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ПАНОРАМА 

ОСВІТНІХ ПОДІЙ 

НОВОСТВОРЕНИМ 
ЗАКЛАДАМ ВИДАНО ЛІЦЕНЗІЇ 

Відповідно до розпорядження голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 
18.09.2018 №547-ОД видано ліцензії на 
освітню діяльність. Їх отримали три заклади 
освіти регіону. 

Відтепер дозвільний документ мають 
Глухівський ліцей-інтернат із посиленою 
військово-фізичною підготовкою, Шосткин-
ський ліцей-інтернат спортивного профілю та 
Штепівський навчально-реабілітаційний центр. 

ШКОЛЯРІ САМОТОЇВСЬКОЇ ШКОЛИ 
СПІЛКУВАЛИСЯ З ПОСЛОМ ШВЕЦІЇ 

    

Надзвичайний і П о в н о в а ж н и й  Посол 
Швеції в Україні Мартін Хагстрьом відвідав 
Сумщину. У межах візиту він завітав до 
Самотоївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Краснопільської районної ради. 

Пан посол разом із представниками 
місцевої влади, директором Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації Вікторією Гробовою побачив, як 
навчаються діти в умовах Нової української 
школи. Для гостей учні 1 класу провели 
«майстер-клас» із руханки під мультимедійний 
супровід. 

Після цього Мартін Хагстрьом поспілку-
вався зі старшокласниками освітнього закладу. 
Учні ділилися враженнями від відпочинку у 
пришкільному мовному таборі та співпраці з 
волонтерами з Єгипту і Швеції. Зустріч 
видалася цікавою, насиченою, сповненою 
позитивних емоцій. 

На останок іноземний гість подарував 
закладу книги шведських письменників для 
шкільної бібліотеки та зауважив: «Я 
здивований щирістю та відкритістю ваших 
дітей. Вони мають різний рівень володіння 
англійською мовою, проте мені здалося, що 
ми сьогодні розуміли один одного, і я зміг 
донести до них думку про важливість вивчення 
мов і віри у власні сили». 

МЕДІАЦІЯ В ШКОЛІ – ПОБУДОВА 
ГАРМОНІЙНИХ СТОСУНКІВ 

Черговий зліт шкільних медіаторів та 
керівників служб порозуміння закладів 
загальної середньої освіти, організований 
навчально-методичним центром психологічної 
служби Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, згуртував 
навколо проблемних питань 60 осіб. 

Зліт проходив у форматі квесту, де дітям 
та дорослим було запропоновано завдання, 
що стосувалися медіації, техніки «коло», 
способів вирішення конфліктів. По закінченню 
учасники презентували свої напрацювання 
щодо можливостей медіації у подоланні 

насильства в закладах освіти. Зокрема, таких 
його проявів, як булінг, мобінг, кібкербулінг. 

Служби порозуміння на сьогодні діють у 40 
закладах загальної середньої освіти. Протягом 
минулого навчального року шкільними 
медіаторами проведено 215 медіацій, 125 «кіл 
примирення». Як свідчать відгуки керівників 
закладів освіти, упровадження програм 
примирення серед однолітків дозволяє 
формувати у школярів навички співпраці, 
будувати ефективну систему вирішення конф-
ліктних ситуацій, забезпечувати психологічно 
здорове середовище в учнівському колективі. 
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АКТУАЛЬНЕ 
ІНТЕРВ’Ю 

У Департаменті освіти і науки Сумської ОДА кадрові 
зміни: заступником директора - начальником управління 
професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного 
забезпечення призначено Роженка Павла Петровича. До 
призначення Павло Петрович обіймав посаду начальника 
відділу освіти Тростянецької районної державної 
адміністрації, тож досвід роботи на державній службі має. 
Про плани, перспективи та особисте бачення розвитку 
освіти області – в нашому інтерв’ю.  

– Павле Петровичу, вітаємо Вас у колі 
освітян-однодумців. Специфіка роботи для 
Вас не нова, Ви працювали в освіті району, 
що відчуваєте, працюючи на обласному рівні? 

– Дякую, відчуваю високий рівень 
відповідальності й водночас – досить сильну 
підтримку. Як ніколи, колектив Департаменту, 
влада області, наші колеги в школах, 
керівники новостворених ОТГ працюють в 
єдиному руслі на досягнення мети – реалізації 
Концепції Нової української школи. Для нас – 
це кардинальні перетворення, які стали 
фундаментом освіти майбутнього – іннова-
ційної, дитино центрованої. Так, складний, 
проте й неймовірно цікавий час.  

Звичайно, масштаби вражають, проте і 
результати нашої області відзначені на рівні 
Міністерства науки і освіти України. Сумщина 
посідає лідерську позицію серед областей 
України з освоєння коштів на Нову українську 
школу. Ми успішно формуємо новий освітній 
простір, перш за все, на рівні об’єднаних 
територіальних громад, проведено значну 
роботу щодо підготовки до реалізації нового 
Державного стандарту початкової загальної 
освіти. 

– За реформою початкової освіти чи 
достатньо уваги приділено дошкільній 
освіті? 

– У пріоритеті – наступність та 
безперервність навчання, тому не можливо 
створити новітній простір початкової школи 
без якісного оновленого дошкільного 
навчання, яке, до речі, є обов’язковим. Тому 
на часі створення сучасного розвивального 
середовища в закладах дошкільної освіти. Це 
комплексний процес, який передбачає 

розвиток фізичного, психічного, розумового, 
духовного потенціалу дитини дошкільного віку. 
Окрім того, заплановано збільшення показника 
охоплення дітей дошкільною освітою шляхом 
повернення приміщень, що тривалий час 
використовувалися не за призначенням, 
відкриття додаткових груп у функціонуючих 
закладах дошкільної освіти. 

– Яким чином це вплине на 
розвантаження вже створених груп? 

– Плануємо зменшити показник до 109 
діток на 100 місць, бо, наприклад, в Охтирці 
цей показник дорівнює 157, у Глухові – 147, у 
Сумах – 121 вихованець на 100 місць.  

– Громади гостро реагують на процес 
реорганізації навчальних закладів, які 
полыпшення в області ми маємо у 
поточному році? 

– Погіршення демографічної ситуації в 
сільській місцевості призводить до збільшення 
кількості малокомплектних та малочисельних 
шкіл, що ускладнює здобуття повноцінної 
освіти, не кажучи про якість та доступність. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми 
є створення опорних закладів освіти, і на 
сьогодні відкрито 41 опорний заклад та 52  
філії (у минулому році – 20), у яких 
навчаються 10599 учнів. З них у об’єднаних 
територіальних громадах – 23 заклади. 
Завдяки цьому процесу збільшилась кількість 
учнів, що потребують підвезення. І цього року 
ми придбали три одиниці транспорту за кошти 
субвенції та місцевих бюджетів. Проте для 
стовідсоткового забезпечення потребуємо ще 
22 автобуси і за таких умов маршрути не 
перевищуватимуть 15 кілометрів і не 
займатимуть більше 30 хвилин часу. 

