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НА ЧАСІ ПЕРШИЙ РІК – ВДАЛИЙ СТАРТ 

     Ц я  п о т уж на 
установа утворилася 
на Сумщині 29 квітня 
2017 року, а вже  
1 вересня за парти 
ліцею сіли учні 7-10 
класів, які наразі 

відточують свою майстерність у двох 
пріоритетних для області видах спорту: 
футболі або біатлоні. Тут дітям дають усі 

можливості для фізичного вдосконалення та 
професійного заняття спортом, а також для 
отримання ґрунтовних знань за шкільною 
програмою.  

В урочистостях з нагоди першої річниці 
взяв участь голова Сумської ОДА Микола 
Клочко, який високо оцінив здобутки ліцею-
інтернату за рік, назвавши їх підтвердженням 
спроможності і здатності закладу виховувати 
молоду спортивну еліту. 

Колектив та вихованці обласного ліцею-інтернату 
спортивного профілю «Барса» цими днями приймають 
вітання із першою річницею створення закладу. 

ЮНІ ЖУРНАЛІСТИ – НАДІЯ УКРАЇНИ 

Суми знову зібрали надію української 
журналістики – учасників уже XIV 
Всеукраїнського турніру юних журналістів. 
Цікавість до професії журналіста не зникає 
упродовж останнього часу – все більше юних 
хочуть обрати саме цю професію. Ще одне 
підтвердження цьому факту – для участі у 
чотирнадцятому турнірі прибула рекордна 
кількість команд із Волинської, Донецької, 
Житомирської, Луганської, Миколаївської, 
Полтавської, Сумської, Харк івської, 
Хмельницької областей – 25. 

Турнір організовано Міністерством освіти і 
науки України, Інститутом модернізації змісту 
освіти Міністерства освіти і науки України, 
спільно з Департаментом освіти і науки 
Сумської облдержадміністрації та Сумським 
обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти. До його організації 
традиційно долучилися кафедра журналістики 
та філології СумДУ, провідні журналісти 
області. 

Чотири турнірних дні, коли емоції сягають 
вершин, гострі пера аж скриплять  у вправних 
руках, і розгортається дружба – цей захід не 
можливо забути. 

Юні журналісти демонстрували не тільки 
глибокі знання з журналістики, а й уміння 
мислити по-сучасному, майстерно володіти 
словом, толерантно поводитись у веденні 
дискусій. Кожна команда змагалась у кількох 
відбіркових групах, виконуючи різні ролі – 

доповідачів, опонентів і рецензентів. 
22 квітня відбулося урочисте закриття 

турніру. Зі словами привітання до юних 
журналістів звернулися: директор Департа-
менту освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації Гробова В.П.; 
завідувач сектору Інституту модернізації змісту 
освіти Міністерства освіти і науки України 
Черкаська Л.С.; голова журі, заслужений 
журналіст України Бутко О.В. 

За підсумками роботи журі та відповідно 
до протоколів переможцями ХІV Всеук-
раїнського турніру юних журналістів визнано: 

І місце – «Четверта влада» (м. Луцьк); 
ІІ місце – «Меркурій» (м. Харків), «Еспада» 
(м. Суми), «Лідер»  (м. Харків); ІІІ місце – 
«Нота Бене» (м. Суми), «Vox Populi»  
(м. Суми), «Парадокс» (м. Краматорськ), 
«Гранослови» (м. Шостка), «152-й Легіон»  
(м. Харків), «Скрепка» (м. Харків), 
«Коректор» (м. Коростишів, Житомирська 
область), «Fourth Estate» (м. Житомир), 
«Idea Club» (м. Маріуполь, Донецька область); 
«Res Integra» (м. Харків), «Вікторія»  
(смт Пулин, Житомирська область), «Look»  
(м. Шепетівка, Хмельницька область). 

Щиро лунали слова подяки гостинним 
господарям – Сумській гімназії №1, яка 
щоразу стає для учасників турніру острівцем 
світла, добра і тепла. 

 
                                       Ірина ПАНАСЕНКО 
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СУМЧАНКА ЮЛІЯ СУПРУН 
ПРЕДСТАВИТЬ УКРАЇНУ 

НА ДИТЯЧІЙ НОБЕЛІВСЬКІЙ 
ПРЕМІЇ  
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УСПІХИ ТА 
ПЕРЕМОГИ 

Цьогорічна випускниця Сумської спеціа-
лізованої школи І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя 
Радянського Союзу О. А. Бутка Юля Супрун – 
переможець численних творчих конкурсів та 
олімпіад з математики, фізики, хімії, еконо-
міки, української мови, інших предметів. Їй у 
різні часи присуджувалася стипендії міського 
голови Сум, голови облдержадміністрації, 
зараз вона вдруге поспіль отримує стипендію 
Президента України. 

Захоплень в обдарованої талановитої 
дівчинки дуже багато, вона навіть на всеукраїн-
ських змаганнях з художньої гімнастики 
перемагала. Та заняттям номер один стала 
математика. Відтоді, коли цей предмет стала 
викладати Альона Іванівна Азаренкова – 
талановитий педагог, заслужений учитель 
України, наставник багатьох переможців 
олімпіад, всеукраїнських турнірів і міжнарод-
них конкурсів. Саме Альона Іванівна 
зацікавила, розбудила  бажання до наукових 
досліджень.  

Минулого року прийшло ще одне визнання – 
дівчина стала першою у відбірковому турі в 
Україні конкурсу Intel ISEF, який ще називають 
«Дитячою Нобелівською премією». Тоді серед 

1800 учасників з 
75 країн світу та 
регіонів США во-
на представила 
Україну у Всесвіт-
ньому фіналі. І 
ось тепер чергова 
перемога. Враху-
вавши зауваження 
до минулорічного 
проекту, Юля пред-
ставила на суд 
експертного журі 
його удосконале-
ний варіант на тему: «Розв’язування узагаль-
неного рівняння Лежандра Aх^2+Ву^2=Сz^r та 
його застосування в криптографії» у категорії 
«Математика». І Юля  знову стала першою 
суперфіналісткою серед 225 учасників. 

Тож наразі Юлія Супрун готується до участі 
в міжнародному конкурсі Intel ISEF 2018, який 
відбудеться з 13 по 18 травня у м. Піттсбурзі 
(штат Пенсильванія, США). Побажаємо 
талановитій сумчанці та її учителю перемоги! 

ВІЧНА ТЕМА – МАТУСЯ З НЕМОВЛЯМ – 
ПРИНЕСЛА ПЕРЕМОГУ 

У рамках Міжнародного проекту «Український тиждень 
мистецтв 2018-весна» у Києві проходила ХV Міжнародна 
виставка-конкурс «Топологія сучасного мистецтва». 

