
  



2 

Педагогічна трибуна             Червень, 2018  №6(139) 
ПЕРСПЕКТИВИ 

ПЕРШИЙ ВИПУСК 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

У Сумському національному аграрному 
університеті відбулося святкове вручення 
дипломів здобувачам вищої освіти ступеня 
«Магістр» зі спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» освітньої 
програми «Регіональний менеджмент». 

Протягом півтора року освіту здобували 
представники сільських, селищних та міських 
рад, котрі вже сьогодні працюють у громадах 
або на територіях, що планують об’єднатися. 
Програма освіти, розроблена за підтримки 
Сумської обласної ради та ОДА в межах 
реалізації «Програми регіонального розвитку 
агропромислового комплексу та сільських 
територій Сумської області до 2020 року». 

Цей курс діє з 2016 року, підготовка кадрів 
здійснюється за рахунок коштів обласного 
бюджету, що передбачені у «Програмі 

регіонального розвитку АПК та сільських 
територій Сумської області на період до 2020 
року». 

Фахівці відзначають, що подібна співпраця 
влади та науки є безпрецедентною, у розвитку 
цієї справи зацікавлені об’єднані територіальні 
громади, тому  надалі будуть формуватися вже 
дві групи. 

 
На базі Машинобудівного колед-

жу СумДУ  відбулася  презентація 
концепції підготовки фахівців за 
дуальною формою здобуття освіти за 
трьома проектами. 

Втілення в життя такого масштабного 
проекту є черговим доказом активної співпраці 
влади, освіти і бізнесу. Завдяки спільній і 
злагодженій роботі народних депутатів – 
членів бюджетного комітету, обласної влади, 
міської ради, представників бізнесу та наших 
освітян Машинобудівний коледж СумДУ 
отримує проект, яким можуть скористатися й 
інші виші та заклади профтехосвіти у співпраці 
з бізнесом області.  

Кошти на створення навчального центру 
дуальної освіти на базі Машинобудівного 
коледжу СумДУ «Нове життя» було залучено 
з чотирьох джерел фінансування – 
Державного бюджету – 4 млн. грн, бюджетів 
області та міста – по 2 млн. грн та партнера 
даного проекту – групи компаній «Технологія» 
– 3 млн. грн. 

Конкурентноспроможність держави на 
світовому ринку та якість життя її населення 
напряму залежить від рівня професійної 
підготовки кадрів, тому співпраця навчальних 
закладів з підприємствами  допоможе 
студентам краще адаптуватися у виробничий 
процес. 

Половина роботи завершена,  модернізо-
вано навчальні програми, введено нові 

предмети, оновлено навчальну літературу, 
підписано 3 договори на проходження 
практики з підприємствами «Технологія», ТОВ 
«Гуала Кложерс Україна» та ТОВ «Гуалапак 
Україна». На часі – створення сучасних 
лабораторій та навчальних класів, стажування 
викладачів та спеціалістів на підприємствах та 
отримання ліцензії від Міністерства освіти та 
науки. 

Директор департаменту освіти та науки 
Сумської ОДА Вікторія Гробова наголосила, 
що однією з найважчих проблем української 
вищої освіти є практично катастрофічна 
«відірваність» від ринку праці. Тому основне 
завдання упровадження елементів дуальної 
форми навчання – усунути основні недоліки 
традиційних форм і методів навчання 
майбутніх кваліфікованих робітників, подолати 
розрив між теорією і практикою, освітою й 
виробництвом та підвищити якість підготовки 
кваліфікованих кадрів із урахуванням сучасних 
вимог роботодавців. 

Про додаткові стимули для студентів 
розповів Володимир Заєць,  гендиректор ТОВ 
«Гуала Кложерс Україна». Нині вже 28 
студентів проходять оплачувану практику на 
підприємствах товариства, і це лише початок. 

ІНВЕСТУЮЧИ В КАДРИ, 
ДБАЄМО ПРО МАЙБУТНЄ 
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ВІДГОМІН 

СВЯТА 
ДЕНЬ НАУКИ ВІДЗНАЧАЛИ 

В НОВОМУ ФОРМАТІ 

Науковці Сумщини своє свято відзначили 
по-новому. Вперше відбувся Фестиваль науки, 
під час якого всі побачили не тільки шановних 
докторів наук, кандидатів та наукових 
співробітників, а й ознайомилися із 
досягненнями сумської науки. Тими, що вже 
сьогодні працюють на розвиток України, а 
також розробками майбутнього. 

Провідні освітні заклади області 
представили свої наукові розробки і напрацю-
вання, поділилися досвідом і дізналися нового, 
вшанували видатних вчених і познайомилися з 
молодими науковцями. 

Серед інших учасників Фестивалю були й 
діти з Малої академії наук, які теж демонстру-
вали свої розробки. 

«Головне, щоб науковий потенціал 
Сумщини знайшов своє втілення. Ми бачимо, 
що він є, починаючи з дітей і закінчуючи 
університетами. І те, що вони розробляють, 
має йти на користь країні. Наші підприємства 
вже цікавляться інноваційними розробками і 
готові їх впроваджувати. Але є такі розробки, 
які потребують досить серйозного 
фінансування. Тому бізнесу потрібно створити 
умови для того, щоб від залучення інновацій 
вони мали зиск не лише у далекій перспективі, 
а й зараз. Ця задача має вирішуватись 
спільними зусиллями. Сумська наука цікава 
для світу і те, що залежить від обласної влади, 
ми, безумно, робимо і робитимемо далі», – 
звернувся до присутніх під час урочистостей 
голова облдержадміністрації Микола Клочко. 

«Нині в країні складні часи, тому, на жаль, 
наука фінансується не так, як того хотілося б. 
Втім, на моє переконання, оскільки ми живемо 
в часи наукового прогресу, держава більше 
втрачає від того, що не виділяються необхідні 
кошти у цьому напрямку. Але я знаю, що 

науковці – дуже віддані своїй справі і все 
одно працюють над винаходами, отримують 
визнання. Тому я дякую вам за роботу, за ваш 
вклад у навчання підростаючого покоління і 
бажаю, аби всі ваші відкриття були в ім’я миру 
та розвитку. Юних учених закликаю 
прислуховуватися до старших колег, уважно 
ставитися до своїх розробок, а викладачі 
віддячать вам мудрою порадою». 

Директор Департаменту освіти і науки ОДА 
Вікторія Гробова побажала науковцям 
Сумщини отримувати Нобелевську премію. 
Вона впевнена, що з таким потенціалом, який 
має область, ці побажання можуть 
здійснитися. «Запорука економічно-розвиненої 
держави – це наукова діяльність, гарні 
розробки, прикладна та фундаментальна 
наука. Ми сьогодні бачимо на виставці 8 
наукових установ, які представили свої 
доробки, що зможуть бути впроваджені у 
різних галузях. Вони цікаві, тому я вважаю, що 
нам є чим пишатися». 

Посадовці вручили кращим науковцям 
Сумщини обласні відзнаки, нагрудні знаки, 
подяки і грамоти Міністерства освіти і науки. 

