забіла 
«Ясоччин садок», «Ясоччина грядка», 
П.Воронько «Є у мене киця Мурка» та ін. 

Дітям середнього дошкільного віку (на 5 
році життя) доступні більш складні художні 
твори і за змістом, і за формою. Улюбленими 
казками дітей цього віку є: «Колосок», 
«Солом’яний бичок», «Лисичка з качалкою», 
«Заєць та їжак» братів Грім, «Червона 
шапочка» Ш.Перро, «Троє скупих ведмежат» /
угорська нар. казка/, твори Лесі Українки – 
«Літо краснеє минуло», «На зеленому 
горбочку» та ін. Діти старшого дошкільного 
віку досягають більш високого рівня 
розумового та мовного розвитку. У них 
з’являються найрізноманітніші пізнавальні 
інтереси, їх цікавить, як виникла людина, 
чому зірки падають, чому змінюється день і 
ніч, як живуть люди за межами нашої країни, 
які бувають професії та ін. У старших 
дошкільнят стійкіша увага, їм доступні великі 
за розміром художні твори, які читаються 
протягом півгодини. Старшим дошкільникам 
можна читати про такі події і явища, яких 
вони ще не бачили в своєму житті і не чули 
про них: минуле життя нашої країни, праця 
дорослих, як виготовляються різні речі. 
Художні твори, які читаються старшим 
дошкільникам, можна поділити на декілька 
груп:  
- про працю дорослих; 
- про цікаві речі: П.Калушанцев «Про що 

розповідає пилосос», Р.Кіплінг «Як і 
чому», Г.Скребицький і В.Чапліна «Хто як 
зимує» та ін.; 

- на моральні теми: С.Маршак «Оповідання 
про невідомого героя», оповідання 
В.Осєєвої «Чарівне слово», «Що легше?», 
«В одному домі», «Погано», «Сини» 
та ін.;  

- твори класиків: Т.Шевченко «Тече вода з-
під явора», «Встала весна»; Леся Українка 
«Біда навчить»; М.Коцюбинський «Дві 
кізочки», «Про двох цапків»; К.Ушинський 
«Умій почекати», «Як сорочка в полі 
виросла», «Чотири бажання», «Ранкові 
промені»; Л.Толстой «Кісточка», 
«Брехун», «Лев і цуценя», «Два 
товариші»; М.Некрасов «Дід Мазай і 
зайці», О.Пушкін «Казки», І.Франко 
«Казки для дітей»; 

- казки для читання та розповідання: 
«Лисичка-сестричка та сірий вовк», 
«Ведмідь та дівчинка», «Три поросятка»,  
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«У сонечка в гостях», «Сестриця Оленка та 
братик Іванко», «Кривенька качечка», 
В.Одоєвський «Мороз Іванович», С.Маршак 
«Дванадцять місяців», казки Г.Андерсена, 
братів Грім. 

У підборі книг для читання і розповідання 
дошкільникам батьки повинні дотримуватись 
даних рекомендацій. Адже прочитати книжку 
раніше, це значить позбавити дитину радощів 
сприймання змісту оповідання: не прочитати 
зовсім – позбавити малюка почуття 
прекрасного, яке він переживає від зустрічі з 
улюбленими героями, позбавити якоюсь мірою 
дитинства, зробити його неповноцінним.  

Батькам слід завжди пам’ятати, що твори 
художньої літератури є невичерпним джерелом 
розумового розвитку дітей та збагачення їх 
словника. 

Художні твори уточнюють знання дітей про 
бачене раніше під час спостережень. 
Наприклад, для уточнення і активізації 
словника після спостережень можна прочитати 
твір С.Баруздіна «Хто побудував цей дім». 
Дитина глибше пізнає особливості праці 
муляра, штукатура, тесляра, покрівельника, 
маляра, архітектора. 

Художня література сприяє збагаченню 
словника дітей також словами, які означають 
абстрактні поняття: чесність, правдивість, 
хоробрість, ввічливість, сміливість та ін.   

Коли ж читати дітям? 
Іноді ми буваємо свідками неправильної 

поведінки батьків. Дитина їсть, а мати читає їй 
книжку. Це стає звичкою. Причиною цього 
найчастіше поганий апетит дитини, батьки не 
знають, чим заохотити малюка до їжі, 

починають читати цікаві оповідання і казки. 
Дитині від такого читання подвійна шкода: 
втрачається будь-який смак до їжі, 
затримується розумовий розвиток, оскільки 
сприймання змісту оповідання неповне, увага 
розподіляється між їжею і слуханням. У 
багатьох сім’ях читають перед сном, на ніч. 
Читання перед сном дуже шкідливе для 
здоров’я малюка, негативно відбивається на 
стані нервової системи. Сон у таких дітей 
неспокійний, вони часто прокидаються вночі, 
розмовляють, махають руками, в них 
виникають страхи, вони бояться темряви, не 
погоджуються залишатись у кімнаті на самоті. 
Також не рекомендується читати стомленій та 
хворій дитині: в такому стані їй важко 
зосередити увагу на змісті художнього твору, а 
в результаті засвоюється лише частина 
матеріалу, та й то без емоцій і почуттів, а коли 
дошкільник не отримав естетичної насолоди 
від почутого, це значить – книжка не принесла 
потрібної користі. Найкраще читати художні 
твори в ранкові години, після сніданку, вдень 
перед обідом (за годину, півтори) та в другу 
половину дня, після денного сну (від 16 до 18 
годин). У цей час дитина найбільш 
працездатна, охоче погоджується слухати 
дорослих, добре сприймає і розуміє художні 
твори. 

(Продовження теми у наступному  
номері газети) 

 
Наталія ГОЛОВЕНКО,  
учитель-логопед вищої категорії, 
ДНЗ №17 «Радість», м. Суми 
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Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ 
НАКАЗ  

Про організацію особистого прийому громадян директором 
та заступниками директора Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації  

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», з метою реалізації громадянами свого права на звернення та 
оперативного вирішення актуальних питань 

НАКАЗУЮ:  
1. Затвердити Порядок проведення особистого прийому громадян директором та заступниками директора Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації в Департаменті освіти і науки, районах і містах області (додається). 
2. Провідному спеціалісту відділу з управління персоналом та організаційної роботи управління професійної, вищої освіти, 

наукової роботи та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Бердник Т.О. 
подати цей наказ на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Сумській області та забезпечити його 
опублікування відповідно до чинного законодавства. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування. 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор Департаменту  освіти і науки В.П. Гробова  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації  «05» грудня 2017 року № 692-ОД 

ПОРЯДОК 
проведення особистого прийому громадян директором та заступниками директора Департаменту освіти і науки  

Сумської обласної державної адміністрації в Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації,  
районах і містах області 

І. Загальні положення 
1. Цей порядок регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян у Департаменті освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації (далі  – Департамент), містах і районах області, що здійснюють директор Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, заступник директора Департаменту – начальник управління дошкільної, 
загальної середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи, заступник директора Департаменту – начальник 
управління професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення (далі – керівники Департаменту). 