ВІДЧУВАЮ ВИСОКИЙ 
РІВЕНЬ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
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– Система інституційного догляду та 

виховання дітей також зазнала 
реформування? 

– Звичайно. Понад 2,5 тисячі дітей 
забезпечені освітніми послугами в 15 
інтернатних закладах та дитячих будинках 
системи загальної середньої освіти. Серед них 
діти-сироти, учні, позбавлені батьківського 
піклування та ті, хто мають особливі освітні 
потреби. У I півріччі 2018 року здійснено 
комплексну оцінку діяльності закладів 
інституційного догляду та виховання дітей 
області, завдяки чому ми маємо чітке бачення 
подальших першочергових дій. Деякі заклади  
 будуть ліквідовані, інші реорганізовані, на 
базі кращих створюються комунальні заклади 
– навчально-реабілітаційні центри. Це в 
майбутньому – осередки повноцінного 
розвитку та навчання дітей з особливими 
потребами. Бо основним завданням органів 
управління освітою все ж залишається право 
дитини на доступ до якісних освітніх послуг, 
навіть якщо ці послуги є особливими та 
індивідуальними. 

– Це питання спорідне із запровад-
женням інклюзивної освіти? 

– Так, ми серйозно і відповідально 
націлені на створення інклюзивного 
середовища. На сьогодні маємо 60 закладів 
середньої загальної освіти, де в 96 класах 
навчаються 140 дітей. Гарний показник маємо і 
в кадровому забезпеченні – 44 асистенти 
вчителя, 11 учителів-дефектологів, 18 лого-
педів, 2 реабілітологи, 6 учителів лікувальної 
фізкультури, 54 практичні психологи, 
17 соціальних педагогів. 

Окрім того, прийнято рішення про 
створення 20 інклюзивно-ресурсних центрів в 
області, і вони успішно розпочинають свою 
роботу. Звичайно, залишаються проблеми 
щодо інтеграції дітей з особливими освітніми 
потребами в освітній простір, що мають бути 
вирішені шляхом забезпечення розумного 

пристосування та універсального дизайну в 
закладах освіти, облаштування шкільних 
приміщень засобами архітектурної доступності, 
залучення вчителів-дефектологів до 
проведення корекційно-розвиткових занять з 
дітьми. До цього процесу активно залучаємо і 
владу на місцях, і батьків.  

– Таким чином ми спостерігаємо 
позитивну динаміку освітніх перетворень? 

– Загалом так, проте, відкритими 
залишаються питання позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти, яка 
теж вимагає швидкого поліпшення якості 
освітніх послуг, адже від неї залежить ситуація 
з гострою нестачею спеціалістів робітничих 
професій. Питання психологічної служби, 
серед яких широке розповсюдження булінгу 
серед дітей та відсутність посад практичних 
психологів в об’єднаних територіальних 
громадах. На часі й питання компетентного 
зростання педагогічних кадрів, управлінців, 
подальше поліпшення матеріальної бази – 
зокрема забезпечення мультимедійними 
новітніми системами та модернізованими 
комп’ютерами із новітнім системним 
забезпеченням. Адже процес навчання в Новій 
українській школі – це пізнання і дослідження 
навколишнього світу, пошук свого, 
індивідуального місця в ньому. А ми, дорослі, 
маємо сприяти максимальному розкриттю і 
розвитку маленького громадянина нашої 
держави. Тому кожний новий виклик для нас 
– це нова сходинка до розвитку професійної 
компетентності управлінця.  

– Павле Петровичу, дякую за змістовну 
розмову і маю надію на подальшу співпрацю 
нашого видання з Вами! 

– І я дякую, завжди відкритий до 
співпраці! 

 
Спілкувалась Ганна ПАНАСЮРА,  
для газети «Педагогічна трибуна» 
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ЗНО-2018: СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
РЕЙТИНГУ 

РЕЗУЛЬТАТ

Аналізуючи результати ЗНО-2018, 
можна побачити, що з року в рік Сумська 
область показує стабільний результат, 
перебуваючи в п’ятірці регіонів-лідерів, 
перед нами м. Київ, Львівська та 
Тернопільська області, що говорить про 
ефективність системи освіти у нашому 
регіоні. 

 
Підсумки результативності складання 

учасниками зовнішнього незалежного 
оцінювання ЗНО-2018 доступні для широкого 
загалу й розміщені на офіційному сайті 
Українського центру оцінювання якості освіти. 
Опублікована інформація є важливою, 

насамперед, для педагогічної спільноти, 
експертів-аналітиків, які проводять 
дослідження якості освіти та аналізують рівень 
освітніх досягнень випускників закладів освіти.  

Проведений аналіз статистичних даних 
Українського центру оцінювання якості освіти 
засвідчив, що результати складання зовні-
нього незалежного оцінювання випускниками 
закладів загальної середньої освіти у 2018 
році покращилися майже з усіх предметів, що 
дозволило області посісти провідні позиції в 
предметних рейтингах і у загальному за 
показником середнього балу зайняти п’яте 
місце. 

Результати випускників закладів загальної 
середньої освіти Сумської області, які брали 
участь у ЗНО-2018, за відсотком тих, хто не 
подолав пороговий бал «склав/не склав», 
кращі за середній по Україні показник з усіх 
предметів.  

За критерієм «не склав» друге місце по 
Україні Сумська область займає з історії 
України, фізики, біології, третє – української 
мови і літератури, четверте – математики, 
шосте – хімії, сьоме – англійської мови. З 
географії результати ЗНО випускників за цим 
критерієм є найкращими по Україні (перше 
місце).  

За критерієм 160 балів і вище результати 

області майже з усіх предметів вище 
середнього показника по Україні, крім фізики 
та англійської мови. У п’ятірку регіональних 
лідерів область увійшла завдяки результатам з 
української мови і літератури, історії України, 
математики, географії.  

Загальною тенденцією 2018 року є 
збільшення кількості випускників закладів 
загальної середньої освіти, які отримали 
результат 160 балів і вище з усіх предметів, 
крім географії. 
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Від редакції: Нагадаємо, що на Сумщині 
сім випускників склали ЗНО на 200 балів. 
Вони з Сумських шкіл №7, 10, 15 та 
класичної гімназії, випускники якої, до 
речі, з п’яти предметів мають найкращий 
середній бал. По області 200 балів мали 
випускники з Шосткинської, Межирицької 

школи Лебединської райради та 
Косівщинської ЗОШ Сумського району.  