    
   Ірина ПАНАСЕНКО 
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ІННОВАЦІЇ НАВЧАЄМОСЬ ПО-НОВОМУ 

Керуючись основними вимогами 
реформування середньої освіти, викладеними 
у новому законі «Про освіту», педагогічні 
працівники сумських закладів освіти: КУ  
ССШ І – ІІІ ступенів №10, КУ ССШ І-ІІІ 
ступенів №17 та  КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 
взяли курс на створення сучасного освітнього 
середовища закладу й розвитку педагогічної 
свободи і майстерності вчителів у відповідності 
до концепції «Нової української школи».  

Суттєву підтримку на шляху до втілення 
цього задуму педагогічні колективи отримали 
від КЗ Сумський ОІППО, який на їхній запит 
запропонував авторські експрес-курси за 
проблемою «Компетентнісно-орієнтована 
освіта як інструмент формування 
конкурентоспроможного випускника нової 
української школи» у новому форматі 
корпоративного навчання. Ідея командного 
навчання у ракурсі досягнення спільної мети, 
окресленої вище, є оптимальною, адже його 
тематика, форми, методи і навіть час були 
адаптовані під потреби вчителів, а його 
здійснення забезпечило тісну співпрацю членів 
педколективу, координацію їх зусиль, розвиток 
професійних компетентностей та вміння 
працювати в команді.  

Протягом обраного самими педагогічними 
колективами тижня вчителі у товариській і 
творчій атмосфері опановували непростий, але 
дуже цікавий курс. Особлива увага слухачів 
була привернута до проблематики і нюансів 
компетентнісного підходу в освітніх системах 
України та країн світу; застосування 
педагогічного моделювання для формування 
образу компетентного випускника нової 
української школи як конкурентоспроможної 
особистості, патріота, інноватора; до огляду 
найперспективніших технологій та підходів як 

інструментів розвитку учнівських компетен-
тностей (зокрема Реджіо-підходу та технології 
змішаного навчання), а також до проблем 
створення мотивуючого інноваційного 
освітнього середовища навчального закладу. 

Учителі працювали в групах, моделювали, 
використовували SWOT-аналіз, знайомилися з 
новими вправами для інтерактивного навчання.  

Цінним набутим під час курсів досвідом 
оволодіння можливостями соціальних мереж 
для освіти  і водночас практичним результатом 
роботи  стала участь слухачів у спеціально 
створеній викладачами групі на Фейсбуку 
«Компетентнісно-орієнтована освіта для нової 
української школи» (https://www.facebook.com/
groups/188278588389003/). У ній викладачі КЗ 
СОІППО на підтримку навчання поширювали 
свої матеріали з проблематики курсів, а 
слухачі виклали свої власні розробки й 
отримали нагоду обмінятись ними у відкритому 
просторі. Власне, ці розробки і стали 
випускними роботами слухачів експрес-курсів. 
Їх асортимент не обмежував, а, навпаки, 
підтримував і розвивав творчий потенціал та 
ініціативу вчителів: це і власні розробки уроків 
та заходів, і презентації, і педагогічні есе, і 
статті з проблематики компетентнісно-
орієнтованої освіти. Такий формат робіт дає 
можливість педагогам представити свої 
найголовніші творчі досягнення, ефективні 
інноваційні технології навчання, 
продемонструвати особливості власної 
педагогічної діяльності, обмінятись досвідом, 
та сприяє розвиткові професійної автономії 
вчителя. 

На сторінках нашої педагогічної газети ми 
пропонуватимемо матеріали творчих 
особистостей, які не лише високопрофесійно 
працюють під час уроків, а й мають бажання і 
потребу продукувати власний досвід колегам. 
Вони будуть корисні усім вчителям, які 
цікавляться сучасними тенденціями на 
освітянській ниві. 

 
 

Світлана ЛУЦЕНКО,  
к.держ.н., доцент, доцент кафедри  
професійної освіти та менеджменту, 
Світлана НІКОЛАЄНКО,  
старший викладач кафедри соціально-
гуманітарної освіти КЗ СОІППО 
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НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ  

ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції 
ключових і загальнопредметних компетен-
тностей, навчальних предметів та предметних 
циклів, їх необхідно враховувати при 
формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими 
надпредметними темами, які допомагають 
формуванню в учнів уявлень про суспільство 
в цілому, розвивають здатність застосовувати 
отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання по наскрізним лініям 
реалізується насамперед: 

через організацію навчального середо-
вища – зміст та цілі наскрізних тем 
враховуються при формуванні духовного, 
соціального і фізичного середовища 
навчання; 

через навчальні предмети – виходячи із 
наскрізних тем при вивченні предмета 
проводяться відповідні трактування, приклади 
і методи навчання, реалізуються 
надпредметні, міжкласові та загальношкільні 
проекти. Роль навчальних предметів при 
навчанні за наскрізними темами різна і 
залежить від цілей і змісту навчального 
предмета та від того, наскільки тісно той чи 
інший предметний цикл пов’язаний із 
конкретною наскрізною темою; 

через предмети за вибором; 
через роботу в проектах; 
через позакласну навчальну роботу і 

роботу гуртків. 
Наскрізні лінії в Новій українській школі: 
Наскрізна лінія «Екологічна безпека та 

сталий розвиток» націлена на формування в 
учнів соціальної активності, відповідальності 
та екологічної свідомості, готовності брати 
участь у вирішенні питань збереження 
довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення 
важливості сталого розвитку для майбутніх 
поколінь.  

Проблематика наскрізної лінії «Екологічна 
безпека та сталий розвиток» реалізується в 
курсі математики, насамперед, через завдан-
ня з реальними даними про використання 
природних ресурсів, їх збереження та 
примноження. Аналіз цих даних сприяє 
розвитку бережливого ставлення до 
навколишнього середовища, екології, форму-
ванню критичного мислення, вміння 
вирішувати проблеми, критично оцінювати 
перспективи розвитку навколишнього 
середовища і людини.  

Реалізація наскрізної лінії «Грома-
дянська відповідальність» сприятиме 
формуванню відповідального члена громади і 
суспільства, що розуміє принципи і механізми 
функціонування суспільства. 

Наскрізна лінія «Громадянська відпові-
дальність» освоюється в основному через 
колективну діяльність (дослідницькі роботи, 
роботу в групі, проекти тощо), яка поєднує 
математику з іншими навчальними 
предметами і розвиває в учнів готовність до 
співпраці, толерантність щодо різноманітних 
способів діяльності і думок. 

Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і 
безпека» є становлення учня як емоційно 
стійкого члена суспільства, здатного вести 
здоровий спосіб життя і формувати навколо 
себе безпечне життєве середовище 

Наскрізна лінія «Здоров'я і безпека» в 
курсі математики реалізується через завдання 
з реальними даними про безпеку і охорону 
здоров'я (текстові завдання, пов’язані з 
середовищем дорожнього руху, рухом 
пішоходів і транспортних засобів, відсотко-
вими обчисленнями і графіками, що 
стосуються чинників ризику). Особливо 
важливий аналіз причин ДТП, пов’язаних із 
перевищенням швидкості. Варто звернути 
увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для 
життя і здоров’я при вивченні основ 
математичної статистики.  

