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Учитель, мов той садівник, який плекає молоденькі 

деревця. Таке порівняння дуже часто зустрічається. Воно 

має глибокий зміст. Порівняла учителів з садівниками у 

своєму вірші й Алла САМОФАЛ, вихователь комуналь-

ного  закладу Сумської обласної ради – Глухівської спе-

ціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жу-

жоми, керівник шкільної літературної студії «Пролісок», 

вихователь першої категорії.  

 

Хто хоче дитину зростити  

І виростить справжню людину — 

Хай дивиться як садівник 

Плекає малу насінину. 

 

 

З маленької ще насінини 

Дбайливо вирощує плід. 

Постійно, невтомно працює, 

Щоб добрий залишився слід. 

 

Ось так і батьки ще із малку  

Дитину повинні плекати – 

Пробуджувать розум та серце,  

Добру і любові навчати. 
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З ювілеєм, рідна школо! Новини 

 

Школа…Рідна школа. Ці слова відгукуються щем-

ними спогадами в душі кожної людини. Швидко плине 

час. Дитинство відлітає, юність, зрілість… Летять ро-

ки. Але пам’ять повертає до найкращої пори життя – 

шкільної. 

1 вересня 2019 року для педагогів, учнів та батьківсь-

кої громади Сумського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради стало подвійним 

святом, подвійною радістю, адже нашій школі 50 років!  

Незважаючи на півстолітній ювілей, заклад молодіє від 

усмішок дітей, невтомності адміністрації, творчості вчите-

лів, допомоги батьків. Школа розвивається, міцніє, здобу-

ває авторитет, упевнено крокує в майбутнє. У ній працю-

ють наші випускники Дадонова О.П., Костенецька І.В., 

Трипольська Н.І., Давидова Ю.І. Творчі, креативні педаго-

ги є учасниками різних проектів та конкурсів. Це згурто-

ваний колектив висококваліфікованих, ерудованих вчите-

лів – майстрів своєї справи. Переможцями різних етапів 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» стали Шепєлє-

ва Н.В., учитель зарубіжної літератури (2010 р.), Костене-

цька І.В., учитель географії (2014 р.), Панченко Т.М., учи-

тель української мови та літератури (2018 р.).  

На ювілей рідної школи завітали почесні гості: Т.В. 

Дрига, заступник начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради, Л.М. Гога, голова міської профспі-

лкової організації працівників освіти і науки України, які 

звернулися зі щирими вітальними словами до педагогів, 

учнів та батьків. 

За віддану та наполегливу працю було нагороджено 

почесними грамотами директора закладу Добрецьку В.О., 

заступників директора з навчально-виховної роботи Дадо-

нову О. П., Кривець Т.І. та вчителів школи Ноздріну Н.А., 

Костенецьку І.В. , Трипольську Н.І., Котляр А.В.,  

Чалу Л.В.  

Вітання на адресу навчального закладу лунали від 

Удовиченко І.В., кандидата педагогічних наук, проректо-

ра з науково-методичної роботи СОІППО, випускниці 

школи 26.  

Ювілей закладу – це не тільки історична віха, а й мож-

ливість оцінити пройдений шлях, згадати добрим словом 

тих, хто присвятив своє життя, педагогічний талант рідній 

школі. На свято були запрошені вчителі-ветерани, які за-

лишаються мудрими порадниками, прикладом для наступ-

них поколінь освітян. 

З 50-річчям Сумський ЗЗСО № 26 привітали заслуже-

ний артист України Леонід Матвієнко, солісти палацу 

культури «Хімік», шкільний вокальний ансамбль 

«Перлина» (керівник Чала Людмила Валентинівна), який є 

неодноразовим переможцем всеукраїнського фестивалю 

«Зірковий шлях» та міжнародного телевізійного фестива-

лю «Мамина сорочка». Танцювальний флешмоб підготу-

вали учні 11-А класу. Бурхливі оплески глядачів, чарівні 

усмішки на обличчях створювали море позитиву. 

Свято завершилось яскравим феєрверком. 