 
Олена ОСТАПЕНКО,  
завідувач навчально-методичного 
відділу моніторингу якості освіти та 
зовнішнього незалежного оцінювання 
СОІППО 

«ПРАВОВИЙ MESSAGEBOX» – У ШКОЛАХ 
СУМЩИНИ 

   
     Оригінальне ознайомлення з правовою 
інформацією, можливість отримати буклет, у якому 
потрібна інформація про те, як убезпечити себе від 
боулінгу чи протистояти домашньому насильству – 
це все «Правовий MESSAGEBOX». Такого правового 
товариша для школярів створили в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Сумській 
області. Наповнений правовою інформацією, він 
подорожує від одного навчального закладу до 
іншого, викликаючи зацікавленість у школярів. 
     «Ми постійно поповнюємо «Правовий 
MESSAGEBOX» друкованою продукцією, і по тому, 
як активно її розбирають, бачимо, що ідея 
правильна. – говорить перший заступник начальника 
Головного територіального управління юстиції у 
Сумській області Ірина Данильченко. 
– Без спілкування з дорослими, без зайвої 
ніяковості, діти обирають, що цікаво саме їм. 
Головне – вони розуміють, наскільки важливо знати 
свої права, володіти інформацією, як можна їх 
захисти». 
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РОЗВИНЕНА ОСОБИСТІСТЬ 
ДОШКІЛЬНИКА ЯК ГАРАНТ 

ГОТОВНОСТІ ДО НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

ДОШКІЛЛЯ 

    Головною метою 
діяльності педагогіч-
них працівників 
Сумщини є забез-
печення цілісного 
розвитку дитини, її 
фізичних, інтелекту-
альних і творчих 
здібностей шляхом 
виховання, навчання, 
соціалізації та форму-

вання необхідних життєвих компетенцій 
дитини.  

У 2017/2018 навчальному році в 505 закла-
дах освіти виховується 37783 дитини: 261 функ-
ціонуючому закладі дошкільної освіти –  
31362 особи, 213 навчально-виховних комплек-
сах, де є групи раннього та дошкільного віку – 
5618 осіб, 11 опорних закладах загальної 
середньої освіти, що мають дошкільні групи, – 
381 особа, 10 закладах загальної середньої 
освіти з короткотривалими дошкільними 
групами – 76 осіб, 6 закладах позашкільної 
освіти – 307 осіб, у дошкільних групах  
4 інтернатних закладів – 39 осіб. Перебуває в 
консультаційних групах «Разом з мамою» 2503 
дитини та охоплено соціально-педагогічним 
патронатом 1211 осіб. 

Різними формами дошкільної освіти у віці 
від 1 до 6 років в області охоплено 41497 дітей 
дошкільного віку (83,7% від їх загальної 
кількості). 

Кількість вихованців з розрахунку на 100 
місць становить 111 дітей (Україна – 112 дітей). 

Вжито заходів щодо створення додаткових 
місць у закладах  дошкільної освіти шляхом 
повернення приміщень, що тривалий час 
використовувалися не за призначенням, 
реорганізації закладу загальної середньої 
освіти в навчально-виховний комплекс з 
дошкільним відділенням, відкриття додаткових 
груп у функціонуючих закладах дошкільної 
освіти. 

У 2017/2018 навчальному році створено 
21 дошкільну групу на 348 місць: по 3 групи на 
55 місць у містах Ромни, Охтирка шляхом 
відновлення діяльності 2 закладів дошкільної 
освіти, що тривалий час використовувалися не 
за призначенням; 3 групи на 60 місць у місті 
Суми завдяки реорганізації закладу загальної 
середньої освіти в навчально-виховний комплекс 

з дошкільним відділенням; відкрито додаткові 
групи у функціонуючих закладах дошкільної 
освіти в місті Суми (3 групи – 55 місць), 
Кролевецькому районі (2 групи – 30 місць), 
Краснопільському, Липоводолинському, 
Роменському районах, Миколаївській та 
Хотінській об’єднаних територіальних грома-
дах Сумського району (по 1 групі на 15 місць), 
Боромлянській об’єднаній територіальній грома-
ді Тростянецького району (1 група – 10 місць), 
Середино-Будському районі (1 група – 8 місць). 

На розширення мережі закладів 
дошкільної освіти області та створення в них 
додаткових місць витрачено кошти в сумі 
6906,9 тис. гривень з різних джерел 
фінансування.  

Закінчено реконструкцію другого блоку 
Сумського дошкільного навчального закладу 
№38 «Яблунька» м. Суми, загальна вартість 
проекту (друга черга) – 9365,3 тис. гривень – 
кошти міського бюджету, на придбання 
обладнання з міського бюджету у 2017 році 
виділено 500 тис. гривень, відкрито 4 групи на 
70 місць у І кварталі 2018 року. 

Завдяки вжитим заходам у сфері 
дошкільної освіти створено належні умови для 
здобуття вихованцями якісної освіти, 
підвищено показник охоплення різними 
формами дошкільної освіти дітей віком від 3 
до 5 років із 94,2% у 2016 році до 94,7% у 
2017 році (Україна – 93%). Стабільним є цей 
показник щодо дітей старшого дошкільного 
віку (від 5 до 6 (7) років – 100% (Україна – 
99,9%). 

Проте залишається проблемним питання 
розвантаження закладів дошкільної освіти 
області. Високим є 
цей показник у містах 
Охтирка – 157, Глу-
хів – 147, Конотоп – 
130, Ромни – 124, Су-
ми – 121, у Білопіль-
ському – 124, Недригай-
лівському – 121 райо-
нах, Бездрицькій – 
162, Степанівській – 
143, Верхньосироват-
ській – 132 сільських 
радах Сумського 
району. 
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Мають доступ до мережі Інтернет та власні 
Інтернет-сайти 234 заклади дошкільної освіти, 
що становить 90% від їх загальної кількості. 

Упровадження інноваційних технологій в 
освітній процес сприяє якісному оновленню 
його змісту в закладах дошкільної освіти, 
забезпеченню активної пізнавальної, 
комунікативної, продуктивної діяльності, 
розвитку творчого та навичок самостійного 
критичного мислення у дітей, є основою 
реалізації особистісно орієнтованої моделі 
розвитку дитини та створює передумови для 
наступності у роботі дошкільної і початкової 
освіти. 