2. Особистий прийом громадян у Департаменті (далі – особистий прийом) та особистий прийом громадян у містах і районах 
області (далі – виїзний прийом) проводяться згідно з графіком, затвердженим заступником голови Сумської обласної державної 
адміністрації, відповідно до попереднього запису в межах визначеного графіком часу. 

ІІ. Запис громадян на особистий прийом у Департаменті 
1. Запис громадян на особистий прийом керівників Департаменту проводиться працівником Департаменту, відповідальним за 

роботу зі зверненнями громадян, з понеділка по четвер з 08 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 13 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., у п’ятницю з 
08 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 13 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв., крім святкових та неробочих днів, у приміщенні Департаменту за 
адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 38, кабінет № 32, м. Суми. 

Попередній запис громадян на особистий прийом завершується за п’ять днів до передбаченої графіком дати особистого прийому. 
2. Громадянин може записатися на особистий прийом особисто або через представника, повноваження якого оформлені в 

установленому відповідно до чинного законодавства порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх та недієздатних осіб на особистий 
прийом записуються їх законні представники.  

Для запису на особистий прийом громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, а в разі представлення 
інтересів інших осіб – документи, що підтверджують відповідні повноваження. 

3. Під час проведення запису у громадянина з’ясовується інформація, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання 
громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення 
за результатами розгляду цих звернень.  

З метою підтримки оперативного зв’язку з громадянами, які виявили бажання записатися або записані на особистий прийом, 
своєчасного доведення до них необхідної інформації, за згодою цієї особи, може бути з’ясовано їх контактні номери телефонів.   

Не допускається з’ясування про особу громадянина відомостей, що не стосуються його звернення. 
4. Після з’ясування питання, з яким звертається громадянин, відповідальний за прийом працівник повідомляє йому про керівника 

Департаменту, до компетенції якого належить розгляд порушеного питання згідно з розподілом обов’язків, дату й час прийому 
відповідно до графіка особистого прийому громадян. 

Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Департаменту, відповідальний за роботу зі 
зверненнями громадян працівник пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, 
організації чи установи треба звернутися для його вирішення, надаючи за можливістю допомогу (вказує адресу, номер телефону тощо). 
У разі надання письмової заяви звернення у п’ятиденний термін пересилається за належністю. 

5. Запис на особистий прийом не проводиться в разі звернення: 
одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо це питання вирішено по суті, та/або звернення яких на день прийому 

знаходяться на розгляді в Департаменті; з питання оскарження рішення з порушенням терміну подання скарги, визначеного статтею 
17 Закону України «Про звернення громадян»; особи, визнаної судом недієздатною. 

Про відмову в записі та її причини громадянинові надаються відповідні роз’яснення працівником, який проводить запис. 
6. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з посиланням на політичні погляди, партійну належність, 

стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. 
7. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, здійснюється 

на загальних підставах.  

ОФІЦІЙНО 

05.12.2017                                                                     Суми                            № 692-ОД 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Сумській області 
14 грудня 2017 року  за № 143/1788 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Сумській області 
14 грудня 2017 року  за № 143/1788 
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ІІІ. Організація та проведення особистих прийомів у Департаменті 
1. У день особистого прийому громадяни приймаються відповідним керівником Департаменту з питань, віднесених до компетенції 

Департаменту, відповідно до розподілу обов’язків між директором та заступниками. 
З метою вирішення невідкладних питань за рішенням відповідного керівника Департаменту громадяни можуть прийматися з 

питань, віднесених до компетенції Департаменту, але незалежно від розподілу обов’язків між директором і заступниками. 
2. З метою оперативного та кваліфікованого розгляду звернень з питань, пов’язаних із застосуванням чинного законодавства, до 

участі в особистому прийомі, у разі необхідності, залучаються працівники структурних підрозділів Департаменту. 
3. За відсутності з поважних причин керівника Департаменту, який має проводити особистий прийом, його за можливістю може 

провести інший керівник Департаменту або інша уповноважена ним посадова особа, про що працівник, відповідальний за роботу зі 
зверненнями громадян, повідомляє громадянам, які прибули на особистий прийом. 

У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою Департаменту він має право подати 
письмове звернення, яке реєструється та опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або записатися на 
наступний згідно з графіком особистий прийом. 

4. Організаційне забезпечення особистого прийому керівниками Департаменту здійснює працівник, відповідальний за роботу зі 
зверненнями громадян. 

5. Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, 
інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне 
звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово. 

  
ІV. Організація та проведення виїзних прийомів  

1. Виїзний прийом здійснюється згідно із цим Порядком і графіком, затвердженим заступником голови Сумської обласної 
державної адміністрації, у завчасно погоджений з керівником Департаменту, який буде проводити виїзний прийом, день і час. 

2. Виїзний прийом проводиться відповідно до попереднього запису або без такого запису безпосередньо в день прийому відповідно 
в районних державних адміністраціях чи виконавчих комітетах міських рад. 

3. Виїзний прийом здійснюється керівниками Департаменту з питань, віднесених до компетенції Департаменту. 
4. За рішенням керівника Департаменту, який буде проводити виїзний прийом, у його проведенні можуть брати участь працівники 

структурних підрозділів Департаменту та інші особи в установленому порядку. 
5. На керівників місцевих органів управління освітою покладається оприлюднення за 2 робочі дні до дня проведення виїзного 

прийому громадян інформації про день, час і місце його здійснення, прізвище, ім’я та по батькові керівника Департаменту, який буде 
приймати громадян. 

 
V. Результати здійснення особистих прийомів 

1. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в 
органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 
форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі 
змінами). 

2. У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність 
додаткового вивчення, воно розглядається в тому самому порядку, що і письмове звернення. 

3. Про результати розгляду звернення громадянинові повідомляється письмово або усно (за його бажанням) у терміни, передбачені 
законодавством. 

4. На працівника Департаменту, відповідального за роботу зі зверненнями громадян, покладається: 
1) контроль за додержанням графіка проведення особистого прийому громадян, повнотою та своєчасністю виконання доручень 

керівників Департаменту щодо розгляду звернень, поданих на особистому та виїзному прийомах; 
2) оприлюднення графіка проведення особистого прийому громадян у друкованих засобах масової інформації, на веб-порталі 

місцевих органів виконавчої влади Сумської області, інформаційному стенді в доступному для вільного огляду місці та систематичне 
розміщення аналітичних узагальнених матеріалів з питань, порушених громадянами у зверненнях, на веб-порталі місцевих органів 
виконавчої влади Сумської області у веб-розділі Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та в засобах 
масової інформації області; 

3) з’ясування підвідомчості розгляду та вирішення питань, з якими громадянин передбачає звернутися на особистий прийом 
керівництва Департаменту; 

4) підготовка матеріалів про розгляд попередніх звернень (звернення та відповіді на них, інші, пов’язані із цим документи) 
громадян, записаних на черговий особистий прийом відповідного керівника Департаменту;  

5) забезпечення керівників Департаменту реєстраційно-контрольними картками особистого прийому та надання їм добірок 
матеріалів розгляду попередніх звернень громадян; 

6) повідомлення (не менше ніж за один робочий день до дня прийому) громадян про неможливість проведення особистого або 
виїзного прийому керівником Департаменту, який планує проводити особистий прийом, та його перенесення на інший визначений 
день; 

7) попередній розгляд звернень громадян для доповіді керівнику Департаменту по суті порушених ними питань; 
8) забезпечення урахування при плануванні роботи керівників Департаменту графіка проведення особистого та виїзного прийомів 

громадян; 
9) своєчасне оформлення реєстраційно-контрольних карток особистого прийому, прийнятих на черговому особистому або виїзному 

прийомі. 
 