Наскрізна лінія «Підприємливість та 
фінансова грамотність» націлена на 
розвиток лідерських ініціатив, здатність 
успішно діяти в технологічному 
швидкозмінному середовищі, забезпечення 
кращого розуміння учнями практичних 
аспектів фінансових питань (здійснення 
заощаджень, інвестування, запозичення, 
страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з 
розв'язуванням практичних задач щодо 
планування господарської діяльності та 
реальної оцінки власних можливостей, 
складання сімейного бюджету, формування 
економного ставлення до природних 
ресурсів. Вона реалізується під час вивчення 
відсоткових обчислень, рівнянь та функцій. 

 
Світлана СІРЕНКО,  
учитель математики  
КУ Сумська ЗОШ №23 І-ІІІ ступенів 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД 
В ОСВІТІ У РІЗНИХ КРАЇНАХ 

    Компе те нт -
нісний підхід в 
освіті – це 
відповідь на 
вимоги часу. 

Динамічні зміни життя, постійне оновлення 
інформації зумовлюють потребу у членах 
суспільства – фахівцях, які здатні оперативно 
адаптуватись, навчатись протягом життя, 
безперервно розвиватись.  

Наприклад, у Швейцарії виділяють: уміння в 
соціальній, етичній та політичній сферах 
(інтегрування в суспільство; комунікативність), 
уміння в інтелектуальній, науковій та 
теоретичній сферах (структурування та 
застосування знань; збір інформації та 
самостійне навчання; використання власного 
досвіду та знань), уміння в культурній, 
комунікативній та естетичній сфері (уміння 
брати участь в культурному житті; мати знання 
про інші культури), уміння, що необхідні при 
особистому навчанні та при використанні 
технологій (можливість надати інформацію; 
використання інформаційних та комуніка-
тивних технологій; розуміння переваг та 
ризику нових технологій; уміння вчитися; 
знання про інформаційні технології). 

У Шотландії акцентують на особистісні 
якості (самоповага та повага до інших; відчуття 
соціальної відповідальності; обов'язок учитися; 
відчуття належності), уміння та навички 
(основні навички комунікації; особиста 
ефективність у вирішенні проблем – критичне 
мислення, планування та організація, 
рецензування та оцінювання, робота в команді; 
використання інформаційних технологій), 
знання та розуміння (знання про себе; знання 
про свої права, відповідальність, роботу; 
сфера професійних знань, обов'язки). 

В Австрії виділяють: центральні уміння 
(загальні уміння та навички: комунікація; 
співпраця та співробітництво; робота в 
командах; уміння вирішувати конфлікти; 
здатність до адаптації; відповідальність), 
уміння та навички щодо процесу навчання та 
роботи (збір інформації; планування та 
організація; гнучкість; уміння вирішувати 
проблеми; уміння вчитися протягом життя; 
уміння вчитися самостійно та незалежно), 
особистий розвиток (креативність, критичність, 
єдність цілей, обов'язковість, самоорганізація). 

Незважаючи на розбіжності та різну 
термінологію, можна переконатися, що для 
всіх країн спільними вважаються уміння, які 
необхідні для реальної життєдіяльності – 
професійні, уміння адекватного застосування 
знань, отримання інформації, поновлення 
знань та продовження навчання, самоосвіти, 
соціальні та комунікативні уміння, уміння 
спілкуватися, вирішувати проблеми та 
суперечливі питання або конфлікти, працювати 
в команді, відчувати відповідальність тощо. 

Щ О  О З Н А Ч А Є  Д Л Я  О С В І Т И 
ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ 
ПІДХІД? 

Перехід до компетентнісного підходу 
означає:  

а) переорієнтацію з процесу на результат 
освіти в діяльнісному вимірі; 

б) зміщення акценту з накопичування 
нормативно визначених знань, умінь і навичок 
на формування й розвиток в учнів здатності 
практично діяти, застосовувати досвід 
успішних дій у конкретних ситуаціях. 

Реалізуючись у навчальних програмах, 
компетентнісний підхід змінює уявлення про 
оцінювання. За такого підходу найактуаль-
нішою є проблема розвитку особистісних 
здібностей учня. Результати навчальної 
діяльності розглядають як особисті досягнення 
учня. Важливим стає не наявність у нього 
внутрішньої організації знань, а здатність 
застосовувати компетентності в навчанні та 
житті. 

У контексті освітніх реалій сьогодення ця 
мета може конкретизуватись як підготовка 
учнів до життя, розвиток їх інтелектуальних і 
творчих здібностей, опанування знань, 
актуалізація вмінь, затребуваних життям, – 
уміння спілкуватись, контактувати з іншими 
людьми, у тому числі задля розв'язання 
конкретних проблем, уміння опрацьовувати 
інформацію, гнучко реагувати на зміни в житті 
тощо. Отже, мета навчання виступає нині як 
формування життєвої компетентності учнів. 

 
Наталя ГАЄВСЬКА,  
учитель КУ  ССШ №10 
ім. Героя Радянського Союзу 
О.Бутка, м. Суми 
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АКТУАЛЬНА 

ТЕМА 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ 
З ОБДАРОВАНОЮ 

УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ 
Обдаровані діти – це діти, в яких у 

ранньому віці виявляються здібності до 
виконання певних видів діяльності. Обдаровані 
діти характеризуються високим розвитком 
мислення, уяви, стійким запам’ятовуванням 
навчального матеріалу, розвинутими навичками 
самоконтролю в навчальній діяльності. Їм 
властива висока працездатність, розумова 
активність, неординарність, сформованість 
різних видів пам’яті, швидкість реакції. 

За умов модернізації системи освіти, 
підвищення ролі творчої особистості значну 
увагу приділено роботі з творчо обдарованими 
дітьми. 

Сучасна система освіти має забезпечити 
умови для всебічного розкриття потенціалу 
обдарованої особистості. Учень має стати 
суб’єктом саморозвитку, самовиховання, само-
освіти. Тому основні завдання методичної 
служби на сучасному етапі: 
 зацікавлення всіх учителів закладів 

загальної середньої освіти у всебічному 
розвитку талантів; 

 пошук, розвиток і підтримка обдарованих 
дітей; 

 орієнтація педагогічного процесу на добір 
форм, змісту, методів, засобів навчання та 
виховання, за яких розвиватиметься творча 
особистість. 
Всебічному розвитку учнів сприяють 

заходи, які вже стають традиційними для 
вчителів закладів загальної середньої освіти і 
підвищення рівня науково-методичного 
забезпечення роботи з обдарованими учнями: 
 упровадження інноваційних методів роботи 

з обдарованими дітьми; 
 семінари-практикуми з організації роботи з 

обдарованими учнями для вчителів-
предметників; 

 майстер-класи для педагогів-організаторів із 
розвитку творчих здібностей учнів; 

 семінари-практикуми районного, міського 
обласного рівнів з проблем «Підготовка 
учнів до розв’язання складних завдань», 
«Особливості роботи з обдарованими 
учнями в сучасних умовах», «Система 
роботи з обдарованими дітьми», 
«Педагогічний супровід обдарованих дітей»  
тощо; 

 семінари для заступників директорів з 
виховної роботи «Обдаровані діти. Пошуки, 
проблеми, перспективи»; 

 семінари психологів «Проблеми та 
перспективи роботи з обдарованим дітьми». 
Важливу роль у підтримці обдарованої 

дитини, здатної до творчості, відіграють: 
наукові учнівські товариства ЗЗСО, науково-

дослідницька робота у відділенні МАН, 
розроблення програми роботи з обдарованою 
учнівською молоддю, проведення моніторингу 
(аналізу) роботи з обдарованою учнівською 
молоддю, створення банку інтелектуальних 
досягнень учнів, забезпечення скоординованої 
діяльності адміністрації, батьківської громади, 
педагогічного колективу з розвитку 
обдарованої молоді, співпраця з викладачами 
закладів вищої освіти тощо.   