Забезпеченню своєчасного і повноцінного 
розвитку дитячої особистості з перших років 
життя сприяє впровадження в педагогічний 
процес закладів дошкільної освіти сучасних 
експериментально апробованих освітніх 
технологій: відповідно до меморандуму про 
співпрацю у сфері дошкільної освіти між 
Міністерством освіти і науки України та міжна-
родною фундацією «Aflatoun Interna-
tional» (Нідерланди), з метою впровадження в 
освітньо-виховний процес дошкільних навчаль-
них закладів основ соціальної та фінансової 
освіти дітей дошкільного віку в п’яти базових 
закладах дошкільної освіти області (м. Коно-
топ, м. Суми, м. Охтирка, м. Глухів, м. Кроле-
вець) триває впровадження програми «Афла-
тот». Використання зазначеної програми дасть 
можливість допомогти дітям усвідомити їх 
потенціал, щоб зробити світ кращим, отримати 
фінансову (економічну) грамотність та 
позитивний соціальний досвід. 

У закладах дошкільної освіти області  
(м. Суми – 3 ДНЗ, м. Лебедин, м. Глухів, м. Охтир-
ка, м. Шостка, м. Ромни та Білопільський, 
Кролевецький, Краснопільський, Недригайлів-
ський, Сумський райони) також упроваджу-
ється сучасна освітня авторська технологія 
Геннадія Чепурного «Мнемотехніка: технологія 
ефективного засвоєння інформації в умовах 
сучасної освіти». Застосування у практичній 
діяльності зазначеної технології дасть 
можливість педагогам разом з дітьми 
перетворювати складну для засвоєння 
інформацію на зрозумілу; формуватиме 
асоціативні зв’язки; сприятиме засвоєнню 
текстової та цифрової інформації (віршів, 
текстів термінів, схем, таблиць) на рівні 
практичного застосування. 

В умовах освітньої реформи «Нова 
українська школа», що здійснюється 
Міністерством освіти і науки України, 
важливим завданням є саме забезпечення 
наступності між дошкільною та початковою 
ланками освіти. Саме тому, оновлено редакцію 

програми розвитку дітей старшого 
дошкільного віку «Впевнений старт» у 
відповідності до Базового компоненту 
дошкільної освіти України, що відповідають 
положенням концепції  освітньої реформи 
«Нова українська школа». У 2017/2018 нав-
чальному році  за новою програмою 
працювали заклади дошкільної освіти м. Охтир-
ка (2), Ромни (1), Суми (1), Краснопільської 
селищної ради (1), у 2018/2019 навчальному 
році – 58 закладів з 21 району (міста, ОТГ) 
області. 

Педагогічні працівники закладів 
дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному 
році планують працювати за новітніми 
освітніми програмами: «Дошкільнятам – освіта 
для сталого розвитку» (автор Н. Гавриш, 
О. Пометун) – 28 закладів з 11 районів (міст, 
ОТГ); Парціальна програма з розвитку 
соціальних навичок ефективної взаємодії дітей 
від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» – 
18 закладів з 8 районів (міст, ОТГ); Програма 
розвитку дитини від 2 до 6 років «Безмежний 
світ гри з LEGO» – 59 закладів з 14 районів 
(міст, ОТГ); програма «STREAM-освіта або 
Стежинки у Всесвіт»  – 45 закладів з 
11 районів (міст, ОТГ). 

У закладах дошкільної освіти продов-
жується впровадження традиційних освітніх 
технологій: педагогічних ідей С.Русової  
(м. Суми, м. Конотоп, Білопільський та Кроле-
вецький райони), В.Сухомлинського (м. Суми, 
м. Конотоп, Кролевецький район); педагогіки 
М.Монтесорі (м.Суми, м.Лебедин, м.Глухів, 
м.Шостка, Кролевецький район); Вальдор-
фської педагогіки (м.Суми, м. Шостка); 
технології раннього навчання Г.Домана, 
М.Зайцева (м.Суми, м.Тростянець, м.Конотоп, 
м.Ромни, Буринський, Кролевецький, Недри-
гайлівський, Путивльський райони); технології 
розвитку винахідливих завдань (елементи 
використовуються майже в усіх ДНЗ області); 
технології художньо-мовленнєвої діяльності 
Н.Гавриш (м.Суми, м.Глухів, м.Конотоп, 
м.Ромни, м.Охтирка); методики розвитку 
творчих здібностей на заняттях з малювання; 
елементів музичного виховання Карла Орфа 
(м. Суми, м.Лебедин, м.Охтирка, м.Шостка, 
Кролевецький район); психолого-педагогічного 
проектування взаємодії дорослого і дитини 
Т.Піроженко (елементи використовуються 
майже в усіх закладах дошкільної освіти 
області). 

Використання в освітньому процесі 
технологій фізкультурно-оздоровчого спряму-
вання (технологія фізичного виховання дітей 
М.Єфименка (елементи використовують 
м.Суми, м.Конотоп, м.Шостка), здоров’я- 



9 

Педагогічна трибуна                    Вересень, 2018  №9
формуюча система Л.В. Лохвицької, оздоровча 
Суджок-технологія (елементи використову-
ються майже в усіх закладах дошкільної освіти 
області), оздоровча технологія Нікітіних 
(елементи використовують майже всі заклади 
дошкільної освіти області), авторська методика 
оздоровчо-корекційної гімнастики «Богатир» 
Корж Ю.М. (м.Суми, Білопільський та 
Краснопільський райони) дають можливість 
формувати в дітей позитивну мотивацію до 
збереження власного здоров’я, систему знань 
про здоров’я та чинники його збереження, 
набуття в дитини життєвих навичок, що 
сприяють збереженню фізичного, соціального, 
психічного та духовного здоров’я. 

У 2017-2018 навчальному році педагоги 
закладів дошкільної освіти області брали 
активну участь у конкурсах Всеукраїнського 
рівня: 

VІІІ Всеукраїнському конкурсі на 
кращий веб-сайт закладу освіти, що 
організований Міністерством освіти і науки 
України спільно з Державною науковою 
установою «Інститут модернізації змісту 
освіти» та Комітетом Інтернет асоціації України 
з України. За результатами конкурсу:  

І місце у номінації «Веб-сайти закладів 
дошкільної освіти» VІІІ Всеукраїнського 
конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти 
посів Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №38 «Яблунька» Сумської 
міської ради; 

ІІ місце у номінації «Веб-сайти закладів 
дошкільної освіти» VІІІ Всеукраїнського 
конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти – 
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №33 «Маринка» м. Суми. 

У дев’ятій Міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти – 2018», у номінації 
«Упровадження сучасних засобів навчання, 
проектів, програм і технологій для вдоскона-
лення та підвищення ефективності освітнього 
процесу». 

За результатами роботи виставки: 
Золоту медаль та диплом отримав 

Охтирський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Теремок» Охтирської міської 
ради за представлений методичний комплект 
«Соціальна та фінансова освіта дітей 
дошкільного віку  за програмою «Афлатот». 