Заступник директора Департаменту –  
начальник управління професійної,  
вищої освіти, наукової роботи та  
ресурсного забезпечення                                                

                    Ю.М.Штика 

Педагогічна трибуна    Січень, 2018  №1(134) 
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Педагогічна трибуна    Січень, 2018  №1(134) 

Розглянемо ідеї, висловлювання окремих педагогів, які й досі є актуальними в 
сучасній теорії і практиці розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.  

Томас Мор (1478–1535) – англійський гуманіст, 
державний діяч і письменник. У творі «Утопія» (1516) 
змалював картину ідеального суспільного ладу, заснованого 
на ідеї соціальної справедливості, де діти отримують 
обов’язкове суспільне виховання та здобувають освіту 
рідною мовою.  

Іоганн Генріх Песталоцці – швейцарський педагог-
демократ, гуманіст, фундатор теорії елементарної освіти, яка 
передбачає гармонійний розвиток усіх сил і здібностей 
людини. І. Г. Песталоцці: висунув ідею розвивального 
навчання; сформулював дидактичні принципи послідовності й 
поступовості у навчанні; є основоположником методики 
початкового навчання рідної мови, арифметики, елементарної 
геометрії, географії; прибічник природовідповідного виховання 
(ефективним є лише виховання в умовах, наближених до 
природних); доклав чимало зусиль, щоб поєднати навчання з 
фізичною працею, виховувати дітей для чесного життя; 
обґрунтував роль праці як складової педагогічної системи 
(пов’язав мотивацію праці з природою дитини; наголошував, 
що завдяки поєднанню навчання і фізичної праці діти виходять 
у життя морально загартованими, здатними до самостійного 
самовизначення); проголошував «виховання діяльної любові до людей», яка  

У 2018 році святкуються ювілейні дати видатних 
педагогів давнини і сучасності, яким від народження 

виповнилося:  
Томасу Мору (1478–1535) – 540; 
Томазу Кампанеллі (1568–1639) – 450; 
Поліні Кергомар (1838– 1925) – 180; 
Леву Миколайовичу Толстому (1828–1910) – 170; 
Юлії Іванівні Фаусек (1863–1943) – 155; 
Луїзі Карлівні Шлегер (1863–1942) – 155; 
Янушу Корчаку (1878–1942) – 140; 
Станіславу Теофіловичу Шацькому (1878–1934) – 140; 
Антону Семеновичу Макаренку (1888–1939) – 130; 
Ганні Михайлівні Леушиній (1898–1982) – 120; 
Олександрі Платонівні Усовій (1898–1965) – 120; 
Ніні Павлівні Сакуліній (1898–1975) – 120; 
Ганні Олександрівні Люблинській (1903–1983) – 115; 
Василю Олександровичу Сухомлинському (1918–1970) – 100.  

Крім зазначеного, у 2018 році сповниться 190 років від дня смерті 
Іоганна Генріха Песталоцці, видатного швейцарського педагога-гуманіста кінця XVIII – 
початку XIX століття, який відіграв значну роль у розвитку педагогічної теорії та практики, 
зокрема виховання й навчання дітей дошкільного віку.  

КАЛЕНДАР 2018-Й: ЮВІЛЕЇ ВЕЛИКИХ 
ПЕДАГОГІВ 
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починається з любові до матері, інших членів сім’ї (прояв любові є центром усієї 
роботи з дітьми; педагог має спиратися не на повчання, а на розвиток моральних 
почуттів і переконань дітей; у цьому світі дитина має змогу навчитись усьому – 
терпінню, мужності, а от любов можна черпати лише з любові іншої людини, яка має 
стати поштовхом до розвитку здатності любити, співпереживати, співчувати); вважав, 
що кожну дитину можна навчити і що просвіта народу є необхідністю. «Дайте дітям 
бідняків освіту, відновіть справедливість!», – закликав він російського імператора 
Олександра І. Після смерті педагога на надгробному камінні було зроблено чеканку: 
«Усе для інших, нічого для себе».  

Фрідріх Фребель – видатний німецький педагог, теоретик 
дошкільного виховання, автор оригінальної системи 
суспільного дошкільного виховання, засновник дитячого садка 
як закладу для виховання дітей дошкільного віку, послідовник 
І. Г. Песталоцці. У 1840 році створив навчально-виховний 
заклад, давши йому назву «дитячий садок». Головна мета 
такого закладу полягала у сприянні розвитку природних 
здібностей дитини: діти зростають, як квіти (звідси термін 
«дитячий садок»), і завдання вихователів полягає у тому, щоб 
турбуватися про них та сприяти їхньому повному розкриттю. 
При цьому акцент робився на необхідності стимуляції та 
організації їхньої власної діяльності, звідси – визнання 
величезної ролі гри у вихованні та навчанні дітей, особливо 

гри з конкретним дидактичним матеріалом. Педагог розробив систему таких ігор під 
назвою «дари Фребеля», куди входили предмети, що відрізнялися кольором, формою, 
величиною та способом дії з ними. Значну увагу в роботі з дітьми педагог приділяв: 
художній діяльності (малюванню, ліпленню, аплікації, музикуванню, читанню й 
вивченню віршів), адже саме в ній та у грі, на його думку, діти виявляють особливий 
художній інстинкт і здатність створювати чисті форми краси; поєднанню дії або 
чуттєвого сприйняття зі словом педагога (слово сприяє усвідомленню дитиною власних 
дій); активній участі дорослого в діяльності дитини, яка ґрунтується на повазі до 
малюка та врахуванні його інтересів. Ідеї Ф. Фребеля та розроблені ним педагогічні 
рекомендації («дари») щодо змісту виховної роботи набули значного поширення в 
дошкільних закладах багатьох країн світу. 