Педагог Конотопської дитячої художньої школи Олена 
Ракітіна представила на конкурс роботу «Матуся з немовлям». 
Творчість талановитого педагога, яка вже 29 років працює з 
дітьми,  була високо оцінена компетентним журі. Олена 
Ракітіна посіла третє місце. Олена Володимирівна закінчила 
Глухівський національний педагогічний університет  
ім. О.П. Довженка. За час роботи учителем, виховала багато 
лауреатів творчих конкурсів, декілька її вихованців 
влаштовували персональні виставки. Сама захоплена 
творчістю, ужитковим мистецтвом, свою любов вона передає й 
вихованцям, щиро радіючи їхнім успіхам. Так само сьогодні її 
вихованці радіють успіху вчителя, яка до багатьох своїх 
грамот, дипломів додала ще одну перемогу.  
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PISA-2018: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Сьогодення вимагає коригування уявлень 
про якісну освіту. Якість освіти – це сукупність 
властивостей системи освітньої галузі, що 
відповідає вимогам сучасності, спроможна 
задовольнити освітні потреби особистості, 
суспільства, держави. 

Важливою ознакою сьогодення є 
зростання суспільної уваги до проблеми 
модернізації загальної середньої освіти. 
Основні напрями її розбудови визначені в 
Концепції нової української школи, один із 
яких – розроблення нового змісту навчання, 
орієнтованого на формування компетентностей 
учнів як необхідної умови їхньої успішної 
самореалізації.  «Реформування змісту 
загальної середньої освіти передбачає 
розроблення принципово нових державних 
стандартів загальної середньої освіти, які 
повинні ґрунтуватися на компетентнісному та 
особистісно-орієнтованому підході до 
навчання, передбачати здобуття ними умінь і 
навичок, необхідних для успішної 
самореалізації в професійній діяльності, 
особистому житті, громадській активності». 
(Концепція реалізації державної політики у 
сфері реформувння загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 
року [Електронний ресурс]//Режим доступу 
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/) 

Критерій якості освіти – рівень 
компетентнісної спроможності випускника 
школи успішно самореалізуватися в житті. 
Якість навчальних досягнень має оцінюватися 
не за обсягом засвоєного знання та певних 
алгоритмів діяльності, а за набором ключових 
компетенцій, які визначають його здатність до 
самостійного здобуття знань і використання їх 
у різноманітних ситуаціях, застосування 
творчого підходу до вирішення життєвих 
проблем і завдань. 

Передбачається, що в рамках 
запровадження компетентнісного підходу буде 
створено нову систему вимірювання й 
оцінювання результатів навчання, спрямовану 
на забезпечення якості освіти. Важливе 
значення у цьому контексті надається освітній 
статистиці й аналітиці, зокрема й результатам 
порівняльних досліджень. 

Серед першочергових кроків реалізації 

концепції визначено створення функціональної 
системи освітньої статистики й освітньої 
аналітики, участь у міжнародному обстеженні 
якості середньої освіти PISA-2018 як 
передумова формування системи забезпечення 
якості освіти.  

Основним акцентом PISA є оцінювання 
здатності учнів застосовувати знання в 
реальних життєвих ситуаціях, а також 
готовність до повноцінної соціалізації.  

PISA –  унікальний проект, що дає 
можливість оцінити компетентності учнів із 
читання, математики та природничо-наукових 
дисциплін. Дослідження зосереджується не на 
знанні програмного матеріалу, а на 
усвідомленні загальних принципів та ідей 
наукової теорії, здатності  учасника тестування 
використовувати власні знань і уміння з 
провідних предметних галузей, аналізувати, 
робити умовиводи тощо в процесі розв’язання 
та інтерпретації певних реальних життєвих 
проблем. 

Ці компетентності, рівень оволодіння 
якими досліджується в PISA, не пов’язані з 
оволодінням шкільною програмою, разом із 
тим рівень їх сформованості засвідчує 
здатність учнів успішно навчатися й бути 
конкурентноздатними в сучасному суспільстві – 
генерувати нові ідеї, розвивати власну систему 
знань, застосовувати її для вирішення 
особистісно й суспільно значущих проблем. 

У завданнях подаються реальні ситуації, 
розв’язання яких пов’язане з проблемами, що 
виникають в особистому житті людини 
(наприклад, використання продуктів при 
дотримані дієти), у житті людини як члена 
колективу або спільноти (наприклад, 
визначення території для побудови міської 
електростанції), або як громадянина світу 
(наприклад, осмислення наслідків глобального 
потепління). 

У 2018 році українські 15-річні учні брали 
участь у міжнародному дослідженні PІSA – 
2018, завдання якого ґрунтуються на 
інноваційної концепції грамотності.  

«Грамотність» у дослідженні PISA 
трактується як вміння учня застосовувати 
знання і навички в повсякденній діяльності.  
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Так, читацька грамотність – здатність учня 
читати, розуміти й інтерпретувати різні тексти, 
в тому числі й вміння робити власні висновки, 
знаходити в тексті потрібну інформацію тощо; 
математична грамотність – здатність учня 
усвідомлювати роль математики в сучасному 
світі, вміння використовувати математику в 
повсякденному житті; природничо-наукова 
грамотність – уміння пояснювати наукові 
явища, робити обґрунтовані висновки про них, 
усвідомлювати вплив науки і технологій на 
зміну матеріального, інтелектуального та 
культурного середовищ. Категорія «грамот-
ність», яка використовується у дослідженні 
PISA як ключовий компонент системи 
моніторингу якості освіти, таким чином, 
співвідноситься з категорією «ключова 
компетентність» Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти. 

У Сумській області в основному етапі 
дослідженні взяли участь 7 закладів освіти, у 
тому числі п’ять закладів загальної середньої, 
один заклад професійної та один заклад  
вищої освіти. Всього до списків учасників 
тестування увійшли 129 учнів та студентів 15-
річного віку, які навчаються як у міських, так і 
в сільських закладах освіти. Від кожного 
закладу до вибірки потрапило від 3 до 38 
учасників.  

Умови проходження PISA в України 
здійснювались за стандартизованою 
процедурою, що передбачала проведення 
тестування та опитування (анкетування) 
підлітків. Так протягом 120 хвилин кожному 
учаснику було запропоновано ознайомитись зі 
змістом різних за тематикою текстів. До 
кожного текстового уривка пропонувалось 
декілька запитань, на які треба було обрати 
відповідь із запропонованих або дати власну 
стислу відповідь. Запропоновані завдання були 
різними за змістом, проте, обов'язковою 
частиною тесту були завдання на розуміння 
тексту (читання). 