Урочистості  ще раз довели, що СЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№ 26 СМР – родина, у якій панує тепло й затишок, любов 

і повага, творчість і фантазія. Наш заклад ще молодий, у 

нас, учнів, батьків та педагогів, усе попереду! 

Тетяна ПАНЧЕНКО,  

учитель української мови та літератури 
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28 серпня 2019 року в актовій залі Департаменту 

освіти і науки Сумської державної адміністрації відбулася 

серпнева конференція «Від мети НУШ до формування 

змісту освіти», яка зібрала освітян Сумщини, щоб підбити 

підсумки минулого навчального року, визначити пріори-

тетні напрями діяльності та окреслити завдання на перс-

пективу. 

Для учасників конференції працювала виставка-

презентація форм роботи закладів позашкільної освіти 

«Пізнаємо навчаючись». 

Модератором заходу виступила Вікторія Гробова, 

директор Департаменту освіти і науки Сумської облдер-

жадміністрації. У форматі живого та активного спілкуван-

ня освітяни обговорили нові траєкторії в діяльності закла-

дів освіти області щодо реалізації концептуальних ідей 

НУШ. 

Засвідчуючи свою глибоку повагу щоденній праці 

вчителів, виконуючий обов’язки голови Сумської облас-

ної державної адміністрації Іван Боршош, назвав їх поту-

жними чинниками в розбудові України. 

Заступник голови Сумської обласної ради Тетяна 

Головко у вітальному слові відзначила лідируючі резуль-

тати освітніх реформ Сумської області завдяки співпраці 

депутатського корпусу та керівних органів управління 

освіти. 

Ольга Малишева, начальник відділу державно-

громадського управління освітою Головного управління 

загальної середньої та дошкільної освіти директорату до-

шкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України, зазначила, що Сумська область – одна із передо-

вих областей, що успішно реалізує реформу Нової україн-

ської школи. 

Голова Сумської обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України Сергій Осадчий запев-

нив освітян, що завжди буде захищати їх інтереси, і поба-

жав присутнім успіху в новому навчальному році. 

Традиційно працівників освітньої галузі Сумщини 

відзначили нагородами за сумлінну працю та професійні 

досягнення. 

Спікерами пленарного засідання були: 

Вікторія Гробова, директор Департаменту освіти і 

науки Сумської облдержадміністрації (виступ «Від мети 

НУШ до формування змісту освіти»); 

Олександр Сидоренко, директор Харківського регіо-

нального центру оцінювання якості освіти (виступ 

«Від ЗНО-2019 до ЗНО-2020»); 

Тетяна Засєкіна, заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту педагогіки Націона-

льної академії педагогічних наук України (виступ 

«Реалізація наскрізних змістових ліній в освітньому про-

цесі»); 

Лариса Шрамко, заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель початкових класів Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені А.С. 

Мачуленка ( виступ «Дизайн здоров’я і безпеки у стилі 

Нової української школи»); 

Алла Метейко, методист з хімії навчально-

методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(виступ «Методичний супровід освітнього процесу з хімії 

щодо реалізації наскрізних змістових ліній»); 

Галина Понирко, учитель хімії та природознавства 

Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Глухівської міської ради Сумської області (виступ 

«Практичні аспекти реалізації наскрізних змістових ліній 

під час викладання хімії»); 

Лариса Козій, директор комунального закладу 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Грунської сільської ради 

Охтирського району Сумської області – (виступ 

«Реалізація наскрізних змістових ліній у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами»); 

працівники комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю (виступ «Формування громадянсь-

кої свідомості дітей і молоді – стратегічна місія позашкі-

льної освіти»; 

Алла Рябуха, начальник управління Державної служ-

би якості освіти в Сумській області (виступ «Абетка дире-

ктора та інституційний аудит: траєкторія успіху для кож-

ної школи»). 

Загалом виступи учасників пленарного засідання 

були присвячені визначенню завдань, що стоять перед 

педагогічною спільнотою Сумщини для успішної реаліза-

ції освітньої реформи: практичній реалізації наскрізних 

змістових ліній в освітньому процесі, формуванню грома-

дянської самосвідомості, вихованню щасливої, успішної, 

здорової особистості. 