Петро Францович Лесгафт – відомий учений, лікар, 
засновник лікувальної гімнастики, фундатор оригінальної 
системи фізичного виховання. Його педагогічні погляди 
базувалися на позиціях антропологізму, який він розглядав як 
науку, що має вивчати не тільки будову, розвиток та функції 
окремих органів людського організму, а й вплив, фізичний чи 
моральний, на людину з боку оточуючого середовища. Його 
педагогічні погляди полягали в нижчезазначеному: – основну 
роль у формуванні особистості дитини виконує виховання; – 
за допомогою виховання можна розвинути моральні якості 
особистості та її волю, а за допомогою освіти – 
вдосконалювати розумовий, естетичний та фізичний розвиток; 
– мета виховання та освіти полягає в гармонійному розвитку 
людини, яка була б здатна поєднати досвід минулого життя із 
дійсним, передбачити наслідки своїх дій і ставлення до іншої людини, з’ясовувати та 
розуміти причинно-наслідковий зв’язок явищ, які спостерігає, та творчо реалізувати 
свої знання у практичній діяльності; – виховання має сприяти становленню розумної 
людини, високо моральної, працелюбної, фізично здорової та схильної до суспільної 
діяльності; – виховання тісно пов’язане із соціальним середовищем, 
мікросередовищем, побутовими умовами; провідне місце у формуванні особистості 
дитини посідає сімейне виховання, зокрема період її життя в утробі матері (у сім’ї   
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дитина засвоює звичаї та звички найближчого оточення, даної місцевості); – спадкові 
та вроджені властивості будь-якої здорової дитини мають свій прояв у її 
темпераменті, інтересах, вразливості, інстинкті імітації, задатках; – тип дитини та її 
характер не унаслідуються, а формуються під впливом середовища, виховання та її 
власної діяльності; виникнення в дитини власних моральних позицій свідчить про те, 
що вихователь виконав своє призначення щодо передачі їй загальнолюдських 
цінностей, накопичених упродовж століть; – ідея фізичної освіти – це система 
послідовних гімнастичних вправ, пов’язаних із розумовим, моральним, естетичним та 
трудовим вихованням; система фізичної освіти побудована на анатомо-фізіологічних, 
гігієнічних та психологічних засадах із урахуванням вікових, статевих, індивідуальних 
особливостей та можливостей дітей; – усі фізичні вправи для дітей класифіковані з 
урахуванням педагогічних завдань (прості, складні, з поступово зростаючим 
напруженням, систематичні, епізодичні, заняття ручною працею, які дозволяють 
вивчати просторові відношення та розподіл часу), а також віку дітей (для кожного 
віку – немовляти, переддошкільний, дошкільний та шкільний – має бути застосована 
певна система вправ) тощо. В основу власної методики з фізичного виховання 
П. Ф. Лесгафт поклав взаємозв’язок фізичного виховання з розумовим. Основою 
методики став не традиційний показ дітям вправ, а словесне їх пояснення педагогом. 
Саме такий підхід, на думку ученого, сприяє розвитку пам’яті, уяви та мислення дітей. 
Багато часу вчений приділив обґрунтуванню взаємозв’язку фізичного і трудового 
виховання, вважаючи, що заняття працею сприяють розвитку багатьох м’язів людини, 
впливають на її фізичне здоров’я. Формулюючи завдання фізичного виховання, 
педагог вважав, що вони полягають в умінні ізолювати окремі вправи та порівняти їх 
між собою, в умінні свідомо скеровувати окремі рухи з тілом у цілому, щоб можна 
було легко долати «Парад планет» на педагогічному небосхилі: ювілеї видатних 
педагогів давнини і сучасності перешкоди не тільки фізичного, але й морального 
характеру, навчитися значну фізичну роботу здійснювати за менший відрізок часу, 
працювати енергійно й красиво. Значущість педагогічного спадку  
П. Ф. Лесгафта в історії дошкільної педагогіки полягає в тому, що він дав наукове 
обґрунтування змісту та методам фізичного виховання дітей дошкільного віку.  

      Януш Корчак – видатний польський педагог-гуманіст, 
дитячий письменник, лікар та громадський діяч. Він тричі 
відмовився врятувати власне життя. У перший раз це 
відбулося, коли Януш прийняв рішення не емігрувати до 
Палестини перед окупацією Польщі, щоб не залишити 
«Будинок сиріт» на призволяще. Другий раз – коли 
відмовився бігти із варшавського гетто. в третій раз це 
сталося так: коли всі мешканці «Будинку сиріт» вже 
піднялися до вагону потягу, що відправлявся до табору, до 
Корчака підійшов офіцер СС і запитав: «Це ви написали 
„Короля Матіуша“»? Я читав цю книгу в дитинстві. Гарна 
книга. Ви можете бути вільним». «А діти?» – запитав 
Корчак. «Діти поїдуть. Але ви можете залишити вагон». 
«Помиляєтесь. Не можу. Не всі люди – мерзотники». Через 
кілька днів у концентраційному таборі Треблинка він разом 
із дітьми з «Будинку сиріт» колоною, під зеленим прапором із зображенням 
трилисника, пройшов свій останній путь до газової камери. На шляху до смерті 
Я. Корчак тримав на руках двох найменших діток і розповідав малюкам, які нічого не 
підозрювали, казку.  
      Педагог-гуманіст відомий людству не тільки цим подвигом, а й надзвичайно 
важливими для педагогіки ідеями, які він упроваджував у своєму житті та професійній 
діяльності: – Ще в 30-ті роки запропонував декларацію прав дитини, в основу якої 
поклав її право бути такою, якою вона є, – право на індивідуальність, людську 
гідність, життя, свободу і щастя. – Він відкрив прості закони виховання, які 
випередили свій час на багато десятиліть: закон впливу середовища; закон прикладу; 
закон антитези; закон любові до дитини. Якщо перші два закони в сучасній теорії  
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Наталія Дмитрівна Лубенець – із її ім’ям пов’язане зародження 
суспільного дошкільного виховання в Україні (ініціювала створення 
і весь час очолювала Товариство народних дитячих садків, 
редагувала журнал «Дошкільне виховання», керувала школою нянь-
фребелівок, викладала у Фребелівському педагогічному інституті 
теорію та методику дошкільного виховання); була теоретиком 
дошкільного виховання; вважала, що починати виховувати дитину 
лише зі школи – все одно, що «будувати будинок на піску й без 
фундаменту». Всебічно обґрунтувала необхідність створення 
дитячих садків, особливо опікувалась народними дитячими 
садками;  розкрила потенційні  можливості  та  суттєві   переваги  

виховання більше відносяться до розряду умов та методів, то інші два закони – 
теоретично стали розроблятися лише наприкінці ХХ століття. Прояв закону антитези 
можна простежити у випадках, коли скнара виховує марнотратника, безбожник – 
віруючу людину, а боягуз – героя. Цього неможна пояснити спадковістю. Підґрунтям 
закону антитези, на думку Я. Корчака, є внутрішня сила, яка протиставляє себе 
впливу різних джерел та використовує різноманітні засоби. Це самозахист, щось 
подібне інстинкту самозахисту духовної організації, який включається автоматично. – 
Усі роботи вченого – це інтерпретація закону любові до дитини. Закон любові такий 
простий, але водночас його впровадження є надзвичайно складним, проблемним і 
конфліктним. У книзі «Як любити дитину», що була написана у дні Першої світової 
війни й побачила світ у 1920 році, він із болем писав: «Що є ця половина людства, 
яка живе разом із нами і поряд із нами в трагічному розвитку? Ми нав’язуємо їй тягар 
обов’язків завтрашньої людини, не даючи жодного з прав людини, яка живе 
сьогодні».  
      Педагог-гуманіст наділив дитину правами: на життя; на те, щоб бути такою, якою 
вона є; на самостійну організацію власного життя; уважне ставлення до її проблем, 
висловлених думок, речей, таємниці, помилок, гри, щастя, смерті. Повага до дитини 
має бути виражена також у повазі поточного часу, кожної хвилини, сьогодення, праці 
пізнання, власності та бюджету, невдач та сліз, незнання, щоранкових радощів 
прокидання; – Видатний педагог закликав звертати увагу на те, скільки часу дається 
для використання самою дитиною і особливо уважно розглядати будь-які конфлікти 
між сім’єю та школою.  