Крім того, учасники також мали виконати 
завдання з математики, природничих наук або 
загальнонаукового змісту. Тексти, що 
пропонувались учням (студентам), уявляли 
собою уривки із художніх творів, наукових 
статей, реклами, були представлені у вигляді 
графічного матеріалу (схем, діаграм, графіків, 
малюнків тощо). Оскільки експерти PISA 
розробили 30 варіантів тестових зошитів, 
вірогідність отримання учасниками 
дослідження однакових завдань була суттєво 
зменшена.  

Як було зазначено вище, всі завдання 

міжнародного порівняльного дослідження 
мали компетентнісний характер і не були 
прив’язані до змісту навчальних програм із 
жодного навчального предмету. Кожний 
учасник мав змогу вирішувати поставлені 
завдання в зручний для себе спосіб або 
обґрунтовувати думку, наводячи власні 
аргументи.  

Під час опитування (анкетування) підлітки 
відповідали на питання особистісного 
характеру, щодо умов навчання та 
проживання, стосунків у колективі, 
навчальному закладі, їх відношення до читання 
тощо. Окрім опитування, учнів (студентів) у 
ході дослідження також проводилось 
анкетування керівників закладів освіти. 

За результатами проведення в Україні 
основного етапу PISA-2018 фахівці ОЕСР 
(Організація економічного співробітництва та 
розвитку) підготують міжнародний звіт, 
українські фахівці його перекладуть, а також 
підготують національний звіт, у якому 
висвітлять найбільш цікаву інформацію про 
результати нашої країни. 

Таким чином, залучення України до такої 
програми як PІSA дозволить не лише оцінити 
готовність українських підлітків до 
використання здобутих у школі знань, умінь та 
навичок у повсякденному житті, а й виявити 
проблеми вітчизняної освіти та визначити 
шляхи їх подолання. 

 
Оксана БОРИСЕНКО, 
методист навчально-
методичного відділу моніторингу 
якості освіти та зовнішнього 
незалежного оцінювання 
СОІППО, обласний координатор 
дослідження PІSA-2018 
Галина БРАТКОВА, 
методист навчально-
методичного відділу моніторингу 
якості освіти та зовнішнього 
незалежного оцінювання 
СОІППО 
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ІННОВАЦІЇ 
MOODLECLOUD – КОРИСНИЙ 

 І СУЧАСНИЙ  

Творці популярної системи дистанційного 
навчання Moodle реалізували новий, 
безкоштовний хмарний проект MoodleCloud. 
Ця хмарна платформа для електронного 
навчання дозволяє розробляти, публікувати і 
організовувати навчання. Платформа підтримує 
останню версію програмного забезпечення 
Moodle, включаючи інструменти для 
проведення веб-конференцій. Це дуже 
корисний і сучасний інструмент. 

Проект орієнтований на викладачів та 
вчителів, які без особливих зусиль швидко і 
легко можуть створювати власні невеликі 
електронні курси. Створення таких курсів не 
потребує фінансових затрат, це лише 
тимчасові витрати часу викладача для 
розробки і наповнення контентом курсу. 
Система дозволяє зареєстрованому 
користувачу створити сайт-платформу для 
електронного навчання, автоматично 
присвоюючи йому адміністративні права. Потім 
педагог, якщо це необхідно, може розподілити 
призначені для користувача ролі для залучення 
до роботи з курсом інших викладачів. На сайті 
може бути опубліковано кілька курсів. 
MoodleCloud (https://moodlecloud.com ) 
дозволяє користувачам керувати кількома 
своїми курсами і використовувати 
колаборативні інструменти, доступні в Moodle.  

Творці проекту планують заробляти на 
рекламі, тому в платформу вбудовані 
контейнери для демонстрації реклами. При 
використанні ABP-плагіна (для блокування 
реклами) доведеться включити свій сайт для 
дистанційного навчання в білий список. 

Створені курси будуть доступні учням 
після додавання їх в каталоги, які 
пропонуються платформою. Залишається 
тільки налаштувати варіанти записів учнів чи 
студентів для навчання на курсі. 

Переваги MoodleCloud: 
 Хостинг безкоштовний для всіх користувачів. 
 Немає необхідності купувати хостинг і 

доменне ім'я, встановлювати та оновлювати 
Moodle. 

 Користувачам MoodleCloud завжди доступна 
остання версія Moodle, так як оновлення 
відбуваються автоматично. 

 Є можливість вибрати, де буде територіально 
розташований сервер для вашого сайту: в 
США, Австралії та Ірландії тощо. 

 Для захисту від спамерів встановлена 

система аутентифікації по мобільному 
телефону, а не по електронній пошті. 

 Розмір бази даних не обмежений. 
 Доступна безкоштовна версія програми для 

проведення відео-конференцій BigBlueButton. 
Максимальна кількість учасників – 6 осіб, 
запис відео-конференції неможливий. 

Недоліки MoodleCloud: 
 Максимум 50 користувачів. 
 Максимум 200 Mb місця на диску. Великі 

файли (відео, об'ємні PDF-файли, і так далі) 
необхідно буде зберігати на хмарному 
сервісі типу Dropbox або Google Drive тощо, 
а не завантажувати їх безпосередньо на 
MoodleCloud. 

 Доступні тільки базові теми і плагіни. 
 До одного номера телефону можна 

прив'язати тільки один сайт. 
 Є реклама – невеликі рекламні банери 

Google ads. 
 Безкоштовні умови передбачають відмову від 

гарантій з боку MoodleCloud – в будь-який 
момент умови користування можуть бути 
змінені. 

Для кого підійде MoodleCloud: 
 Для невеликих освітніх організацій, які не 

можуть забезпечити необхідну для установки 
і підтримки Moodle техпідтримку і/або не 
можуть дозволити оплату хостингу. 

 Для тих, хто хоче ознайомитися з основними 
функціями платформи, щоб визначити, чи 
відповідає вона їх потребам. 

 Як персональна система дистанційного 
навчання. 

 
Наталія ГЕРАСИМЕНКО, 
старший викладач кафедри 
освітніх та інформаційних 
технологій СОІППО 
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ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ 

ЗАВЖДИ МРІЯВ СТАТИ 
ВІЙСЬКОВИМ   

Нещодавно Президент України Петро Порошенко підписав Указ про нагородження 
Валентина Ничвидюка орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Валентин 
загинув у листопаді 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції. Рішенням 
виконавчого комітету Конотопської міської ради № 323 від 22 грудня 2017 року йому 
присвоєне звання почесного громадянина м. Конотоп. Вихованці гуртка «Юні 
журналісти-краєзнавці» Конотопської станції юних туристів зустрілися з матір’ю героя 
Ніною Андріївною Ничвидюк і попросили її розповісти про сина.  