Срібну медаль та диплом отримали 
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 8 «Космічний» м. Суми за представ-
лений матеріал «Формування мовленнєвої 
компетентності у дітей старшого дошкільного 
віку засобом пейзажного живопису з 
використанням методу багатоканальної 
діяльності», Сумський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа 1 ступеня – 
дошкільний навчальний заклад № 11 «Жура-
вонька», м. Суми, за представлений матеріал 
«Використання музики дзвонів як засобу 
оздоровлення й зміцнення духовних сил дітей 
у сучасному закладі освіти». 

У Всеукраїнському огляді-конкурсі на 
кращий стан фізичного виховання в 
закладах дошкільної освіти України у 2018 
році переможцями стали: 

Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №8 «Космічний» м. Суми; 

 КУ Сумський спеціальний реабілітаційний 
центр НВК ЗОШ I ступеня – ДНЗ №34; 

Плавинищенський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) «Теремок» Плавини-
щенської сільської ради Роменського району. 

У Всеукраїнському конкурсі «Музичні 
лайфаки для профі» для музичних керівників 
переможцями стали: 

Борисенко Інна Григорівна, музичний 
керівник Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) №31 «Ягідка», м. Суми; 

Гордієнко Ірина Вікторівна, музичний 
керівник Роменського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №3 «Олен-
ка» Роменської міської ради. 

У Всеукраїнському конкурсі «Освітні 
технології – 2017» серед практиків перемож-
цями стали: Наталія Зайченко, вихователь-мето
-дист Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) №8 «Космічний» м. Суми 
за матеріали «Картина запрошує до розмови. 
Використання методу багатоканальної діяль-
ності з старшого дошкільного віку»; Наталія 
Шалда, вихователь-методист, Валентина Боро-
денко, вихователь Шосткинського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №1 «Дзвіно-
чок» Шосткинської міської ради за матеріали 
«Поділилась осінь з нами щедро різними 
дарами. Цикл інтегрованих занять для дітей». 
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Інструментальний ансамбль «Срібний 

дзвіночок» під керівництвом Коваленко Тетяни 
Геннадіївни, музичного керівника комунальної 
установи Сумський навчально-виховний комп-
лекс «загальноосвітня школа І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад» №11 «Жура-
вонька» м. Суми:  

брав участь у ІІІ Всеукраїнському 
конкурсі-фестивалю «Українська естафета 
творчості «Зоряні мости» м. Київ, де посів І 
місці у листопаді 2017 року; 

VІІІ Всеукраїнському конкурсі-фестивалі 
сучасного музичного мистецтва «Харківські зорі 
«Осінь» ансамбль посів І місце у жовтні 2017 року,  

на ХІ Всеукраїнському конкурсі-фестивалю 
сучасного музичного мистецтва «Харківські зорі 
«Весна» ансамбль посів І місце у травні 2018 року; 

ансамбль «Срібний дзвіночок» брав участь у 
літньому  міжнародному марафоні фестивалів мис-
тецтв дитячої та юнацької творчості, який пройшов у 
липні 2018 року на території дитячого табору «Ра-
зом», розташованому на Чорноморському 
узбережжі в Болгарії, в місті Кітен.  

«Inter Fest Kiten» – це Гранд-фестиваль, 
де зустрілися переможці кращих фестивалів-
конкурсів 2017-2018 років. Юні музиканти 5-12 

років інструментального ансамблю «Срібний 
дзвіночок» НВК №11 «Журавонька» на чолі з 
музичним керівником Коваленко Тетяною 
Геннадіївною представили музику дзвонів та 
посіли почесне 1 місце, нагороджені 
Дипломом лауреата І премії в номінації 
«Оригінальність жанру» ІІІ Міжнародного 
фестивалю-конкурсу «Зірки ХХІ сторіч-
чя» (SUMMERSTAR) та Дипломом і І премією в 
ІV Міжнародному конкурсі-фестивалі дітей та 
молоді «Звездни Мостове» 2018. 

За участь у найтривалішому 
фестивальному марафоні, який відбувся 
влітку 2018 року в м. Кітен (Болгарія), 
колектив інструментального ансамблю 
«Срібний дзвіночок» занесений до Книги 
Рекордів України! 

У Всеукраїнському конкурсі для 
практичних психологів та соціальних 
педагогів «Command style – автограф 
професіонала» переможцем стала Аліна 
Горностаєва, практичний психолог дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №16 
«Сонечко» м. Суми. 

 

Лариса МІЩЕНКО, 
методист дошкільного виховання СОІППО 

Від редакції. Коли номер вже готувався 
до друку, ми дізналися, що керівник одного із 
сумських закладів дошкілля поїхала до 
Німеччини: побачити, чим там живуть 
дошкільники, і своїм досвідом поділитися. 

Сьогодні дошкільні навчальні заклади – 
активні учасники міжнародних проектів. 
Наприклад, проект «Відображення: цінності 
німецької та української дошкільної освіти у 
взаємному порівнянні», започаткований україн-
цями Німеччини за підтримки програми «Зміц-
нення взаємодії з громадянським суспільством 
країн Східного партнерства» Міністерства 
закордонних справ Німеччини, оголошений у 
журналі «Дошкільне виховання» №6 (2018 р.) 
зацікавив колектив Сумського дошкільного 
навчального закладу (центр розвитку дитини) 
№13 «Купава», очолюваного умілим лідером, 
компетентним керівником-організатором 
Слюсар Аллою Станіславівною.  

Значні результати із впровадження та 
використання передового педагогічного досві-
ду, включаючи не тільки вітчизняний, а й 
зарубіжний, ключові перемоги участі у міжна-
родних, всеукраїнських, обласних, міських 
конкурсах, виставках, проектах, конкурсі-
гранті відкрили можливості, бажання, 
необхідність поділитися власними надбаннями.  

Першим етапом проекту став конкурс 
аналітичних текстів на тему «Цінності в 
дошкіллі України: пріоритети та механізми 
формування. Роль дошкільної освіти у 

формуванні системи цінностей дорослої 
людини». Із 98 учасників, які подали на 
розгляд журі свої тексти, матеріал Слюсар 
Алли Станіславівни був включений до 30 
найкращих. Переможці-учасники проекту 
зібралися разом під час теоретично-
практичного семінару, що відбувся 14-15 липня 
у Львові. Широка дискусія охопила як питання 
цінностей освіти, так і нагальні практичні 
проблеми розвитку українського дошкілля. Ця 
зустріч стала чудовим поштовхом до роздумів, 
переосмислення освітніх цінностей і 
усвідомлення необхідності змін у дошкіллі.  

Алла Станіславівна – переможець другого 
етапу проекту – запрошена до поїздки у 
м. Дортмунд (Німеччина) з 23.09.2018 по 
30.09.2018 з метою ознайомлення із 
основними моделями дошкільних закладів 
Німеччини, порівняння виховного процесу в 
державних, релігійних, громадських та приват-
них закладах дошкільної освіти та цінностей, 
на які спираються заклади німецької та 
української системи дошкільної освіти.  