Він сформулював 10 принципів виховання дітей, які варто знати педагогам, 
батькам, будь-якій дорослій людині: 1) Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти, 
або такою, якою хочеш ти. Допоможи їй стати не тобою, а собою. 2) Не вимагай від 
дитини плати за все, що ти для неї зробив. Ти дав їй життя, яким чином вона може 
тобі віддячити? Вона дасть життя іншій людині, та – третій, це і є незворотний закон 
вдячності. 3) Не зганяй на дитину свої образи, щоб у старості не їсти гіркий хліб. Бо 
що засієш, те й проросте. 4) Не стався до її проблем зверхньо. Життя дане кожному 
по його силах, і будь упевнений — їй воно є важким не менше, ніж тобі, а може бути 
й більше, оскільки в неї відсутній досвід. 5) Не принижуй! 6) Не забувай, що найбільш 
важливі зустрічі людини – її зустрічі з дітьми. Звертай більше уваги на них, бо ми 
ніколи не можемо знати, кого зустрічаємо в дитині. 7) Не муч себе, якщо не можеш 
зробити щось для своєї дитини, просто пам’ятай: для дитини зроблено недостатньо, 
якщо не зроблено все можливе. 8) Дитина – це не тиран, який стає володарем усього 
твого життя, не тільки тіло від плоті та крові. Це та дорогоцінна чаша, яку Життя дало 
тобі на зберігання й розвиток у неї творчого вогню. Це розкута любов матері та 
батька, в яких буде зростати не «наша», «своя» дитина, а душа, що дана для 
зберігання. 9) Вмій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужій дитині того, чого не 
хотів би, щоб робили твоїй. 10) Люби свою дитину будь-якою – безталанною, 
невдахою, дорослою. Спілкуючись із нею – радуйся, тому що дитина – це свято, яке 
поки що з тобою.  

Основні праці Я. Корчака: «Право дитини на повагу» (1929), «Як любити 
дітей» (1920), «Король Матіуш» (1923), «Коли я знову стану маленьким» (1925), 
«Щоденник» (1942) та ін.  
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суспільного дошкільного виховання в порівнянні із сімейним; наполягала на 
необхідності зробити дитячі садки першою ланкою державної системи освіти.  