При плануванні роботи з творчо 
обдарованими учнями можна рекомендувати 
такий перелік орієнтованих заходів:  
 створення інформаційного банку даних 

обдарованих дітей із різних напрямів 
діяльності;  

 систематизація матеріалів періодичних 
видань, олімпіадних завдань І-IV етапів 
минулих років з начальних предметів;  

 проведення проблемно-тематичних семінарів 
з метою систематичного підвищення 
майстерності вчителів, які працюють з 
обдарованими дітьми;  

 створення авторських програм та 
методичних розробок, спрямованих на 
виявлення та розвиток обдарованих дітей 
молодшого шкільного віку;  

 організація постійно діючого консультпункту 
для вчителів із залученням науковців, 
психологів, методистів обласних (районних, 
міських) відділів освіти;  

 залучення до роботи з обдарованими дітьми 
вчителів, які мають педагогічні звання 
«вчитель-методист», «старший вчитель»;  

 створення банку педагогічного досвіду щодо 
роботи з обдарованими дітьми;  

 розробка матеріалів із досвіду роботи, 
рекомендацій учителів, які працюють з 
обдарованими дітьми;  

 звітування педагогів на педагогічних радах 
по результатах роботи з обдарованими 
дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, 
студіях;  

 розгляд питань організації роботи з 
обдарованими дітьми та визначення 
подальших напрямів роботи на засіданнях 
шкільних, міських методичних об'єднань 
учителів, педагогічних радах, нарадах при 
директорах закладів загальної середньої 
освіти;  

 забезпечення участі обдарованих дітей у 
міських, районних, обласних творчих 
конкурсах.  

 
Олександра КАЛЕНИК, 
методист по роботі з обдарованою 

  молоддю СОІППО 
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АКТУАЛЬНО  ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ВИЇЗДУ 

 ДІТЕЙ ЗА КОРДОН 
У час літнього дитячого відпочинку 

актуальними є закордонні поїздки.   Сучасні 
діти не тільки відпочивають з батьками за 
кордоном, а й навчаються, отримують мовну 
практику в різних школах. Тому наразі є 
актуальним питання: що змінилося у правилах 
виїзду дітей за кордон у зв’язку з 
нововведеннями до низки законодавчих актів 
України, які посилюють дію закону 
#ЧужихДітейНеБуває. 

Батькам потрібно знати, що внесено зміни 
до Правил перетинання державного кордону 
громадянами України, які набули чинності 21 
лютого 2018 року. 

Фахівці юстиції нагадують, що фізична 
особа, яка не досягла шістнадцяти років, має 
право на виїзд за межі України лише за 
згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників 
та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, 
які уповноважені ними, крім випадків, 
передбачених законом. 

Тепер, захищаючи права дитини на гідне 
утримання шляхом посилення засобів впливу 
на батьків – злісних неплатників аліментів, 
дозволено тимчасовий виїзд дитини за кордон 
без нотаріально посвідченої згоди другого з 
батьків, який заборгував аліменти, у разі 
пред'явлення довідки органу державної 
виконавчої служби про наявність 

заборгованості із сплати аліментів, сукупний 
розмір якої перевищує суму відповідних 
платежів за шість місяців. 

Довідка про наявність заборгованості зі 
сплати аліментів видається органом державної 
виконавчої служби на вимогу стягувача 
протягом десяти днів. Вона дійсна протягом 
одного місяця з дня її видачі.  

Отже, у такій ситуації виїзд дитини за 
кордон в супроводі одного з батьків 
(усиновлювачів, піклувальників або інших осіб, 
уповноважених за нотаріально посвідченою 
згодою) для відпочинку, навчання або 
лікування здійснюється без нотаріально 
посвідченої згоди другого з батьків. 
Натомість у пункті пропуску необхідно 
пред’явити довідку про наявність 
заборгованості зі сплати аліментів, видану 
органом державної виконавчої служби. 

«Не платиш аліменти – не впливаєш і на 
рішення щодо виїзду дитини за кордон – це 
справедливо, – говорить очільник юстиції 
Сумщини Ірина Свистун. – Вважаю такі зміни 
позитивними у всьому напрямку роботи по 
стягненню аліментів з батьків-боржників, що 
ініційовані Мін`юстом і отримали схвальну 
оцінку у суспільстві. Ми повинні були стати 
більш жорсткими до нерадивих батьків заради 
мільйонів українських дітей.» 

ПРАВОВА 
ОСВІТА 

ДІТИ ЗНАЮТЬ: 
ПРАВО – ОСНОВА ОСНОВ. 

ПРО ЦЕ Й МАЛЮВАЛИ 
Наша газета вже писала про всеукраїн-

ський конкурс дитячих малюнків «Я МАЮ 
ПРАВО!».  

«Дитячий погляд на серйозні речі 
безперечно вражає і дає змогу вкотре 
впевнитись, що з такими розумними й 
талановитими дітьми на Україну чекає успішне 
майбутнє», – зазначила перший заступник 
начальника Головного територіального 
управління юстиції у Сумській області Ірина 
Данильченко під час підбиття підсумків.  

Отже, переможцями обласного етапу 
Конкурсу обрано: 

Індивідуальна робота: в молодшій 
групі:  Яковлєву Валерію – Роменський центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю; конкурсна робота «Я маю 

право…» (I місце);  Дятленко Анастасію – 
Комунальний заклад «Ямпільський районний 
Центр дитячої та юнацької творчості», 
Народна студія образотворчого мистецтва 
«Полісяночка»; конкурсна робота «Кожна 
дитина має право на дозвілля» (IІ 
місце); Костирко Діану – Кролевецький 
будинок дітей та юнацтва; конкурсна робота 
«Права дитини» (III місце); в середній групі: 
Якушеву Ірину - Комунальний заклад 
«Ямпільський районний Центр дитячої та 
юнацької творчості», Народна студія 
образотворчого мистецтва «Полісяночка»; 
конкурсна робота «Кожна дитина має право 
на розвиток» (I місце);  Карпенко Каріну – КУ 
«ЗОШ № 15» (місто Суми); конкурсна робота  
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«Право на освіту» (II місце); Хоменко Софію – 
Журавненський НВК (Охтирський район); 
конкурсна робота «Держава захищає мої 
права» (III місце); Колоду Олександру – 
Кролевецька дитяча школа мистецтв; 
конкурсна робота «Я читаю Світову книгу прав 
дитини» (III місце); в старшій групі: Білошапку 
Тетяну – Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 2 ім. Ю.М. Лавошника; конкурсна 
робота «Хочу розказати про свої права 
малятам» (I місце); Пирогову Анастасію – 
Комунальний заклад «Ямпільський районний 
Центр дитячої та юнацької творчості», 
Народна студія образотворчого мистецтва 
«Полісяночка»; конкурсна робота «Кожна 
дитина має право на сім'ю» (I місце); 
Підлепенську Віталіну – Буринська спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.М. Кравчен-
ка; конкурсна робота «Я маю право»  
(IIІ місце). 