      – Скажіть будь ласка, Ніно Андріївно, 
Валентин народився в Конотопі? 
      – Ні, життя склалося так, що наша 
родина переїхала до Конотопа, коли 
Валентину виповнився один рік, у жовтні 1990 
року. Народився він у Чернігівській області, в 
селі Черешеньки.  
      – Яким він був у дитинстві? Маю на 
увазі риси характеру, захоплення… 
      – Як усі діти того часу. Це був період 
створення незалежної держави України. У 
сина в дитинстві не було нічого незвичайного. 
Навчався у звичайній школі, у звичайних 
вчителів, виховувався звичайними батьками. 
Можливо, був дещо більш непосидючим. Ще в 
дитячому садочку вихователі радили віддати 
його до якоїсь спортивної секції, тому що 
тільки-но виходив на вулицю, як намагався 
відшукати якісь знаряддя чи пристрої для 
заняття спортом. Робив гімнастику, 
підтягувався.  
      – Що залишилося в пам’яті від 
навчання Валентина у школі? 
      – Був звичайним учнем. Пам’ятаю 
щоденник з двійкою, захований за батареєю 
парового опалення. Вчився Валентин у міській 
СШ №2, у класі з поглибленим вивченням 
англійської мови. Відмінником не був, проте 
факт вступу до університету і навчання там 
свідчить про отримання необхідних знань у 

школі. Про школу та вчителів, які в ній 
працювали, у мене залишилися тільки теплі 
спогади.  
      – Валентин самостійно обрав 
професію чи хтось був для нього 
прикладом? 
      – З вибором професії у нас була складна 
ситуація. Валентин з дитинства мріяв стати 
військовим. Мій чоловік був військовим і 
хлопець з дитинства приміряв його військову 
форму. Я пам’ятаю, як син просив мене 
нашивати на його светр погони. Вдома він 
ходив з погонами, до дитсадка йшов з 
парадним паском батька. Була також кокарда 
на шапці. Іншої форми він не визнавав.  
      Після школи Валентин мріяв вступити до 
військового училища. Ми з батьком 
заперечували, тому що українська армія тоді 
практично розвалювалася. Випускники 
військових училищ не отримували направлень 
на місце служби. Все-таки знайшли  
компроміс – Валентин вступає до університету 
внутрішніх справ на факультет внутрішніх 
військ, отримує диплом правознавця.  
      По закінченню університету Валентин 
пішов на службу до внутрішніх військ, 
прослужив там кілька років. Подальшій службі 
завадило здоров’я. Ще з дитинства син до 
свого здоров’я ставився легковажно. Зокрема 
на ногах двічі переніс запалення легень. Це 
зрештою спричинило захворювання астмою. 
Певний час лікарі навіть не могли поставити 
діагноз, лише в інституті фтизіатрії визначили 
хворобу. Валентин був звільнений з війська і 
потім чотири роки працював у фінансовій 
компанії у місті Київ.  

Але бажання повернутися на службу його 
не полишало. У березні 2014 року син 
говорив: «Якби я знав, що в Україні буде така 
ситуація, я ніколи не пішов би з військової 
служби». Він ухопив військовий квиток і пішов 
до військкомату. Там йому відмовили, 
посилаючись на висновок медичної комісії.  
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І наголосили, що в разі необхідності його 
обов’язково мобілізують. Зрештою в 2016 році 
він звільняється з посади, знову йде до 
військкомату і правдами й неправдами 
поновлюється на військовій службі.  
      – Чи були у Валентина якісь 
захоплення, хобі? 
      – Син займався спортом. Він свого часу 
відвідував секцію кікбоксингу, мав перший 
розряд з цього виду спорту. Крім того 
Валентин багато читав. Читав історичну та 
військову літературу. Повністю перечитав 
батькову бібліотеку. Можна сказати, що 
професія і хобі тісно переплелися в його 
житті.   
      – Ніно Андріївно, розкажіть будь 
ласка про його родину – дружину та 
доньку… 
      – Валентин мав дружину Ірину та доньку 
Єву. Онука – наша улюблениця і наш біль. Я 
вдячна синові за Єву – тепер ми відчуваємо, 

для кого треба жити.  
      – Чи друзі сина сьогодні контактують 
з Вами? 
      – Так. Ті, хто товаришував з Валентином 
у Конотопі, не забувають нас з чоловіком. 
Телефонують, турбуються про нас. Його 
київських друзів та бойових побратимів ми 
практично не знаємо. Єдиний виняток – 
Анатолій Вісич, який був з Валентином на 
останньому завданні, з котрого син не 
повернувся. Фактично син своїм тілом зберіг 
життя Анатолію. І сьогодні мій чоловік та 
Анатолій спілкуються по телефону.  

– Дякую за розмову. 
 

Запитувала Діана ТИХОНЕНКО,  
вихованка гуртка 
«Юні журналісти-краєзнавці» 
Конотопської Станції юних туристів 

ІМ`Я ПАТРІОТА УКРАЇНИ КЛИКАЛО 
МОЛОДЬ ДО РОЗДУМІВ  

Цього року, відповідно до Указу Президента 
України «Про відзначення 80-річчя від дня 
народження В'ячеслава Чорновола» на 
державному рівні відзначається 80 років з дня 
народження Героя України, лідера Народного 
Руху України В'ячеслава Чорновола. 
З огляду на визначну роль особистості 
В'ячеслава Чорновола у здобутті Незалежності 
України, з метою виховання молодого покоління 
на традиціях боротьби за територіальну 
цілісність і самостійність України, Сумська 
обласна молодіжна організація “Молодий 

Народний Рух” провела обласний конкурс учнівських робіт ім. В'ячеслава Чорновола 
серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів І – ІІ курсів ВНЗ 
Сумської області. Основна мета конкурсу – виховання в молоді патріотизму, 
національної свідомості, усвідомлення відповідальності за майбутнє України. В рамках 
Вечора пам’яті був проведений конкурс есе для учнів старших класів та студентів. 
Переможці конкурсу були нагороджені оригінальними призами, а також отримали 
скромну грошову винагороду. Переможцями конкурсу стали: Стритович Анна – 1 місце, 
Хачатар’ян Каріна, Степанова Вікторія – 2 місце, Гречка Алла, Остапенко Сергій, 
Пустовіт Богдан – 3 місце 

Серед лауреатів конкурсу мій вихованець, учень 10-го класу Бистрицького НВК І – 
ІІІ ступенів Кролевецького району Мірсалов Махтиалі Кенжаботирович. Дуже хотілося, 
щоб читачі обласної педагогічної газети прочитали його есе. 