До педагогічних поглядів ученої можна віднести такі: – Оскільки сім’я є найбільш 
природним середовищем для дітей дошкільного віку, дитячий садок має, по 
можливості, походити на життя дітей у сім’ї, педагог – бути добрим, підготовленим до 
виконання на певний час функцій матері, спільне життя дітей має нагадувати дружні 
сімейні стосунки братів і сестер.  
    Мета суспільного дошкільного виховання полягає в гармонійному і всебічному 
розвитку дітей. Першочерговим завданням вихователів є фізичний розвиток дітей, 
зміцнення їхнього здоров’я, забезпечення рухової активності впродовж усього дня. 
Основними умовами фізичного розвитку дитини мають бути: дотримання режиму дня з 
повноцінним денним сном; дотримання санітарно-гігієнічних вимог до утримання 
приміщення, в якому знаходяться діти (температурний режим, освітленість, чистота, 
регулярне провітрювання); належне харчування (із обов’язковим дворазовим вживанням 
гарячих страв); систематичний догляд лікаря. До засобів фізичного розвитку 
Н. Д. Лубенець відносила: рухливі ігри, зокрема такі, що супроводжуються музикою та 
співом; щоденні прогулянки; організацію трудової діяльності. – Важливою стороною 
всебічного виховання, на її думку, є моральне виховання. Воно містить у собі соціальне 
виховання (становлення громадянина, відданого своїй Батьківщині) та морально-етичне 
виховання (пробудження в дітей почуття любові, жалю та співчуття до всього живого, 
товариськість, здатність до самоконтролю, відповідальність за власні вчинки). До 
засобів морального виховання вона відносила розповіді та бесіди на етичні теми, 
спільні ігри дітей, товаришування, любовне, доброзичливе ставлення та вияв поваги до 
інших, працю, вимогливість дорослих щодо дотримання дітьми правил життя у 
дитячому садку, приклад дорослих, покарання (у вигляді позбавлення товариства 
ровесників, участі в грі, самостійного усунення дитиною наслідків її неправильних дій 
або небажаних вчинків). – Великого значення у всебічному розвитку дитини-
дошкільника педагог надавала розумовому, трудовому та естетичному вихованню. Вона 
була переконана, що завдання з цих напрямів педагогічної діяльності мають бути 
вирішені на спеціально організованих заняттях. Із цього приводу вона розробила 
спеціальну програму, що була складена за віковими групами і передбачала: Закон 
Божий, прогулянки, догляд за рослинами, предметні уроки, бесіди, розповіді, рухливі 
ігри, музичні заняття. З метою розумового виховання дошкільників вона рекомендувала 
використовувати бесіди, розповіді, предметні уроки (заняття), до змісту яких було 
включено явища суспільного життя та природи, зокрема життя тварин, із 
використанням картинок та іншої наочності. Стосовно трудового напряму виховання 
дошкільників у дитячому садку, вона радила прилучати їх до самообслуговування, 
господарської та ручної праці, праці у природі. – Науковець цінувала в роботі з дітьми 
можливості музики, співу, малювання, ліплення. З цього приводу вона розробила 
методичні рекомендації. – Система організації освітньо-виховного процесу в дитячих 
садках, на її думку, має ґрунтуватися на певних принципах: гуманізації виховання, його 
народності та індивідуалізації, природовідповідності виховання, активності, 
самостійності та творчості, свідомості, доступності, емоційності виховного процесу, 
взаємозв’язку виховання із життям. – Провідна роль у навчально-виховному процесі в 
дитячому садку, як вважала педагог, належить вихователеві, 
його важкій, але надзвичайно важливій шляхетній праці. Вихо-
ватель повинен бути обізнаний з ідеями прогресивної педагогіки, 
досягненнями в галузі сучасної науки, культури, прагнути до 
самоосвіти та вдосконалення своєї кваліфікації.  
     Основні роботи Н. Д. Лубенець: «Суспільні та сімейні начала 
в дошкільному виховання» (1911), «Дошкільне виховання і 
народна школа» (1913), «Фребель і Монтессорі» (1915).  
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      Антон Семенович Макаренко – вихователь, учений, 
письменник, найбільш яскрава особистість часів радянської 
педагогіки. Його педагогічна система була побудована на ідеях 
демократизму та гуманізму, вимогливості та дисципліни.  
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У неї величезна кількість прихильників в усьому світі. Головною ознакою системи є її 
впорядкованість. Учений наголошував на тому, що ніякий засіб неможливо розглядати 
як окремо взятий від системи; він не може бути визнаний ні поганим, ні добрим, якщо 
розглядається окремо від інших, від цілого комплексу педагогічних засобів.  
      Основні загальнопедагогічні аспекти системи А. С. Макаренко. Першим 
етапом виховної роботи є визначення її мети. Вона передбачає «програму людської 
особистості», той взірець, ідеал, який прагне досягти педагог: жодна дія педагога не 
має бути осторонь від поставленої мети. Якості особистості, що підлягають 
проектуванню, А. С. Макаренко поділяє на дві категорії: 1) типові, загальні для всіх; 
2) індивідуальні. Він зазначав, що метою виховання є бойова, активна особистість, яка: 
має почуття обов’язку та поняття про честь, відчуває свої зобов’язання перед 
суспільством; має бути активним організатором, вміти підкорятися товаришу та 
наказувати йому; бути ввічливою, суворою, доброю в залежності від умов життя; 
наполегливою та загартованою, вміти володіти собою та впливати на інших; бути 
веселою, бадьорою, підтягнутою, здатною боротися та будувати, жити та любити 
життя, бути щасливою. – Досягнення виховних цілей вимагає визначення змісту життя 
та діяльності дітей, вибору відповідних засобів. Оскільки «людина не виховується по 
частинах», немож- ливо використовувати якийсь один засіб для розвитку (для 
виховання мужності – один засіб, а для активності та організованості – інший). Має 
бути система гармонійно поєднаних між собою засобів, що обумовлені всією 
організацією життя вихованців. – Уміння проектувати свою діяльність, бачити її мету – 
є однією з найбільш вагомих якостей, що визначає методику виховної роботи 
педагога. – Серцевиною педагогічної системи А. C. Макаренка є вчення про колектив: 
колектив – не є натовпом, він є соціальним організмом «цілеспрямованим комплексом 
особистостей»; він об’єднує людей заради загальної мети, у загальній праці та в її 
організації; будь-яка дія окремої дитини, її особистий успіх чи навпаки мають 
розцінюватися як успіх або невдача в загальній справі; через колектив кожний його 
член входить у суспільство; колек-тив має органи самоуправління, що уповноважені 
представляти інтереси колективу та суспільства; досвід колективного життя дитини 
сприяє розвитку управлінських умінь, кожний вчиться розпоряджатися та підкорятися 
більшості, товариш вчиться підкорятися товаришу та бути його керівником одночасно, 
чим виробляється почуття відповідальності та узгодженості в спільних діях. Учений був 
переконаний у тому, що «колектив сприяє вихованню енергійних і активних членів 
суспільства, здатних віднайти правильні моральні критерії для своїх особистих вчинків 