А нині ми маємо приємну переможну 
новину –  школярка з Бурині Тетяна 
Білошапка посіла у всеукраїнському конкурсі 
почесне ІІІ місце в номінації «Старша група. 
Індивідуальна робота».  

Нагороду дівчинці вручили у Києві під час 
першого фестивалю «Я МАЮ ПРАВО!» у 
рамках святкування Дня захисту дітей.  

Вітаємо юну художницю з перемогою, яка 
продовжила історію перемог сумчан у цьому 
конкурсі і бажаємо нових творчих успіхів! 

 

                         Ірина ПАНАСЕНКО 
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ПЕДАГОГІЧНА 
СКАРБНИЦЯ 

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ 
ІНТЕРЕСІВ НА УРОКАХ  

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  
Серед проблем у закладах загальної 

середньої освіти важливою є активізація 
пізнавальної діяльності учнів, що позитивно 
впливає на навчальну мотивацію, розширює 
сферу зацікавлень. Учителю дуже важко 
здивувати, заінтригувати, захопити своїм 
уроком сучасного учня, адже кожен має 
легкий доступ до різноманітних джерел 
інформації, Інтернету, що стає причиною 
пасивності дітей, їхнього небажання щось 
шукати, досліджувати, напружувати свій 
інтелект задля придумування, створення 
нового творчого продукту. Констатуємо, що в 
учнів за останні 5-7 років значно знизився 
інтерес до вивчення шкільних предметів, 
пізнання, творчості, пошуку істини. 

З огляду на вище зазначене, вважаємо, що 
необхідно реагувати на цю проблему й 
намагатися вибудувати навчальний процес, 
враховуючи запити й можливості молодої 
людини, використовувати лише ті прийоми й 
методи, які сприяють розумовій активності, 
розвитку інтелектуальної сфери, творчих 
можливостей учнів та розвивають сприймання, 
естетичний смак та інші якості. 

Кожний шкільний предмет має, як відомо, 
свою специфіку Головним завданням одних є 
озброєння учнів науковими знаннями, інших – 
допомога у оволодінні певними способами 
діяльності. 

Музика – це предмет, основною метою 
якого є формування досвіду емоційно-
ціннісних відносин між людьми. Саме ця 
особливість предмету зумовлює необхідність 
спеціально організовувати пізнавальну 
діяльність учнів школи на уроках музичного 
мистецтва. Окрім цього, як відомо, на уроках 
культурологічних, мистецьких дисциплін 
якнайкраще формується бажання і вміння 
навчатися, отримувати радість від самого 
процесу пізнання й від безпосередньої участі у 
різних видах творчості. Звичка вчитися й 
пізнавати або навпаки не вчитися, стати 
байдужим до самого процесу отримання знань, 
впливає в подальшому на все життя й 
професійну діяльність уже дорослої людини. 
Завданням педагогів школи є формування 
інтересу до навчання в цілому, а вчитель 
музичного мистецтва повинен, використовуючи 
усі надбання педагогічної науки, сприяти 
активізації пізнавальної діяльності учнів 
засобами музики. 

Не викликає сумніву, що уроки музичного 
мистецтва мають яскраво виражену специфіку, 
коли засвоєння пропонованого програмою 
навчального матеріалу є спрямованим, 
насамперед, на всебічний розвиток особистості 
дитини. Тобто основним завданням, яким 
мають керуватися вчителі предмета музичне 
мистецтво, повинен бути пошук ефективних 
підходів до навчання, які дозволяли б 
формувати в учнів бажання вчитися.  

Сьогодні в закладах загальної середньої 
освіти урок музичного мистецтва має 
виконувати низку навчально-виховних і 
розвивальних завдань, одне з яких полягає у 
формуванні художньої картини світу, що 
передбачає пізнання, розуміння і творення 
учнями засобами музичного мистецтва, 
усвідомлення зв’язків музики з іншими видами 
мистецтва та галузями знань. Серед 
предметних завдань: «...формування уявлень 
про сутність, види та жанри музичного 
мистецтва, особливості його інтонаційно-
образної мови, засвоєння основних музичних 
понять і термінології; формування здатності 
використовувати набуті музичні знання та 
вміння; формування здатності сприймати та 
інтерпретувати музичні твори; розвиток 
загальних і музичних здібностей, творчого 
потенціалу особистості; збагачення емоційно-
естетичного досвіду, розвиток універсальних 
якостей творчої особистості; виховання 
музичних інтересів, смаків і потреб». 
Реалізація завдань на уроках музичного 
мистецтва навіть за умови змістовної 
програми, наповненого уроку й майстерності 
педагога-музиканта не можлива без 
пізнавальних дій самого учня, його активної 
позиції. 

Поштовхом до виникнення пізнавального 
інтересу в учнів можуть стати яскраві музичні 
враження, адже слухаючи музичний твір, 
дитина намагається проникнути в музичну 
тканину, уявити задум композитора й одразу ж 
бачить щось своє, глибоко особисте, пригада-
ти події зі свого життя, – а отже, до творчості 
композитора й виконавця приєднується 
творчість учня-слухача. Важливо, щоб учитель 
мав час і бажання вислухати дитину.  В 
умовах великої  наповнюваності класів 
варто запропонувати школярам втілити своє 
бачення в різних жанрах – пейзажі, портреті, 
у різному  художньому рішенні – графічній  чи  
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акварельній роботі, у ритмічній імпровізації 
(постановка хореографічної композиції 
самостійно або з учителем-хореографом під 
час прослуховування музичного твору), у 
музичних діалогах тощо. 

Різноманітні прийоми (ігрові й змагального 
спрямування) розвиватимуть пізнавальний 
інтерес учнів початкової школи. Ігри 
зацікавлюють маленьких учнів – дітям цікаво 
слухати музичні казки, втілювати персонажі в 
театралізаціях, інсценізаціях, діалогах. 
Завдання-змагання (типу «хто найбільше назве 
спів-прикметників до музичного образу», «хто 
перший впізнає на слух музичний інструмент» 
тощо) активізують учнів, спрямовують їхню 
увагу. Пожвавлюють пізнавальний інтерес і 
музичні загадки, шаради й ребуси 
(відгадування слова-поняття, музичного жанру 
тощо), які виконуються групами, командами; 
рухові, пластичні, музичні, ритмічні імпровізації 
(тематичні, за мотивами творів); інсценізації й 
театралізації. У початковій школі з дітьми ще 
потрібно «гратися», розважати й дивувати, 
інтригувати їх, – тільки коли дитина захоплена 
предметом і вчителем, у неї народжується 
бажання, інтерес, потяг пізнавати. 