 
Олександр ГОВІЙНИЙ, 
учитель історії Бистрицького НВК 
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ВСІ МИ – НАРОД УКРАЇНИ 

Я турок-месхетинець. Належу до 
сумнозвісного списку народів, які зазнали 
репресій у сталінські часи: в 1944 році 
десятки тисяч турків-месхетинців було 
депортовано з північних районів Грузії до 
радянських республік Центральної Азії. В 
1989 році внаслідок загострення міжетнічного 
конфлікту в Узбекистані турки-месхетинці 
змушені знову шукати собі притулок у різних 
країнах Європи і Азії. Значна частина 
оселилась на території України, в тому числі в 
селах: Бистрик, Грузьке та Обтове 
Кролевецького району Сумської області. 
Порівняно з іншими державами в Україні 
ситуація навколо турків-месхетинців відносно 
стабільна, а в Кролевецькому районі, можна 
сказати, взагалі спокійна. За період 
проживання турків-месхетинців у селі Бистрик 
фактично сформувалася інтернаціональна 
школа, яких в Україні не так багато. Молоде 
покоління з мусульманським віросповіданням 
майже асимілювалося з місцевим населенням, 
вивчивши українську мову, традиції та звичаї 
нашого народу. Турки-месхетинці, як дорослі, 
так і діти, стали невід’ємною частиною 
громадсько-суспільного життя школи і села. 
Прикладом цього є переважна активність 
батьків учнів турків-месхетинців у роботі 
батьківського комітету, батьківських зборах, 
позакласних заходах, сільських святах. До 
речі, на одному з них у 2015 році старійшина 
турецького-месхетинської громади з гордістю 
сказав: «Наше рідне село – Бистрик, так ми 
вважаємо». 

Так, Україна – моя Батьківщина і 
батьківщина. Я тут народився, провів 
дитинство, закінчую школу. Вільно говорю 
українською, російською, турецькою, знаю 
англійську мову. Я представник єдиного 
народу України, не поділеного на бандерівців 
та москалів, східних чи західних. Відсутність 
міжетнічної напруженості, формування 
позитивної громадської думки з боку 
домінуючого населення, налагодження 
толерантних міжнаціональних відносин, 
забезпечення належних умов для вирішення 
проблем у напрямі адаптації турецько-
месхетинського населення в український 
соціум є наслідком вікових традицій 
українського народу. 

Моя однокласниця – одна із багатьох 
тих, кому довелося втекти із Донецької 
області від обстрілів, від страху, від смерті. 
Тепер ми проживаємо в мирному селі мирної 
Сумської області, але за 47 кілометрів від 

україно-російського кордону, а тому 
холодний туман війни постійно висить над 
нами. 

Вона живе з бабусею, мама залишилася 
в Донецьку, береже домівку і майно. Дідусь у 
Європу на заробітки їздить. Тато живе і 
працює в Маріуполі. Дівчина ділилася з 
однокласниками сумнівами, що колись її 
родина житиме разом. Ці сумніви з’явилися 
минулого року, коли їй виповнилося 16 років 
і вона повинна була отримати паспорт 
громадянина України. Через роз’єднання  
родини їй самій довелося їхати до батька в 
Маріуполь, щоб взяти копії його документів. 
Дуже рада була бачити татка, але дорогу 
безпечною назвати не могла.  

Після історії з однокласницею зрозумів, 
чому Україна ще «не доросла» до того, щоб 
бути членом Євросоюзу. На мою думку, у нас 
ще не вистачає європейських цінностей, і я 
маю на увазі не зарплати такі, як в Німеччині, 
Франції, Польщі. У нас є і свобода слова, і 
свобода волевиявлення, і віросповідання, але 
немає поваги до громадянина. В Україні є 
повага до людини, до загальнолюдських 
цінностей, але, на жаль, десь губляться такі 
поняття, як «громадянин», «громадянські 
права», «громадянські обов’язки». 

Я розумію, що громадянське суспільство 
у нас все ще формується, але не може воно 
формуватися аж так довго. Щодня у зоні 
бойових дій на сході України гине один або 
кілька бійців Збройних Сил України, багато з 
них стають пораненими. Їх прізвища й імена 
ніхто не називає. Чому? Адже гинуть 
громадяни України, наші захисники! Якось 
дивно виходить: якщо нас багато – влада ще 
хоч якось чує народ, а голос кожного – ні. 

З моєї точки зору головна європейська 
цінність у тому, що в Європі є найвищий 
статус людини – ГРОМАДЯНИН. Він має 
право вирішувати долю своєї країни, міста чи 
села, навіть вулиці – і він вирішує, сам, на 
виборах, референдумах. Зобов’язаний 
відповідати – і він відповідає перед законом, 
незалежно від того хто є хто – менеджер, 
офіціантка чи президент. А у нас цього 
немає. Коли б у нас справді головним у країні 
був громадянин, то не було б і корупції, і 
війни, і всіляких там негараздів та поділів. 

Можливо це прозвучить дивно, але 
європейськість ми визначаємо не за 
квартирами, машинами, речами, а за лідерами 
європейських країн, яких бачимо в Інтернеті, 
чуємо, читаємо, обговорюємо найчастіше.  
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ДОШКІЛЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХОВОЇ 
АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ  

РАННЬОГО ВІКУ 
Рух – це потреба людини, починаючи з 

моменту народження. Формування у дітей 
раннього віку бажання рухатися значною 
мірою залежить від особливостей життя і 
виховання, від того, наскільки дорослі 
зможуть створити необхідні умови, що 
сприятимуть своєчасному розвитку моторики. 
Обсяг рухової активності у межах активного 
режиму для дітей раннього віку становить 3 
години.  

Діти раннього віку, рухаючись, 
відчувають велику радість. Якщо на шляху 
дитини зустрічаються перепони, то малюк 
задовольняє природну потребу в руховій 
активності. Неможливо уявити здорову дитину 
малорухливою. 

Більше того, рухова активність збільшує 
словниковий запас дитячого мовлення, сприяє 
більш осмисленому розумінню слів, 
формуванню понять, що покращує психічний 
розвиток дитини. 

Організація життєдіяльності дитини має 
передбачати різні форми рухової активності, 
зокрема такі: щоденна ранкова гімнастика (4-
5 хв.), щоденні оздоровлювальні прогулянки 
(2,5-3 год.) з ігровими вправами та рухливими 

іграми (20-35 хв.), фізкультурні заняття (10-15 
хв.), гімнастика після сну (3-4 хв.). 