і вимагати від інших поведінки відповідно до таких критеріїв». Справа педагога – 
тактичне та мудре керівництво розвитком колективу: визначив стадії розвитку 
колективу, описав їх особливості; розкрив сутність самоуправління та його органи, 
роль командирів та діючого активу в колективі, розуміння кожним вихованцем 
загальних перспектив життя (близькі, середні, далекі), традиції, стиль та тон життя у 
колективі.  
    Він звертав увагу педагогів на те, що в кожної дитини є потяг до гри, і його слід 
задовольняти. Як дитина грається, так вона буде в подальшому працювати. Тому грою 
слід пронизати все життя колективу; гра готує дітей до дорослого життя, суспільно 
корисної праці, сприяє формуванню необхідних особистих якостей; поступово гру слід 
замінювати працею.  
    Педагог розробив чітку систему трудових доручень (із урахуванням віку та 
індивідуальних особливостей кожної дитини), методику керівництва дитячою працею та 
засоби її організації, методи залучення дітей до праці, засоби заохочення та 
оцінювання дитячих зусиль. Наскрізною лінією у вченні про колектив проходить ідея 
захищеності члена колективу від насильства, самодурства, знущань. Виховна робота 
має бути спрямована на необхідність розвитку у вихованців здатності до стриманості 
та поступливості, особливо при вирішенні серйозних проблем (здебільшого дітлахи 
сваряться за причини відсутності вміння поступитися в суперечці одне одному). У 
колективному житті має цінуватися краса зовнішнього вигляду людини, кімнати, 
робочого місця, естетика поведінки (естетика зовнішнього вигляду сама по собі вже є 
важливим виховним чинником).  
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     У системі А. C. Макаренка багато місця приділяється методам індивідуального 
впливу на вихованців: якщо в природі можна нарахувати мільйон проступків, то 
заходів впливу має бути два мільйони. У нього були якості, які надзвичайно впливали 
на вихованців. Так згадують вони про нього: «Антон Семенович не застосовував 
якихось „особливих“ заходів, він завжди залишався самим собою і впливав на нас 
своєю людською гідністю, людською принадністю, любов’ю до дітей і понад усе – 
величезною вимогливістю». Крім того, він усе бачив, знав кожну людину, був здатний 
описати її п’ятьма словами, але так, ніби робив миттєвий фотографічний знімок з її 
характеру (О. М. Горький). Учений дійшов висновку, що діти відчувають найбільшу 
повагу та любов до людей високої кваліфікації, упевнених, добре обізнаних у своїй 
справі, а також постійно готових до праці.  
      Значне місце в педагогічній творчості А. С. Макаренка займають проблеми, 
пов’язані із сімейним вихованням. Саме в цьому контексті він розкриває різні аспекти 
виховання дітей дошкільного віку. Педагог був переконаний, що «головні засади 
виховання закладаються до п’яти років, – це п’ятдесят відсотків усього виховного 
процесу, а далі виховання людини продовжується, але загалом ви починаєте 
споживати плоди, а цвіт, який ви доглядали, був до п’яти років». Важливим моментом 
для батьків є педагогічні знання, вивчення книг. Вони можуть спонукати дорослих 
думати, «ввійти у сферу думок про вихованця». У написаних ним «Лекціях про 
виховання дітей» є думки, що сприяли розвитку дошкільної педагогіки. Він порушив 
питання: – про те, що батьки несуть відповідальність перед суспільством за виховання 
своїх дітей; повинні чітко усвідомлювати мету сімейного виховання; мають розуміти 
умови правильного виховання, які у свою чергу залежать від устрою сім’ї та її 
структури (виховання однієї дитини є справою більш складною, ніж виховання кількох 
дітей); – виховання дитини в неповній сім’ї та сім’ї, яка на межі розпаду; – про 
засоби сімейного  виховання та нарікання батьків на брак часу для виховання дитини 
(проблема не в тому, скільки часу діти проводять із батьками, а в тому, який 
особистий приклад вони подають дітям; у справі виховання дітей батьки мають 
починати із себе, а також розуміти, що виховна робота полягає не в розмовах із 
дитиною, а у організації всього життя сім’ї); про те, що дрібниць у виховній роботі з 
дитиною в сім’ї не буває, також про те, що постійна присутність батьків поруч із 
дитиною не стільки допомагає у її вихованні, скільки шкодить; – про батьківський 
авторитет, наявність якого забезпечує прийняття дитиною вимог батьків та повагу до 
них, або їх несприйняття (нерідко це залежить від їхнього стилю життя, громадського 
статусу, поведінки, знання життя, потреб дитини, від відповідальності за її виховання); 
фальшивий авторитет батьків може проявлятися в авторитеті придушення, чванства, 
педантизму, резонерства, любові, доброти, дружби, підкупу; – важливим у сімейному 
вихованні є дисципліна, яка є не причиною, не методом, не засобом правильної 
виховної роботи, а її результатом; найбільш ефективним засобом виховання є режим 
дитячого життя, який не повинен бути сталим та незмінним (у різних сім’ях він не 
може бути однаковим, бо залежить від структури сім’ї, віку дитини, її індивідуальних 
особливостей, стану здоров’я, оточуючого середовища), водночас він має бути 
доцільним, точним і не допускати необґрунтованих винятків; розпочинати таку роботу 
слід із перших років життя дитини і «чим суворіше батьки стежитимуть за виконанням 
режиму, тим менше буде порушень і тим рідше потім доведеться вдаватися до 
покарань»; – у спілкуванні з дітьми батьки обов’язково повинні дотримувати 
спокійного, врівноваженого, привітного, серйозного, ділового тону; злість, крики, 
роздратування неприпустимі; – певне місце в сімейному вихованні має займати дитяча 
гра, якою слід вдумливо, обережно керувати, не допускаючи при цьому занадто 
сильного втручання, нехтування нею, або обмежувати свою участь лише 
забезпеченням іграшками. Керівництво грою з боку батьків має бути спрямоване на 
розвиток здібностей дитини, виховання в неї самостійності, вміння правильно 
ставитися та будувати взаємини з іншими гравцями, використовуючи при цьому 
різноманітні іграшки (за класифікацією А. С. Макаренка, вони поділяються на іграшки 
готові, механічні або прості; іграшки напівготові, які вимагають від дитини певної 
доробки; іграшки-матеріали), комбінуючи їх та дбайливо ставлячись до них; – значне 
місце в сімейному вихованні дітей має займати праця, до якої слід залучати з  
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малечку, з навчання дитини дотримувати порядок в ігровому куточку. Процес 
трудового виховання має відбуватися з показу, як слід робити, потім за допомогою 
інтересу заохотити дитину до трудового процесу, а надалі прагнути, щоб вона 
вбачала в цьому потребу, розуміла користь від неї та необхідність для життя кожної 
людини. Дітей слід залучати: до домашнього господарства, до обговорення сімейних 
фінансових прибутків та витрат, знайомити із сімейним бюджетом, матеріальними 
можливостями сім’ї. Це сприятиме вихованню цінних для життя якостей (колективізм, 
дбайливість, бережливість, відповідальність, здатність до орієнтування тощо).  
      Праці А. С. Макаренка ввійшли до золотого фонду світової літератури, зокрема 