Прикладом колективної чи групової роботи у 
початковій школі може стати завдання «Який 
характер у нот?». Учитель доносить до 
розуміння учнів, що кожна нота – це звук і він 
має своє «забарвлення», свій характер. Учні в 
процесі слухання нот із цікавістю фантазують, 
вигадують «прізвиська» нотам: ДО – весела, 
гомінка; РЕ – злюка, різка; МІ – пустунка; ФА 
– добра, привітна, лагідна; СОЛЬ – примхлива, 
хитромудра; ЛЯ – щебетуха, швидка; СІ – 
довга, протяжна, повільна. Робота яскраво 
доповнюється не лише музичними, руховими, 
пластичними імпровізаціями, а також 
малюнками, програванням театральних міні-
постановок. Учні також можуть розповісти 
вигадані ними історії про ноти, пояснити, чому 
вони мають саме такий характер і чому їх 
спіткали такі пригоди, театралізувати свої історії. 
Поєднавши такі театралізації в цикл, їх можна 
включити у святковий виступ перед батьками. 

Усі ці творчі завдання покликані 
збільшувати пізнавальний інтерес спочатку до 
предмета, потім взагалі до мистецтва й 
поступово перетворювати його в пізнавальну 
активність, під якою науковці розуміють самос-
тійну, ініціативну діяльність дитини, спрямовану 
на пізнання навколишньої дійсності (як прояв 
допитливості) й зумовлену необхідністю розв’я-
зати завдання, що постають перед нею в 
конкретних життєвих ситуаціях. 

На уроках музичного мистецтва творча 

активність дітей проявляється в їх 
самостійності, стійкому бажанні застосовувати 
набуті компетенції на уроках та поза ними в 
нових умовах, ініціюючи свою творчу 
діяльність – придумування, створення нового: 
висловлювань, малюнків, вивчення нових 
пісень, знаходження нової інформації тощо. 

Починаючи з початкової школи, педагог 
має залучати школярів до майбутніх проектів, 
дискусій, дебатів, тим самим розвиваючи 
уміння вести діалоги, аргументовано виступати 
перед іншими, толерантно дискутувати – 
якості, які стануть учням у пригоді в 
подальшому навчанні. 

Отже, виховання активного ставлення до 
пізнання й до навчальної діяльності неможливе 
без пізнавального інтересу самого учня, адже 
у стані зацікавленості школяр засвоює все 
набагато швидше й краще. Пізнавальна 
активність школярів проявляється в їхніх 
запитаннях і практичній діяльності – 
відтворенні, придумуванні, творчому 
застосуванні набутого. 

Особливу роль у розвитку пізнавальної 
активності школярів відіграють уроки 
музичного мистецтва, і саме тому бажано 
застосовувати систему творчих завдань, які 
включать дитину у творчий процес, 
стимулюватимуть її всіляко оперувати 
вивченими музичними засобами для створення 
поспівок, акомпанементу, придумування рухів, 
жестів, вдалих назв творів, малювання картин 
на музичні теми тощо. Чим більшим буде 
спектр музичних вражень учня, тим більший 
інтерес вони викликатимуть і спонукатимуть до 
подальшого пізнання.  

 

Оксана СЕРДЮК, 
методист з музики та естетичних 
дисциплін Сумського ОІППО  
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Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
НАКАЗ  

ОФІЦІЙНО 

14.05  2018                                                                                            м. Суми                                              353-ОД  
Про обласний конкурс відеороликів «Агенти здоров’я» Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській 

області 21 травня 2018 року за №35/1830 

Відповідно до статей 6, 8, 15 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 13 частини першої статті 44 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді, формування в них 
активної життєвої позиції, орієнтації на здоровий спосіб життя, активізації творчих здібностей, привернення уваги споживачів освітніх 
послуг до закладів позашкільної освіти як таких, що активно сприяють збереженню та зміцненню здоров’я підростаючого покоління 

НАКАЗУЮ: 
1. Започаткувати обласний конкурс відеороликів «Агенти здоров’я». 
2. Затвердити Положення про обласний конкурс відеороликів «Агенти здоров’я» (додається). 
3. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 06 липня 2015 року № 454-ОД «Про проведення 

обласного конкурсу творчих робіт «Здорове життя – успіх буття», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції 
в Сумській області 14 липня 2015 року за № 59/1556 визнати таким, що втратив чинність. 

4. Головному спеціалісту-юрисконсульту Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Романець В.А. подати цей 
наказ на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Сумській області та забезпечити його опублікування в 
друкованому засобі масової інформації загальнообласної сфери розповсюдження. 

5. Цей наказ набуває чинності з моменту його опублікування в друкованому засобі масової інформації. 
6. 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 14 травня 2018 року № 353-ОД 

ЗАРЕЄСТРОВАНО  
в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 21 травня 
2018 року за №35/1830 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс відеороликів «Агенти здоров’я» 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Це Положення визначає порядок проведення обласного конкурсу відеороликів «Агенти здоров’я» (далі – Конкурс). 
2. Конкурс проводиться щороку з метою пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді, формування в них активної 

життєвої позиції, орієнтації на здоровий спосіб життя, активізації творчих здібностей, привернення уваги споживачів освітніх послуг до 
закладів позашкільної освіти як таких, що активно сприяють збереженню та зміцненню здоров’я підростаючого покоління.  

ІІ. ОРГАНІЗАТОРИ ТА РОЗПОРЯДНИКИ КОНКУРСУ 
1. Організація Конкурсу забезпечується комунальним закладом Сумської обласної ради – обласним центром позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю (далі – організатор). 
2. Організатор є  розпорядником  Конкурсу,  затверджує склад журі  
ІІ (обласного) етапу. 

ІІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
1. На Конкурс подаються роботи (відеоролики), спрямовані на пропаганду цінностей здоров’я та формування здорового способу 

життя засобами позашкільної освіти: 
формування культури здоров’я через упровадження форм активного дозвілля; 
формування відповідального ставлення до особистого здоров’я і здоров’я інших; 
профілактика Інтернет і комп’ютерної залежності, куріння, уживання наркотичних засобів; 
пропаганда напрямів і форм позашкільної освіти, що сприяють формуванню у дітей і підлітків навичок здорового способу життя. 
2. Відеоролики подаються у форматах: AVI, MPEG-4, MJPEG, MOV, MP-4 з роздільною здатністю не менше 720 х 480. Тривалість 

відеоролика не повинна перевищувати  3 хвилини. На початку ролика слід указати його назву і дані про автора (авторів): ім’я, прізвище, 
назву закладу освіти. 

3. Відеоролик має бути створений відповідно до власної розробки. Не допускається використання відеоролика, запозиченого з 
мережі Інтернет. 

4. Відеоролик може бути відзнятий будь-якими доступними засобами (за допомогою професійної або непрофесійної відеокамери, 
фотоапарату, смартфону, мобільного телефону). 

5. Під час зйомки та відеомонтажу можуть бути використані будь-які спеціальні програми, методи, способи та інструменти 
створення, наповнення й оформлення відеоматеріалу. 

6. Для словесного і музичного супроводу відеролика можуть бути використані власні вірші, пісні, музичні композиції тощо, що 
відповідають тематиці.  

ІV. АВТОРСЬКІ ПРАВА 
1. Автори відеороликів мають забезпечити дотримання авторських прав на роботу, що подається на Конкурс. 
2. Подаючи свій відеоролик для участі в Конкурсі, учасники автоматично надають право на його використання та поширення 

(розміщення в мережі Інтернет, включення у творчі проекти організатора, використання в навчально-виховній  роботі тощо). 
3. Подані на Конкурс відеоролики не рецензуються і авторам не повертаються (за згодою). 

V. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ 
1. Конкурс проводиться у два етапи. І етап триває до 1 листопада поточного року і проводиться в закладах позашкільної, загальної 

середньої, професійно-технічної освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності і передбачає відбір відеороликів для 
подальшої участі в конкурсі. ІІ етап (обласний) проводиться організатором у листопаді поточного року.  

За результатами І етапу на ІІ етап Конкурсу від кожної територіальної одиниці подається не більше трьох конкурсних робіт (не 
більше одного відеоролика в кожній віковій категорії). 

2. Терміни, місце, умови проведення І етапу Конкурсу визначаються та затверджуються наказами місцевих органів управління освітою. 
3. Терміни, місце, умови проведення ІІ етапу Конкурсу визначаються наказом Департаменту освіти і науки Сумської державної 

адміністрації та повідомляються місцевим органам управління освітою не пізніше, ніж за один місяць до його початку. 
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VІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

1. До участі в Конкурсі запрошуються автори відеороликів з числа здобувачів освіти закладів позашкільної, загальної середньої та 
професійно-технічної освіти області віком від 8 до 18 років. 

2. Конкурсні роботи оцінюються журі за трьома віковими категоріями: 
перша – з 8 до 10 років; друга – з 10 до 13 років; третя – з 13 до 18 років. 

3. Авторами відеороликів можуть бути як окремі учасники, так і авторські колективи. Склад авторського колективу – не більше 3 
осіб.  

4. Один автор (авторський колектив) може представити на Конкурс лише один відеоролик.  
5. Для участі в Конкурсі учасникам необхідно подати такі матеріали: 
заявку за підписом директора закладу освіти, засвідчену печаткою установи за встановленою формою (додаток); 
відеоролик, що має бути надісланий на e-mail: center@ukrpost.net із зазначенням теми листа «Конкурс відеороликів», або наданий на 

диску у форматах: AVI, Flash Video, MP4, MOW, MPEG, ppt, Windows Media Video. 
 

VІІ. ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ 
1. Оцінювання робіт здійснюється журі Конкурсу.  
2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників позашкільних і вищих навчальних закладів, 

наукових установ та організацій області (за згодою). 
3. До складу журі входять:  
голова журі: організовує роботу членів журі, проводить засідання, бере участь у визначенні переможців і призерів конкурсу, 

затверджує список переможців і призерів конкурсу; 
члени журі: забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення конкурсу, заповнюють оціночні протоколи, визначають 

переможців і призерів конкурсу; 
секретар журі: забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів конкурсу. 
4. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями: 
розкриття проблематики  – 5 балів максимально; 
оригінальність ідеї сценарію – 5 балів  максимально; 
інформативність і закінченість сюжету – 5 балів  максимально; 
технічні параметри відеоролика (якість відеозйомки, звукового супроводу; наявність відеоефектів, спеціальних засобів) – 10 балів 

максимально; 
емоційне сприйняття – 5 балів максимально; 
естетичність роботи – 5 балів максимально; 
соціальна спрямованість – 5 балів максимально; 
Максимальна сумарна кількість балів – 40. 
3. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. 
4. Заохочувальними відзнаками для учасників Конкурсу є поширення відеороликів та інформації про авторів (авторські колективи), 

які брали участь у Конкурсі, на сайті комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи 
талановитою молоддю, демонстрація роликів під час проведення обласних заходів.  

 
VІІІ. ФІНАНСУВАННЯ 

1. Витрати на організацію та проведення І та ІІ етапів Конкурсу здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, громадських, 
благодійних організацій, спонсорів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

2. Витрати на відрядження керівників, проїзд, харчування дітей у дорозі здійснюється за рахунок організацій, що відряджають.  
 
Начальник відділу інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи  
управління дошкільної, загальної середньої та інклюзивної освіти, 
позашкільної та виховної роботи        Ю.І. Харламов 

З РЕДАКЦІЙНОЇ 
ПОШТИ 

СПАСИБІ ДЕПУТАТУ 
 ЗА ПІДТРИМКУ  

Адміністрація та батьки Сумського міського 
Центру НТТМ щиро вдячні депутату Сумської 
міської ради Малюк Оксані Володимирівні за 
надання фінансової допомоги на поточний ремонт 
приміщення дитячо-юнацького  клубу 
«Сучасник» (вул. Охтирська,21/1) з коштів, 
призначених на виконання депутатських 
повноважень. 

У клубі  технічною творчістю займаються 
понад 100 дітей. Тут вони розвиваються, вихову-
ються, навчаються. Головне, що діти не 
потрапляють під вплив вулиці. Це позитивно 
вплине на їх майбутнє та допоможе у виборі 
професії. 

Рішенням Сумської міської ради «Про переда-
чу дитячо-підліткових клубів  за місцем проживан-
ня до управління освіти і науки та міському центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 
від 29 жовтня 2008 року №2032 – МР до Центру 
НТТМ було приєднано 11 дитячо-юнацьких клубів, 
стан яких не в повній мірі давав можливість  
організувати навчально-виховний процес на 

належному рівні. 
З появою клубу «Сучасник» на Хіммістечку 

різнокольоровими барвами почали літати повітряні 
змії (гурток конструювання повітряних зміїв). 
Гуртки наукових лекцій з фізики та математики 
(які, до речі, безкоштовні) є прямим кроком до 
вступу у вищі навчальні заклади. 

Силами колективу, батьків гуртківців та за 
сприяння небайдужих людей були проведені 
відновлювальні роботи. Але виділених коштів для 
ремонтних робіт катастрофічно не вистачає. Тому 
ми й звернулися до депутата міськради 
Малюк О.В. з надією на розуміння і допомогу. 

Тож, сподіваємося, що з початком 
навчального року діти з радістю  ввійдуть в онов-
лений клас і скажуть слова вдячності Оксані 
Володимирівні. 

Хай Вас обминають невдачі і грози, 
Хай тільки від радості з’являться сльози, 

Ми Вам надсилаєм ці вдячні слова, 
А Бог хай дарує многії літа! 
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ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ 
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 
МИСТЕЦЬКОЇ ГАЛУЗІ  

З ДОСВІДУ  
РОБОТИ 

Національна ідея є провідною, 
об’єднуючою в історичному бутті кожного 
народу, нації. Українська національна ідея 
проходить через всю педагогічну спадщину 
минулих епох. Згідно з Державною 
національною програмою «Освіта» («Україна 
ХХІ століття»), Концепцією національно-
патріотичного виховання, концепцією «Нової 
української школи» важливим аспектом 
організації навчально-виховного процесу в 
сучасній школі є виховання в учнів поваги до 
народних традицій і звичаїв, національних 
цінностей українського народу. Без любові до 
Батьківщини, готовності примножувати її 
багатства, оберігати честь і славу людина не 
може бути громадянином. Це складові 
патріотизму. Етнічний патріотизм, що 
ґрунтується на почутті власної причетності до 
свого народу, на любові до рідної культури, 
власної історії, започатковується природою як 
відчуття родовидових ознак народу. Ці ознаки 
розвиваються повноцінно, якщо дитина 
виростає в національно свідомій сім’ї та 
навчається в українській школі. 