У листопаді-грудні 2018 року проводити-
муться відкриті дискусії, присвячені цінностям 
дошкільної освіти України та Німеччини, за 
участю учасників поїздки, з використанням 
фільму, знятого в Німеччині. За результатами 
дискусій буде надіслано звернення до 
дорадчих органів Міністерства освіти і науки 
України для їх урахування в процесі 
реформування відповідного сектору освіти.  
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

МЕРЕЖ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ: ЗА І ПРОТИ 

ІННОВАЦІЇ 

Визначаючи можливості використання 
соціальних медіа у навчальному процесі, перед 
вчителем постає велика кількість питань. Чи 
повинні ми навчити учнів використовувати 
електронну пошту? Діти повинні вміти писати 
листи і відправляти їх поштою. Але якщо вони 
починають листуватися, переписуватись в чатах 
з незнайомими людьми і ділитися особистою 
інформацією? Хто несе відповідальність за 
небезпечну сторону Інтернет-спілкування, і як, 
все ж, навчити дітей щоденно убезпечувати 
самих себе. 

Соціальні мережі на сьогодні – невід’ємна 
частина життя підлітків-учнів. Створення 
мікроблогів – то необхідні навички, 
продиктовані часом. Проте це може бути 
Twitter, а може і Edmodo, або ж разом з 
учнями створений груповий блог на Kidblogs 
або Edublogs. Адже своїми творчими 
напрацюваннями можна ділитись в осередках 
молодих науковців, де такий матеріал буде 
більш доречний ніж, наприклад, на Facebook. 

Звичайно, учні будуть розміщувати тисячі 
оновлень статусу, фотографій і блогів у 
своєму житті. Проте, слід завжди пам’ятати 
про те що у майбутньому ця інформація може 
призвести до звільнення з роботи, може бути 
прочитана керівництвом офісу з метою найму 
на роботу, навіть завадить балотуватись і 
отримати інші виборні посади. 

Незважаючи на активність нашої молоді у 
соціальних мережах, серед педагогів 
зберігається певна упередженість у ставленні 
до цього джерела цифрового інформаційного 
контенту і його освітніх можливостей. І 
поширеним міфом про соціальні медіа є те, що 
при використанні їх у навчанні учні будуть 
Tweeting, Facebooking і Snapchatting у той час, 
коли учитель намагатиметься максимально 
активно пояснити новий матеріал. Проте, 
соціальні мережі досить різні, як і можливості 
їх використання. 

Якщо ви вирішили використовувати освітні 
можливості соціальних медіа в освітньому 
процесі, це не означає, що ви повинні 
використовувати найбільш популярні сайти 
соціальних мереж. Звичайно, ви можете 
використовувати Facеbook або FakeTweet, 
якщо ваші учні працюють на цих платформах. 
Однак Kidblog, Edmodo і багато іншого 
дозволить вам використовувати соціальні медіа 

для формування та розвитку інформаційно-
цифрової компетентності ваших учнів. 

Звісно, можна вважати таку практику 
роботи сумнівною, проте маючи чіткий 
алгоритм використання соціальних медіа на 
уроці, можна зробити його максимально 
цікавим для учнів, які не уявляють життя без 
спілкування в мережі Інтернет. Наприклад: 

Tweet або оновлення повідомлення статусу 
для класу. Дозвольте своїм учням пропонувати 
цікавинки із освітнього процесу їхнім батькам, 
щоб ті постійно були обізнані у шкільному 
житті своїх дітей. 

Повідомлення в блогах про те, що 
вивчають ваші учні. Запропонуйте батькам свої 
учнів власні роздуми про STEM-освіту у 
щотижневих блог-постах, бо навряд чи вони 
шукатимуть цю інформацію в Інтернет 
добровільно.  

Написання учнями постів, що відображають 
їх навчання і події у класі. Підключення до 
участі інших класів через соціальні медіа.  

Використання Facebook для зворотнього 
зв'язку при участі учнів у наукових он-лайн 
проектах.  

Використання YouTube для організації та 
проведення позакласних заходів, створення 
учнями власного каналу, збір на ньому 
підписників, і, можливо, заробітки на рекламі.  

Створення облікових записів Twitter для 
спеціальних проектів за інтересами. 
Наприклад, одна американська студентка 
протягом двох років тестувала і досліджувала 
кращі додатки для дітей з аутизмом (за 
добровільною згодою і допомогою трьох 
підписників її аканту в соціальній мережі), і її 
робота виграла загальнонаціональну премію. 

Задавайте в соцмережах тематичні 
запитання, щоб залучити своїх учнів до 
вивчення історії рідного краю тощо. 

Створення спільних проектів з іншими 
вчителями.  

Діліться своїми навчальними і 
професійними здобутками зі світом, знаходьте 
однодумців і розширюйте коло власних 
можливостей. 

 
Оксана ПОДЛІНЯЄВА,  
доцент кафедри освітніх 
та інформаційних технологій СОІППО 
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УЧИТЕЛІ - ЗАХИСНИКИ 

ВІТЧИЗНИ 

       Ми продовжуємо рубрику «Учителі – захисники 
Вітчизни», започатковану з ініціативи методиста з 
предмета «Захист Вітчизни» СОІППО Наталії 
Сукачової. У педагогічних колективах Сумщини чимало 
сміливців, які в тривожний час стали на захист рідної 
землі. І тепер на уроках вони говорять щирі слова про 
патріотизм, сміливість бойових побратимів. Ці слова 
загартовані нелегкими днями там, на передовій. 
Шановні педагоги, давайте продовжимо літопис 
 героїв – напишіть про своїх колег, вірних синів землі 
української.  

ВИТРИМАВ ВИПРОБУВАННЯ ДОЛІ 
Людські долі… Вони інколи бувають 

схожими, інколи – різними. Одні люди 
говорять, що долю кожен обирає сам, інші 
стверджують, що з народженням людини на 
небі спалахує зірочка, яка супроводжує 
кожного протягом усього життя. 

Зірочка Володимира Володимировича 
Бойка, учителя фізичної культури Роменської 
ЗОШ I-III ступенів №7, спалахнула над 
безмежними просторами с.Гринівка Недри-
гайлівського району. Тут прийшло його 
дитинство, шкільні роки. Потім був омріяний 
Сумський державний педагогічний університет 
ім. А. С. Макаренка. Студентські роки летіли, 
наче на крилах. Минав семестр за семестром… 
І ось у руках диплом учителя фізичної 
культури. Молодого вчителя чекала школа. Та 
доля внесла свої корективи… Володимира 
призвали до лав Української армії (06.11.2013 - 
07.05.2015рр.). Службу проходив у внутрішніх 
військах (нині Національна гвардія України). 