Щоденне виконання фізичних вправ, 
участь у рухливих іграх, тривалі прогулянки є 
необхідною умовою створення оптимального 
рухового режиму, який відповідав би 
біологічній потребі організму дитини. 

На початку дня після сну дитина має 
виконати ранкову гімнастику, що має 
оздоровлювальний вплив, особливо, якщо 
вона проводиться на свіжому повітрі.  

Однак найсуттєвіше значення для 
створення повноцінного рухового режиму має 
прогулянка.  Щодня  під  час прогулянки  

Мій тато якось сказав, що якщо президент 
Франції Емануель Макрон так вірно і щиро 
любить свою вчительку, то він і народ свій 
любитиме так само, а якщо прем’єр-міністр 
Німеччини Ангела Меркель живе в двокімнат-
ній квартирі, то Межигір’я у німців практично 
неможливе. 

А мені найбільше подобається українській 
політик, публіцист, лідер Українського 
Народного Руху В'ячеслав Чорновіл, про якого 
багато розповідав наш учитель історії. 
Щоправда, Чорновіл всім в Україні подо-
бається, бо офіційно довів, що любить Україну 
і її народ: увійшов в історію як символ 
української національної ідеї, як один з тих, 
хто сміливо виступив на захист прав людини, 
прожив життя, здійснивши чотири подвиги в 
ім'я незалежності України. А саме: бути диси-
дентом в СРСР, тим більше українським, – 
значить, стати для нащадків символом і героєм 
своєї епохи, і ... вигнанцем для оточення і краї-
ни, в якій він жив, заснування Нородного Руху 
України, балотування кандидатом в Прези-

денти України. Можливо, українська історія 
пішла б іншим шляхом, якби залишився живим 
В'ячеслав Чорновіл. Вбили, бо боялися.  
Керівником Української держави стала б 
людина, яку не змогли зламати навіть 
радянські табори, який виступав в Україні за ті 
ж реформи, які одночасно проходили в 90-і 
рр. в Польщі, Латвії, Естонії та Литві, завдяки 
яким ці країни стали повноправними членами 
Євросоюзу і НАТО. 

Чого ж не вистачає моїй Вітчизні, щоб 
бути офіційним членом спільноти європейських 
держав? Гадаю, що найперше – немає з нами 
В'ячеслава Чорновола. А потім – ми ще не 
навчилися бути справжніми громадянами своєї 
країни, не за паспортом, а за суттю, і нести 
відповідальність за Україну, кожен окремо і 
всі разом. Але я вірю, що і перше, і друге 
скоро відбудуться. Тоді припиниться війна – 
Україна стане могутньою, економічно 
розвинутою, правовою, європейською 
державою. Я в це вірю і молюсь, як і всі 
українці.   
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вихователі повинні проводити фізкультурні 
комплекси з дітьми. У ті дні, коли у групах 
передбачене фізкультурне заняття, 
фізкультурні комплекси повинні мати менш 
інтенсивний характер. 

Для оптимізації рухового режиму 
важливе місце мають фізкультурні заняття. 
Вони проводяться вихователем двічі на 
тиждень. 

Фізкультурне обладнання в групових 
кімнатах слід розміщувати так, щоб діти мали 
до нього вільний доступ. Дорослий створює 
безпечні умови для рухової діяльності дітей: 
вільний безпечний простір з килимовим 
покриттям, гімнастичні стінки, під якими 
розміщують мати, спортивне та ігрове 
обладнання, зібране в корзини, сітки. 
Обладнання має бути чистим, безпечним, 
привабливим. Бажано, щоб у груповій кімнаті 
для дітей двох-трьох років була гімнастична 
стінка (один-два прольоти), драбинка-
стрем’янка, гімнастична лава, куби, м’ячі, 
обручі, різні іграшки (автомобілі, візки), які 
стимулюють різноманітну рухову діяльність 
дітей. Вони розміщуються з таким 
розрахунком, щоб сприяти виникненню 
рухової творчості малюків, закріпленню 
набутих вмінь та навичок. 

Важливо здійснювати диференційований 
підхід до розвитку рухової активності дітей 
різної статі та статури (зросту, маси тіла). На 
прогулянці та під час спеціально 
організованих занять слід навчати дітей 
умінню змінювати темп ходьби. Варто 
пропонувати вправи на рівновагу, біг, 
повзання, лазіння, стрибки. Стануть у нагоді 
ігри з м'ячем, під час яких дитина 
вдосконалює навички його катання, кидання, 
ловіння. Корисно разом з дітьми виконувати 
вправи для рук і плечового пояса, ніг та 

тулуба. Виконання загальнорозвивальних 
вправ виробляє звичку рухатися, відчуття 
задоволення своєю вправністю. 

Неабияке значення для оптимізації 
рухового режиму дошкільників має і 
гімнастика після денного сну. У комплексі 
гімнастики після сну фізичні вправи 
обов’язково повинні поєднуватись із 
загартувальними процедурами. 

Загартування та зміцнення здоров’я – 
головне в організації життєдіяльності дітей. 

Важливе значення у роботі з дітьми 
мають дні здоров’я. Вони піднімають настрій, 
збадьорюють дітей, сприяють удосконаленню 
їхніх рухових навичок. Їх доцільно проводити 
систематично: один раз на місяць. 

Безперечно, ефективність всієї 
фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкуль-
ному закладі насамперед зумовлюється 
творчим підходом педагогічного колективу. 

Батькам також бажано дотримуватись 
приблизного розпорядку рухової активності 
вдома, пам’ятати, що координація рухів у 
дітей раннього віку розвивається переважно 
під час гри та самостійної рухової діяльності. 

У жодному разі не можна дорікати 
дитину за її невдачі, невміння, незграбність. 
Потрібно виховувати в малюка цілеспря-
мованість та впевненість у собі. 

Така цілеспрямована робота всього 
колективу закладу освіти в співдружності з 
сім'єю – запорука успіху в справі виховання і 
розвитку дошкільнят. 

 

Лариса КОСТЯН, 
вихователь вищої категорії 
Сумського ДНЗ №1 
(ясла – садок) «Ромашка» 

ТРУДОВИЙ ОЛІМП СУМЩИНИ РЕЗУЛЬТАТ 

ІV етап ХХХVІ Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання (технологій) 
проходив у м. Кам’янці-Подільському 
Хмельницької області з 25 березня по 30 
березня 2018 року окремо з технічних та 
обслуговуючих видів праці. У заключному ІV 
етапі взяли участь 83 учні (за рейтингом – 
87), із яких 36 – учнів 9-х класів (19 хлопців і 
17 дівчат)  та  47 – 11-х класів (22 хлопці і 25 

дівчат).  Для участі в олімпіаді прибуло 25 
команд, які супроводжували 29 керівників. 
Найчисельнішими були команди Полтавської, 
Івано-Франківської, Сумської та Хмельницької 
областей. 