Один з базових компонентів концепції 
«Нової української школи» – наскрізний 
процес виховання, який формує 
загальнолюдські цінності. Проблемам 
виховання громадянина-патріота велику увагу 
приділяли ще такі українські педагоги, як К. 
Ушинський, Г. Ващенко, С. Русова, І. Огієнко 
та інші. Вважається, що найсприятливішим 
для початку патріотичного виховання є 
дошкільний, молодший та середній шкільний 
вік, коли особливо активізується інтерес 
дитини до соціального світу, суспільних явищ. 
У цьому віці формується культ рідного дому, 
сім’ї, міста чи села, що є основою для 
подальшого усвідомлення дитини себе як 
частини нації. Для вирішення цих завдань 
неабияке значення має вивчення українського 
мистецтва. В інтегрованому курсі «Мистецтво» 
виховний потенціал реалізується насамперед 
через художньо-тематичний зміст, 
високохудожні твори українського й 
зарубіжного мистецтва, використання яких у 
навчальному процесі сприяє вирішенню 
завдань морально-естетичного, національно-
патріотичного, громадянського виховання. 

У Методичних рекомендаціях щодо 
національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах у 
Додатку до Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.06.2015 р. № 641 зазнача-
ється, що на уроках «Музичного мистецтва» 
учні мають можливість відчути красу 
українського народного музичного мистецтва, 
осягнути інтонаційні особливості музики 
українського народу, відчути національну 
своєрідність, спільне і відмінне в музиці 
різних народів, а головним завданням курсу 
«Образотворче мистецтво» є формування у 
школярів культури почуттів, основ 
національної та громадянської свідомості. 

На вчителів мистецької галузі полягає 
відповідальність за виховання гідних 
громадян України. Які ж шляхи вирішення 
цих завдань? Насамперед, це ознайомлення 
учнів із творчістю митців рідного краю. 
Виникає необхідність доповнити програмовий 
матеріал віршами, оповіданнями відомих 
письменників минулого, піснями, 
репродукціями картин художників, чия 
творчість пов’язана із рідним краєм. 
Відвідування музеїв, ознайомлення з їх вида-
ми, особливостями функціонування також 
допоможе учням розширити свої знання про 
мистецтво місцевих майстрів. Все вище 
перелічене доповнює програмовий матеріал з 
інтегрованого курсу «Мистецтво» у сучасній шко-
лі, збагачує його. Крім цього, вирішуються й 
інші завдання з виховання – в учнів форму-
ється ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 
людей, природи, праці, мистецтва, держави. 

У програмі інтегрованого курсу 
«Мистецтво» (автори Масол Л. М., Гайдамака 
О. В., Очеретяна Н. В., Дмитренко О. М.) 
прослідковується органічний зв’язок 
універсального (загальнолюдського), 
національного (державного) і регіонального 
(краєзнавчого) компонентів мистецької освіти.  

Особливістю й важливою ознакою 
викладання курсу «Мистецтво» є 
варіативність, що зумовлює вільний вибір 
учителем навчального художнього матеріалу з 
орієнтованого переліку творів для 
сприймання, поданих у чинній програмі. За 
умови створення власних варіантів поурочного 
планування ці переліки доповнюються, 
збагачуються, твори при необхідності 
частково замінюються на рівноцінні. Аналіз 
програми й підручників із інтегрованого курсу 
«Мистецтво» переконує, що доцільним буде 
доповнення навчального матеріалу 
регіональним компонентом. 
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використання елементів краєзнавства в 
контексті інтегрованого курсу «Мистецтво» 
необхідно: виокремити найвідоміші мистецькі 
цінності рідного краю, з якими необхідно 
ознайомити школярів; підібрати краєзнавчий 
матеріал з урахуванням їх вікових 
індивідуально-психологічних особливостей; 
проаналізувати програму з інтегрованого 
курсу «Мистецтво» та доповнити її дидактик-
ним матеріалом з елементами краєзнавства. 

Зміст навчання включає елементи 
краєзнавства, засвоєння яких створює умови 
для інтелектуального, морального, соціаль-
ного й фізичного розвитку  школярів; патріо-
тичного виховання; формування екологічного 
світогляду учнів. 

Сприяють розвитку духовності, вихованню 
патріотизму позанавчальна діяльність учителя 
мистецьких галузей, яка базується на основних 
державних документах цього напряму: 
«Програма розвитку краєзнавства», Указ 
Президента України «Про заходи щодо 
поліпшення національно-патріотичного вихо-
вання дітей та молоді» № 334/2015 від  
12 червня 2015 року, Наказ Міністерства 
освіти і науки України «Про затвердження 
Концепції національно-патріотичного вихо-
вання дітей і молоді», заходів щодо реалізації 
Концепції національно-патріотичного вихо-
вання дітей і молоді та Методичних 
рекомендацій щодо національно-патріотичного 
виховання у загальноосвітніх навчальних 
закладах № 641 від 16.06.2015. 

Для того, щоб ефективно організувати 
процес національно-патріотичного виховання 
та забезпечити належне фінансування 
проукраїнських заходів за основну модель 
залучення та активізації молоді була 
запропонована дитячо-юнацька військово-
патріотична гра «Сокіл» («Джура»). Не будучи 
ідеальною, вона виявилася найкращим 
проукраїнським виховним заходом ігрової 
форми. І сьогодні стоїть питання щодо її 
доопрацювання. Щоби надати новий якісний 
рівень грі необхідно створювати групи із 
зацікавлених осіб, які б вдосконалили існуюче 
Положення про гру. До них необхідно 
відносити й вчителів мистецьких дисциплін, які 
допоможуть практично відтворити козацькі 
мистецькі традиції кобзарства, лірництва, 
гуртового співу, танцю. Одна з умов гри – 
кожен юний козак сам повинен виготовити 
екіпіровку – козацький одяг, прапор, хоругви, 
іншу символіку та відзнаки. З цією метою 
доцільно організовувати різноманітні 
мистецько-трудові об’єднання, майстерні, 
залучати на допомогу учням народних 

майстрів. 
Ще однією можливістю вирішення завдань 

з виховання громадянина-патріота стає 
підготовка учнів до Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук, у якій є відділення 
«Літературознавство, фольклористика, 
мистецтвознавство». 

З метою виховання в дітей і молоді любові 
до рідного краю, шанобливого ставлення до 
його історії, духовної спадщини, формування 
зацікавленості до вивчення історико-
культурного надбання українського народу  
започатковано Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України Всеукраїнську 
краєзнавчу експедицію учнівської та 
студентської молоді «Моя  Батьківщина – 
Україна», одним з напрямків якої є «Духовна 
спадщина мого народу». 

Сьогодні, коли українська нація відчуває 
надзвичайне патріотичне піднесення, коли 
кожен громадянин носить у собі особливу 
гордість від того, що він українець, коли 
народи Європи з цікавістю приглядаються до 
нас – надзвичайно важливо уяснити собі: хто 
ми, звідки, якого роду. Велике починається з 
малого. Ознайомлення учнів з культурою 
рідного краю професійно компетентним 
педагогом мистецьких галузей в навчальній та 
позанавчальній діяльності сприяє: 
відродженню духовності, національної 
культури; засвоєнню дітьми народного 
світогляду та менталітету; вивченню народних 
традицій, пісенної культури, архітектури й 
побуту; вихованню національної 
самосвідомості. 
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