За охорону громадського порядку в 
м. Києві В.В. Бойко нагороджений заохочу-
вальним пам’ятним знаком України. «Доблесть 
і честь» (26. 03. 2014р.). Військову службу 
закінчував у військовій частині 30/51, що 
знаходиться в м. Суми. І тут знову доля 
скерувала по-своєму. Довелося Володимиру 
побувати на блокпосту, що знаходиться на 
шляху державного значення Слов’янськ – 
Донецьк – Маріуполь. Потік машин там дуже 
жвавий. Тому робота в нацгвардійців дуже 
напружена, бо кожну годину проїжджають 

сотні автомобілів. Володимир виконував 
обов’язки кулеметника. Знаходячись за 
бетонними плитами, він спостерігав за 
перевіркою документів та машин. Про те, що 
бачив на Сході України, Володимир Бойко 
згадує скупими фразами: «здригалася земля», 
«постріл гармат», «страшні хвилини бою»… 

Виклики долі… Але Володимир сильніший 
за них і непохитний у життєвих 
випробовуваннях. 

Після повернення з АТО Володимир 
Володимирович працював учителем фізичної 
культури Гудимівської ЗОШ I-II ступенів 
Роменського району. 

З 2016 року працює вчителем фізичного 
виховання й предмету «Захист Вітчизни» в 
Роменській ЗОШ №7. Відповідальний, 
толерантний, щира й душевно щедра людина. 
Діти із задоволенням ідуть до нього на уроки. 
Простий учитель, ще досить молодий… Та в 
щоденному житті має успіхи. Їх він досягає 
разом зі своїми вихованцями. 

Життя… Воно дає кожному своє 
випробовування. Так склалося і в житті цього 
молодого чоловіка Володимира Бойка. Але з 
усіх ситуацій він виходив переможцем. І цьому 
навчає своїх учнів, бо впевнений, що Вітчизна 
у нас одна, і нам дбати про її завтрашній день: 
мирний, благополучний, радісний! 

 
Світлана  ФЕДЬКО,  
директор Роменської ЗОШ №7 
Роменської міської ради 
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ЗАВЖДИ ГОТОВИЙ 

 ПОДАТИ РУКУ 
 ДОПОМОГИ  

БЛИЖНЬОМУ  

 
 
 
 
Він народився в невеликому мальовничому 

селі Воскресенка на Сумщині. Батьки – прості 
селяни, щирі, добрі, роботящі. У такій 
звичайній українській родині виховувався наш 
герой – Павло Володимирович Лакіза.  

Як і всі діти, навчався в сільській середній 
школі, потім закінчив Путивльське педагогічне 
училище, а далі служба в армії, яку проходив 
на далекому острові Куба. Дорослим і 
змужнілим повернувся в рідне село, пішов 
працювати вчителем у місцеву школу. 
Працюючи, здобув дві вищі освіти. Закінчив 
Ніжинський державний педагогічний 
університет імені Миколи Гоголя та Сумський 
державний педагогічний університет  
ім. А.С.Макаренка, де здобув кваліфікації 
вчителя біології, фізичної культури та тренера 
з волейболу. 

З четвертою хвилею мобілізації був 
призваний до лав ЗСУ. Не задумуючись ні на 
мить, він пішов захищати рідну країну на Схід, 
залишивши вдома дружину, дітей та улюблену 
роботу. Рік і чотири місяці служив у десантних 
військах, був сержантом взводу, брав участь в 
антитерористичній операції. 

Нині працює вчителем фізичної культури та 
Захисту Вітчизни у Воскресенському НВК 
Буринського району. Для нього це не просто 
професія, це покликання. Як вчителю йому 
притаманні такі якості: терпіння, 
інтелігентність, освіченість, тактовність, 
ерудованість. Кожного дня він виховує у 
серцях своїх учнів патріотичні почуття і любов 
до рідного краю. І як результат – його 
вихованці постійно виборюють призові місця в 

різних спортивних районних та обласних 
змаганнях. 

Провідними рисами характеру Павла 
Володимировича є доброзичливість, оптимізм, 
надійність. Він  завжди готовий подати руку 
допомоги ближньому, і саме завдяки цьому він 
здобув повагу колег та односельчан. 

Свій патріотичний дух Павло 
Володимирович передав і синові, який обрав 
військову професію і зараз навчається в 
Національній Академії сухопутних військ у 
Львові. 

 
Віктор ДОМАШЕНКО,  
начальник управління освіти, 
молоді, спорту, культури 
та туризму Буринської міської ради  
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Тільки суспільства, що засновані на принципах демократії, 
верховенства права і прав людини, можуть забезпечити стійкі і 

тривалі стабільність і мир.         

    Турб’єрн Ягланд, Генеральний Секретар Ради Європи 

Міжнародний день миру – одна з 
офіційних дат, які відзначають народи усього 
Світу. Сьогодні мир має велике значення для 
українського народу, який по-новому почав 
розуміти сенс боротьби за Мир, не абстрактно, 
а конкретно – за мир у місті, країні, на всій 
Землі! 

У 2001 році, Генеральна Асамблея ООН 
одноголосно прийняла резолюцію 55/282, в 
якій постановила, що з 2002 року Міжна-
родний день світу буде відзначатися щорічно 
21 вересня, як день загального припинення вог-
ню і відмови від насильства. Цей день поклика-
ний змусити людей не тільки задуматися про 
мир, але і зробити що-небудь заради нього. 

Кожен рік День миру присвячений певній 
темі. Так, у різні роки він проходив під 
гаслами: «Права людини і мир», «Роззброєння 
та нерозповсюдження», «Молодь за мир і 
розвиток», «Мир і демократія: вислови свою 
думку», «Сталий мир заради сталого 
майбутнього», «Освіта в дусі миру», «Право 
народів на мир», «Цілі в галузі сталого 
розвитку: складові елементи світу».  

У 2018 році відзначення Міжнародного дня 
миру пройшло під гаслом: «Право на мир –  
70-та річниця Загальної декларації прав 
людини». 

Загальна декларація прав людини, як 
основа міжнародних стандартів у сфері прав 
людини, прийнята у 1948 році Генеральною 
Асамблеєю ООН. На Декларації ґрунтується 
значна кількість міжнародних договорів з прав 
людини, які мають обов'язкову юридичну силу 
і розвиток норм у сфері прав людини у всьому 
світі. У ній закріплено загальне визнання того, 
що основні права і основоположні свободи 
внутрішньо властиві всім людям, є 
невід'ємними для кожної людини і однаковою 
мірою застосовні до кожного, і що кожна 
людина народжується вільною і рівною у своїй 
гідності і правах. 