У цьому році умови проживання та 
харчування учасників олімпіади було 
організовано на високому рівні. 
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Урочисте відкриття ІV етапу ХХХVІ 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
трудового навчання (технологій) відбулося в 
Кам’янець-Подільському районному центрі 
культури і мистецтв «Розмай».  

Заключний етап складався з 3-х турів: 
теоретичного, творчого та комплексної 
роботи. 

Комплексна робота включала в себе 
поєднання практичної роботи з 
використанням ІКТ: ослінчики і дощечки для 
подачі страв, міський наплічник та подушка 
для домашнього улюбленця.  ГО «Освіта для 
успіху» замовила 20 наплічників із логотипами 
своїх організацій Анастасії Носковій, учениці 
10 класу Кролевецької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької міської ради, а 
також вона відзначена значком «За відданість 
олімпіаді з трудового навчання». 

Творчі проекти учасники олімпіади 

виготовляли відповідно до завдань: 
технічні види праці – брелоки та 
корпуси для флешок, обслуговуючі 
види праці – капкейки та пиріжки.  
    Програмою проведення олімпіади 
передбачалися та були проведені 
культурно-розважальні заходи: 
екскурсії містом, зустрічі з учнями 
шкіл м. Кам’янець-Подільського, різно-
манітні майстер-класи та виставкою 
виробів декоративно-прикладного 
мистецтва. 
За підсумками виконаних завдань 

кращі результати показали учасники 
Кіровоградської, Сумської та Хмельницької 
областей. Оргкомітет та журі ІV етапу ХХХVІ 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
трудового навчання  (технологій) на основі 
аналізу виконання завдань учасниками 
олімпіади визначив переможців змагань 
(таблиця 1) 

Керівниками команди було призначено  
Кореневу Ірину Василівну, методиста 
Сумського ОІППО та  Шеденка Олексія 
Миколайовича, учителя трудового навчання  
Берестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів  Липоводолинської районної ради 
Сумської області. 

 
Ірина КОРЕНЕВА, 
методист з трудового навчання 
Сумського ОІППО 

№ 
з/
п 

Прізвище, 
ім’я 
учня 

Найменування навчального закладу 

Місце, 
зайняте на  

етапі 
олімпіади 

Прізвище, ім’я та 
по батькові 

працівника, який 
підготував учня 

1 Носкова 
Анастасія 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької міської 

ради 

І 
Диплом 

абсолютного 
переможця 

Медвідь Ольга 
Юріївна 

2 Харченко 
Аміна 

Кролевецька спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької міської 

ради 
ІІ Медвідь Ольга 

Юріївна 

3 Боровик 
Валерій 

Глухівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської 

ради 
ІІ Давиденко Олег 

Олексійович 

4 Ярошенко 
Софія 

КУ Сумська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 27. М. Суми ІІ Лаврик Наталія 

Євгенівна 

5 Самойлов 
Олександр 

Шосткинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинської 

міської ради 
ІІІ Гаєвий Федір 

Федорович 

6 
  

Сергієнко 
Богдан 

Глухівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської 

ради 
ІІІ 

Красовський 
Олександр 

Анатолійович 

Таблиця 1 
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЯ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

ПІДХОДУ ДО ВИКЛАДАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Діалог культур поступово стає 
визначальним у різних сферах нашого життя. 
Однак найбільш важливим він є в освітній 
галузі. На його основі формуються певні 
пріоритети розвитку підростаючого покоління. 
З одного боку – це виховання толерантного 
ставлення й поваги до інших людей, їхніх 
традицій, звичок, національних цінностей 
тощо. З іншого – гуманізація освіти, зокрема, 
необхідність опанування іноземних мов, 
оскільки багатокультурне й багатомовне 
співробітництво потребує знання іноземних 
мов кожною молодою людиною. 

Навчально-методичним відділом моніто-
рингу якості освіти та зовнішнього 
незалежного оцінювання Сумського ОІППО 
було проведено моніторингове дослідження 
реалізації компетентнісного підходу до 
викладання англійської мови. 

Мета моніторингу полягала в аналізі 
процесу впровадження компетентнісного 
підходу до викладання англійської мови у 
закладах загальної середньої освіти, вивченні 
його переваг, недоліків та проблем на шляху 
його реалізації у закладах загальної 
середньої освіти. 

Компетентнісний підхід до навчання 
сьогодні є визначальним. Він акцентує увагу 
на результаті освіти, причому результат 
розглядається як здатність людини діяти у 
різних проблемних ситуаціях. Такий підхід 
зумовлює формування в учнів готовності до 
міжкультурної комунікації у межах типових 
сфер, тем і ситуацій спілкування, окреслених 
чинною навчальною програмою. Саме ці 
тенденції мають бути домінуючими у 
професійній діяльності вчителів іноземних мов 
під час їхньої роботи. 

Для проведення моніторингу були 
розроблені анкети для заступників 
директорів, учителів англійської мови та учнів 
10-11-х класів, які вивчають англійську мову 
як іноземну. Анкети містили групи запитань, 
які стосувалися таких проблем: сутність 
компетентнісного підходу при викладанні 
іноземної мови; відповідність підручників та 
навчальної програми реалізації 
компетентнісного навчання; вимоги до 
компетентнісно зорієнтованого уроку та 

професійної компетентності вчителя; 
готовність учителів до впровадження 
компетентнісного підходу до викладання 
англійської мови тощо. 

У дослідженні взяли участь 211 респон-
дентів, із них: 13 заступників директорів, 
19 учителів англійської мови та 179 учнів 10-
11-х класів закладів загальної середньої 
освіти. 

Моніторингове дослідження показало, що 
вчителі розуміють сутність компетентнісного 
підходу під час навчання іноземній мові, 
головна мета якого полягає у формуванні 
мовної особистості, яка володітиме вміннями 
й навичками комунікативно, доцільно 
користуватися засобами мови для успішної 
різнобічної життєвої діяльності. 

У ході дослідження було виявлено, що, 
на думку вчителів, чинна програма з 
іноземної мови лише частково забезпечує 
формування в учнів ключових 
компетентностей (55,3%). У рамках 
дослідження був також проведений аналіз 
сформованості в учнів ключових 
компетентностей. Було встановлено, що 
результати опитування вчителів щодо 
відповідності чинної програми з іноземної 
мови сприянню забезпечення нею розвитку в 
учнів компетентностей та самооцінювання 
учнів, з питання на скільки у них сформована 
та чи інша компетентність, суттєво не 
відрізняються і коливаються у проміжку від 
47,2% до 53,8% відповідно. 