«Педагогічна поема» в 1936 році була опублікована у Великої Британії, Нідерландах, 
Італії, Данії, Фінляндії, Японії, багато разів перевидавалася та інсценувалася в різних 
театрах світу. Тільки у Західній Німеччині до 1980 року було опубліковано понад 
800 праць, присвячених А. С. Макаренку. Зазначене свідчить про затребуваність його 
педагогічної теорії і в наш час.  

 
Василь Олександрович Сухомлинський – 

видатний український педагог, заслужений учитель, 
кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН СРСР. 
Автор педагогічної системи, створеної у 60-ті роки ХХ 
століття, заснованої на принципах гуманізму, визнанні 
дитини найвищою цінністю. Видатний педагог зазначав, що 
головна проблема освіти полягає в тому, щоб зробити 
навчання радісним, перетворити школу на будинок радості. 
З цього приводу він зазначав: духовну повноту та 
насиченість життя здатна дати лише широка, різнобічна 
освіта та активне устремління до знання, радості знання; 
дитина не може бути щасливою, якщо їй погано у школі, 
якщо вона не почуває себе здатною опанувати шкільну 
науку; зробити дитину щасливою – означає передусім 
допомогти їй вчитися; небажання вчитися є результатом 
навчальної роботи, що є для неї непосильною, і, як 
наслідок, – перенапруження; величезний обсяг інформації, який падає на дитину, 
сприяє її розвитку, але нерідко пригнічує розум, передчасно перериває «стан 
дитячості». Перевантаження учнів він пояснював не тільки значним обсягом 
навчального матеріалу, але й однобічним характером розумової праці, особливо, 
коли від дітей вимагають не роздумів, а лише запам’ятовування; важливим є не обсяг 
матеріалу, а його якість, установка не на зубріння, а на пошук відповіді на запитання. 
Для того щоб уникнути перевантаження, доцільно, на думку ученого, дотримуватись 
розумного режиму дня, визначення посильного обсягу розумового навантаження, 
слідкувати за чергуванням розумової напруги з фізичною. Усіма засобами він 
намагався продовжити тривалість «стану дитячості». Перевантаження учня є 
наслідком недостатньої майстерності педагога.  
       Учений звернув увагу на досить поширену помилку педагогів, коли вони 
намагаються створити під час уроку обстановку постійного розумового напруження, 
яка складається шляхом використання зовнішніх факторів, що виконують роль 
вуздечки, котра утримує увагу дитини (словами «слухай уважно»; різким переходом 
від одного виду робіт до іншого; перевіркою знань відразу після пояснення через 
опитування або виконання практичної роботи, погрозою поставити двійку, якщо учень 
не слухає те, про що розповідає педагог тощо). При цьому забувається педагогічна 
аксіома, що навчання є спільною працею дитини і педагога, успіх якого багато в чому 
залежить від відносин, які утворяться між ним та дітьми. 
       Надзвичайно актуальною сьогодні є настанова В.О. Сухоминського про 
обстановку в школі, яка має бути спокійною, спрямованою на працю, без поспіху, 
ривків та роздратованості, із товариськими відносинами, які забезпечують у дітей 
відчуття  рівноваги. Вагому роль в успішності навчання відіграє оцінка. Сам педагог,  
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оцінюючи розумову працю учня, ставив оцінку лише тоді, коли вона була позитивною. 
Якщо результат негативний, повертав роботу, пропонуючи дитині зібратися з думками 
і ще раз виконати її. Школа має стати для дитини цариною думки, де вона відчуває 
радість успіху та набуває любов до важкої розумової праці. Він був переконаний – 
мудрий педагог не допустить втрати дитиною віри в себе, не дозволить їй втратити 
свою гідність. Педагог радив батькам ніколи не вимагати від дітей найвищих оцінок, 
не розглядати задовільну оцінку як показник ліні, недбайливості, недостатньої 
старанності.  
     Крім зазначеного, В. О. Сухомлинський вважав: – Дитина має жити у світі 
творчості. Втискуючи в голови дітей готові істини, узагальнення, вчитель перетворює 
їх у «запам’ятовуючий пристрій». Духовне життя дитини може бути повноцінним лише 
в умовах гри, казки, музики, фантазії та творчості. Без цього вона нагадує «засушену 
квітку». Учений розробив багатоступеневу систему навчання дітей створювати казку  
(у Павлиській школі діти склали казок обсягом у 45 рукописних томів). – Фізична та 
розумова праця мають бути поєднані. Навчальну працю дітей на уроках необхідно 
підкріпляти позанавчальними заняттями у гуртках: працюючи в них, учень відчуває 
радість успіху, що, звичайно ж, позначатиметься й на результатах його навчання. 
Наприклад, учитель пропонував учням виростити врожай на дільниці з неродючим 
ґрунтом. Для цього вони мають опанувати теорію, провести експеримент – все це 
сприяє розвитку старанності, укріплює характер, що, у свою чергу, обов’язково 
відіб’ється на процесі їхнього навчання у школі. 
     Процес учіння для дітей – це процес самоосвіти та самовиховання. Відсутність 
читання книжок, які б захоплювали розум і серце дитини, викликали роздуми про 
світ, своє місце в ньому, є однією з основних причин духовної порожнечі. Щоб 
викликати в дітей інтерес до читання книжок, він радив створювати у школі «Кімнату 
роздумів», «Куточок мрії», де педагог має змогу відкривати дітям красу і безмежність 
оточуючого світу, красу слова. Завдання навчальних закладів зробити процес 
навчання для дитини радісним, а не виснажливо важким. Це можливо, якщо: замість 
заучування узагальнень із підручника учень буде вивчати факти, робити висновки, 
здійснювати власні «відкриття»; буде знаходитись у постійному пошуку та творчості; 
навчання буде спонукати його займатися самоосвітою; учня і вчителя будуть 
пов’язувати ділові та спокійні відносини на засадах довіри; оцінки не будуть 
пригнічувати дитину. – Моральний ідеал, на який мають рівнятися учні, містить у собі 
такі риси особистості: вміння дорожити святинями Вітчизни як особистими цінностями 
і святинями своєї свідомості і серця («розуміння і переживання мети, сенсу життя»); 
гармонійну єдність громадського та особистого, великого і малого в духовному житті 
особистості; багатство духовного світу, інтересів і потреб; потреба людини в людині 
як носії духовних цінностей; почуття людської гідності – повага до самого себе, 
вміння дорожити своєю честю, чуйність до оцінки власної поведінки оточуючими 
людьми, прагнення до моральної досконалості; любов до праці, висока моральність 
трудових відносин; відкритість серця до радощів і прикрощів інших людей. Для 
формування таких рис необхідно, щоб поряд із дитиною була яскрава особистість, 
щоб дитина жила у світі прекрасного, відчувала, створювала і зберігала красу в 
природі та в людських відносинах. Духовне життя у світі прекрасного народжує 
потребу бути красивим. – У дитинстві людина має пройти емоційну школу – школу 
виховання добрих почуттів; дитинство має стати школою доброти, людяності, 
чуйності. Основними методами морального виховання мають бути переконання, 
практичне привчання, спонукання до активного прояву думки і почуття. Важливим 
засобом морального виховання є слово. З цього приводу він розробив методику 
морального виховання з такими розділами: любов до Батьківщини; ставлення до 
людей і обов’язок перед ними; ставлення до батьків і близьких; розуміння добра 
тощо. – У своїх книгах В. О. Сухомлинський розмірковує про духовну готовність 
особистості належати іншій людині; бути її улюбленою істотою; про могутню силу 
співучасті; про горе, страждання, розпачі; про смерть і безсмертя; про сокровенне і 
недоторкане в людських відносинах; про необхідність недомовок; про дивацтва 
людини.  
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Іншими словами, він досліджує тонкощі людської душі, без знання яких педагогу важко 
розраховувати на успіх у вихованні. – У зв’язку із навчанням у Павлиській школі дітей 
молодшого шкільного віку педагог опікувався проблемами розумового навчання дітей 
старшого дошкільного віку, їхньою підготовкою до навчання в школі, організувавши 
для цього підготовчий клас («Школа під блакитним небом», або «Школа радості»), 
який вів сам.  
     Він був переконаний, що до школи дитину слід серйозно готувати, наповнити 
певними уявленнями та враженнями, забезпечити її безпосередній контакт із природою, 
предметами і явищами дійсності. Саме природа, на його думку, є джерелом розумового 
розвитку дитини: відбиваючись у мозку, конкретні образи та враження стають основою 
для розвитку абстрактного мислення. На думку В. О. Сухомлинського, одним із 
найголовніших завдань у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку є 
прищеплення любові до навчання. Саме в її відсутності криється причина невдач дитини 
в навчанні: діти погано вчаться тому, що не вміють учитися – їх цьому не навчили. 
Особливо важливими в навчанні є моменти переживання дитиною почуття успіху – ні в 
якому разі не можна допускати втрату дитиною віру у свої сили. Навпаки, у цій важкій 
для неї справі в її серці слід пробуджувати почуття гордості та власної гідності. – 
Надто важливим у справі педагога є моральне виховання дітей дошкільного  
і молодшого шкільного віку. Саме цей вік є сенситивним для виховання моральних 
почуттів, особливо у сфері «складного світу людських стосунків». Необхідно навчити 
дитину «серцем відчувати іншу людину», її радості, горе, страждання, тугу, самотність.       
     Окремо вчений зупиняється на проблемі особистості педагога, здатного любити 
дітей, знаходити радість спілкування з ними; вірить у те, що кожна дитина може стати 
доброю людиною; вміє дружити з дітьми, бере близько до серця їхні радощі  
і прикрощі; знає душу дитини, ніколи не забуває, що і сам він був дитиною. Крім того, 
це людина, яка добре знає науку, яку викладає, закохана в неї, обізнана у новітніх 
наукових відкриттях і досягненнях, має здібності до самостійних досліджень; людина, 
яка знає педагогіку і психологію, розуміє і відчуває, що без знання науки про 
виховання працювати з дітьми неможливо; людина, що володіє вміннями у тій чи іншій 
трудовій діяльності, майстер своєї справи. У книгах В. О. Сухомлинського нерідко 
можна зустріти посилання на Януша Корчака, який заради дітей пішов на смерть. 
Приклад життя польського педагога надихав Василя Олександровича на свій щоденний 
подвиг – щохвилини віддавати своє серце дітям.  
Основні праці: «Виховання колективізму у школярів» (1956), «Як виховати справжню 
людину» (1957), «Педагогічний колектив середньої школи» (1958), «Духовний світ 
школяра» (1961), «Моральний ідеал молодого покоління» (1963), «Моральні заповіді 
дитинства і юності» (1966), «Сто порад учителю» (1965– 1967), «Серце віддаю 
дітям» (1968), «Павлиська середня школа» (1969), «Розмова з молодим директором 
школи» (1973) та ін.  

 Укладач: Лариса Міщенко, методист з дошкільної освіти Сумського ОІППО  
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