Права людини – невід'ємний елемент 
людської особистості і людського буття. Тому 
процес формування концепції прав людини 
пройшов довгий шлях, тісно пов'язаний з 
історією розвитку суспільства. 

Права людини як броня – вони захищають 
нас; вони як правила – говорять нам, як себе 
поводити; і вони як арбітри – ми можемо до 

них звертатися. Вони абстрактні – як емоції, і 
як емоції вони належать усім й існують, щоб 
навколо не відбувалося. 

Одним із явищ людського існування, що 
посягає на життя людини, є війна. Історію 
людства недаремно називають історією воєн. І 
хоча війна – це завжди екстремальна ситуація, 
та навіть для неї держави виробили певні 
правила задля захисту прав і свобод людини, 
перед усім право на життя. 

Події Другої світової війни вивели права 
людини на міжнародний рівень. Жахливі 
звірства, скоєні під час цієї війни, у тому числі 
Голокост і масові воєнні злочини, спричинили 
виникнення органу міжнародного права, і 
насамперед, створення прав людини такими, 
які нам відомі зараз.  

26 червня 1945 року був підписаний Статут 
Організації Об’єднаних Націй, у якому  
сказано,  що  основним  завданням  ООН  є «
позбавити прийдешні покоління від лиха 
війни» і «знов утвердити віру в основні права 
людини, гідність і цінність людської 
особистості, рівноправність чоловіків і жінок». 
Війна і насильство неминуче ведуть до 
невизнання прав людини. Розбудова культури 
прав людини – це передумова для досягнення 
миру. Стабільний, довготривалий мир і безпека 
можуть бути отримані тільки тоді, коли всі 
права людини будуть реалізовані. Мир – це 
спосіб співіснування, коли всі члени 
суспільства можуть користуватися своїми 
правами людини. Це важливий елемент 
реалізації всіх прав людини. Мир – це продукт 
прав людини: чим більше суспільство сприяє, 
захищає та виконує права своїх людей, 
тимвищі шанси в приборканні насильства та 
мирному вирішенні конфліктів. Культура миру 
буде досягнута тоді, коли громадяни світу 
зрозуміють глобальні проблеми, матимуть 
навички для вирішення конфліктів і 
ненасильницької боротьби за справедливість, 
жити за міжнародними стандартами прав 
людини та рівності, поважати культурну 
різноманітність, цінити Землю та один одного. 

Пам’ятаймо, люди: МИР залежить від нас! 
 

Олена ТРЕТЬЯКОВА,  
методист з історії  
та правознавства СОІППО 

ПАМ’ЯТАЙМО, ЛЮДИ: МИР 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС! 

21 ВЕРЕСНЯ  - 
МІЖНАРОДНИЙ  

ДЕНЬ МИРУ 
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ЕКОЛОГІЧНЕ 
ВИХОВАННЯ 

НАРОДЕ УКРАЇНИ, 
 ВЕЛИКИЙ ЛІС 
ЗВЕРТАЄТЬСЯ 

ДО ТЕБЕ! 

Шановний Український народе! Ти і я, ми 
разом, розпочали своє існування в  
ХХІ столітті. Я народжувався, перероджувався, 
існував задовго до того, як з’явилася Людина 
на Землі і сформувалася Україна та її народ. 
Я з радістю прийняв Людину в свої обійми, 
захистив її від усіляких катаклізмів, дав дім, 
їжу, ліки, одяг, оздоровлення. Спочатку 
Людина досить чемно поводилася в моїх 
володіннях, але з розвитком цивілізації 
взаєморозуміння між нами почало зникати. 
Промислові вирубки, війни, безгосподарність  
і бездушність людей почали вбивати мене.  

Хочу нагадати тобі, Український народе, що 
нікому стільки, як тобі, я не допомагав. Згадай 
усі національно-визвольні війни за незалежність 
України в усі віки, коли я рятував повстанців і 
давав їм прихисток. Я допомагав тобі в часи 
негод і неврожаїв, усіляких катастроф і бід, під 
час найстрашніших в історії людства Першої і 
Другої світових воєн. 

У ХХ столітті, коли ти потрапив у лихоліття 
1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років я 
підставив тобі плече і віддав усе, що в мене 
було, щоб ти вижив. Саме я, Великий Ліс, 
допоміг тобі пережити геноцид – Голодомор 
1932-1933 років – і вийти з нього 
непереможеним. Так, ти зазнав великих втрат, 
ти змалівся і збіднів, але ти вижив, тебе не 
розчавили, не розвіяли як попіл. Поклавши 
руку на серце, скажи, народе України, чи 
вижив би ти без мене? Я так вчинив, бо любив 
тебе. У голодні часи у мене були найбільші 
врожаї всього, щоб тільки ти жив, продовжив 
свій Рід.  

Чим же ти відплатив мені, мій Друже, за 
все моє добро до тебе? Чим ти віддячуєш 
сьогодні мені за те, що живеш? За що ти так 
нещадно вторгаєшся в мої володіння і по-
варварському вирубуєш? Чому не оберігаєш 
від шкідників і хвороб? Чому люди твої 

поводяться на моїй території як недорозвинені 
істоти, завдаючи шкоди різноманітним сміттям, 
провокуючи лісові пожежі?  

Чому ти, Український народе, не поважаєш 
мене, Великий Ліс? Хіба тобі немає за що 
дякувати мені? А чи розумієш ти, що може 
настати такий час, що коли прийде біда, а я, 
знесилений, не зможу тобі допомогти. І ти 
залишишся сам. Повернувши погляд у минуле, 
дай сам собі відповідь на запитання: ти 
зможеш у ХХІ столітті, з усіма сучасними 
винаходами і нанотехнологіями, комп’юте-
ризацією і робототехнікою, вижити без мене, 
Великого Лісу?  

Ти і я опинилися сьогодні на межі 
саморозпаду. Час «Ч» настав. Я закликаю  
тебе – зупинися, одумайся! Навчись поважати 
Друга, який завжди поруч і підставляє плече. 
Поки що друга, бо якщо ти і далі так 
ставитимешся до мене, я перетворюся на 
ворога. Я чекаю на вдячність від тебе, 
Український народе, від кожної твоєї людини, 
яка народилася і живе, дякуючи мені.  

 

Звернення Великого Лісу записали:  
Юлія Ніштенко, Дарина Шульга, 
Олександр Зайченко, Єгор 
Чеботарьов, Олександр Коритник, 
гуртківці гуртка «Літературна 
діяльність» Сумського обласного 
центру позашкільної освіти та 
роботи з талановитою молоддю, 
гімназисти Сумської обласної  
гімназії-інтернату для талановитих 
та творчо обдарованих дітей  
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