Опитування учителів англійської мови 
засвідчило, що шкільний підручник у 
недостатній мірі сприяє реалізації 
компетентнісного підходу до викладання 
англійської мови (57,9%). Таким чином, 
нагальною потребою сьогодення є розробка 
та впровадження нової компетентнісно 
зорієнтованої освітньої літератури у практику 
шкільного навчання. Учасники дослідження 
також указують, що головним джерелом 
надходження інформації щодо 
компетентнісного підходу у викладанні 
іноземної мови для них, у першу чергу, є 
Інтернет-ресурси (100%) та курси підвищення 
кваліфікації (57,9%). 
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У зв’язку із введенням нового 

Державного стандарту, велика увага 
приділяється ролі самого вчителя в 
освітньому процесі. Під час формування 
комунікативних умінь він повинен виступати 
як активний компетентний організатор 
навчально-комунікативної діяльності у класі. 
Згідно з орієнтацією на досягнення 
компетентностей, перед учителем постає 
завдання не примушувати, а мотивувати учнів 
до тієї чи іншої діяльності. 

Аналіз результатів опитування стосовно 
ролі вчителя в освітньому процесі показав, що 
головним завданням педагога на уроці, на 
думку учнів, залишається інформування 
(52,5%), хоча, як вже було зазначено, 
відповідно до компетентнісного підходу від 
учителя вимагається зміщення акцентів у своїй 
діяльності із інформаційної до організаційно-
управлінської площини. 

Результати проведеного дослідження 
дозволили визначити найважливіші вимоги до 
сучасного вчителя іноземної мови під час 
реалізації ним компетентнісного підходу до 
навчання. Провідне місце посідають володіння 
інтерактивними технологіями навчання 
(63,6%) та творчий підхід до викладання 
англійської мови (72,7%). 

Проведене моніторингове дослідження 
також дало змогу виявити найголовніші 
вимоги до сучасного уроку у процесі 
реалізації компетентнісного підходу під час 
викладання іноземної мови. На думку 
вчителів, головним завданням урочної системи 

роботи має бути розвиток в учнів соціальних 
та комунікативних компетентностей (33,2%), 
при цьому урок має бути інтерактивно 
спрямованим, з елементами проблемного 
навчання (16,7%). Респонденти також 
зазначили, що він повинен сприяти 
підвищенню мотивації в учнів до навчання, 
зокрема, до вивчення іноземної мови (16,7%) 
та демонструвати ситуації творчого 
застосування набутих учнями знань на 
практиці (16,7%). 

Отже, узагальнивши отримані дані 
дослідження, можна зробити висновок, що 
компетентнісний підхід у навчанні іноземних 
мов, у разі його успішної реалізації, 
сприятиме розвитку в учнів уміння оперувати 
отриманими знаннями, необхідними для 
успішного досягнення цілей у реальних 
життєвих умовах та розвиватиме у них 
здатність практично діяти, застосовувати 
досвід успішних дій у конкретних життєвих 
ситуаціях. 

За результатами моніторингового 
дослідження були надані методичні 
рекомендації щодо покращення процесу 
впровадження компетентнісного підходу до 
викладання англійської мови у закладах 
загальної середньої освіти. 

 

Олена ЖИЛА, 
методист першої категорії навчально-
методичного відділу моніторингу 
якості освіти та зовнішнього 
незалежного оцінювання СОІППО 

ДИТЯЧІ ЗНАННЯ ПРО 
ПРАВА У МАЛЮНКАХ – 
ФЕЄРВЕРК ТВОРЧОСТІ  

«Я МАЮ ПРАВО» 

Запрошуємо дітей до участі у конкурсі 
шкільних малюнків «Я МАЮ ПРАВО!»  

Головне територіальне управління у Сумській 
області оголошує про старт обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Я маю 
право!», який проводиться Міністерством юстиції 
України спільно з Координаційною радою молодих 
юристів при Міністерстві юстиції України з нагоди 
Дня захисту дітей. 
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Мета конкурсу – розвинути морально-етичні якості дітей, сформувати у дітей і підлітків 

позитивний образ права як державного інституту, виховання почуття важливості прав дитини; 
соціальна підтримка талановитої учнівської молоді, сприяння їх самореалізації та творчому 
розвитку, активне залучення творчої молоді до соціально-вагомої діяльності. 

Конкурс проводиться за такими номінаціями: 

Молодша група - (від 6 до 10 років): 

Індивідуальна робота. 

Колективна робота. 

Середня група – (від 10 до 14 років): 

Індивідуальна робота 

Колективна робота. 

Старша група – (від 14 до 18 років): 

Індивідуальна робота. 

Колективна робота. 

Обласний етап конкурсу буде тривати з 16 квітня по 12 травня 2018 року. 

Конкурсні роботи подавати разом з заявкою (із зазначенням прізвища, ім’я та по 
батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, домашньої адреси, повної 
назви навчального закладу, назви номінації, назви конкурсної роботи). 

Тож, якщо ти знаєш свої права і любиш малювати – запрошуємо взяти участь у конкурсі 
і просимо надсилати свої роботи до 12 травня 2018 року включно на адресу Головного 
територіального управління юстиції у Сумській області: вул. Герасима Кондратьєва, 28, м. 
Суми, 40003. 

Інформація про умови Конкурсу розміщена на веб-сайті Координаційної ради молодих 
юристів при Міністерстві юстиції України: www.krmj.org.ua. 

За детальною інформацією можна звернутися до відділу державної реєстрації 
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти за телефоном: (0542)661934. 

«Юні художники Сумської області щороку беруть 
активну участь у цьому конкурсі, займають призові місця. 
Свої перші, але вже досить важливі знання про права 

дітей, вони висловлюють у формі малюнків, – розповідає 
перший заступник начальника Головного територіального 
управління юстиції у Сумській області Ірина 
ДАНИЛЬЧЕНКО. – Нам, членам комісії, яка оцінює дитячі 
конкурсні роботи, завжди нелегко з усього розмаїття 
вибрати найкращі. Це свідчить про великий творчий 

потенціал юних громадян Сумщини, велику наставницьку 
роботу освітян, громадських лідерів. Отож, знову настав 
час виявити творчий вогник, завзяття, креативність, 
щоб знову і знову ствердно сказати: 
загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО!» своїм 
потужним імпульсом продовжує об’єднувати і 

згуртувувати усю Україну, як то кажуть, від мала до 
велика».  

 

Ірина 
ДАНИЛЬЧЕНКО 
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