Підбиваючи підсумки конференції, Вікторія Гробова  

побажала здоров’я, щастя та мобілізації сил для реалізації 

планів у новому навчальному році. Більше інформації 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3427-

reformuvannya-osviti-sumshchini-v-diji-oblasna-serpneva

-konferentsiya-pedagogichnikh-pratsivnikiv-vidbulasya  

РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ СУМЩИНИ В ДІЇ 
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Основні підходи до програми та методики формування 

фізичного виховання дітей дошкільного віку в процесі   

              використання інформаційно-комунікаційних технологій  

Інновації 

У сучасних умовах урбанізації, комп’ютеризації, загострен-

ня соціальних проблем, незадовільного екологічного стану в 

Україні важливого значення набуває повноцінний фізичний 

розвиток дітей, підвищення рівня адаптаційних можливостей їх 

організму. Досвід показує, що використання інформаційних техно-

логій здатне перетворити освітній процес, зробивши його більш 

ефективним і привабливим для дітей дошкільного віку. Навчання з 

використанням інформаційних технологій стає для дитини творчим 

пошуком, від якого можна отримати задоволення і завдяки якому 

можна самоствердитися. 

Нові інформаційні технології сприяють організації проектної 

діяльності щодо створення навчальних програм та електронних посі-

бників, сприйманню комп’ютера як універсального інструменту для 

роботи в будь-якій галузі людської діяльності.  

Використання сучасних інформаційних технологій дозволить 

відкрити нові можливості для реалізації потреб особистості в розви-

тку творчого потенціалу, сприятиме формуванню ключових компе-

тентностей, дозволить стимулювати до активної участі в різноманіт-

них конкурсах. 

Головною метою інформатизації є якісне перетворення систе-

ми освіти у напрямі підготовки громадян до життя в інформаційно-

му світовому суспільстві. Вона досягається шляхом формування 

знань, умінь і навичок, які забезпечують кожному члену суспільства 

потенційну можливість вільного доступу і взаємодії з законодавчо 

відкритою інформацією за допомогою засобів інформатизації, адек-

ватних до сучасного рівня науковотехнічного розвитку. У зв’язку з 

цим пред’являються певні вимоги до системи освіти, освітнього 

процесу, загальної комунікативної й інформаційної культури педаго-

га і тренера, і навіть до інформаційних технологій навчання і тренер-

ської діяльності, форм і методів впровадження ІКТ в освітній про-

цес. Задоволення цих вимог повинно призвести до створення прин-

ципово нової інформаційної культури, яка передбачає наявність та 

вміння використовувати відповідним чином весь набір інформацій-

них технологій у своїй діяльності.  

Основними напрямами використання комп’ютерних техноло-

гій у оптимізації фізичного виховання старших дошкільників були: 

графічне зображення основних рухів; текстове редагування методи-

чної і ділової документації; навчання й контроль знань дітей з фізич-

ного виховання; контроль фізичного розвитку та підготовленості 

дошкільників; підготовка та обробка результатів досліджень рухової 

підготовленості; контроль і оптимізація техніки рухів; контроль 

фізичної працездатності респондентів; створення комп’ютеризова-

них комплексів фізкультхвилинок, фізкультурних пауз, ранкової та 

гігієнічної гімнастики.  

Нами було визначено пріоритетні позиції щодо використання 

ІКТ на заняттях з фізичної культури. Зокрема:  

‒ використання кольору, графіки, звуку, відео і фото-слайд-

шоу дозволяє відновити реальну картинку певної дії;  

‒ розумова діяльність дітей на заняттях фізичної культури з 

використанням ІКТ сприяє більш швидкому засвоєнню теоретично-

го матеріалу, що, у свою чергу, позитивно сприяє інтенсивності 

опанування руховими вміннями та формуванню рухових навичок 

дошкільників.  

Вирішуючи завдання інформатизації фізкультурно-

оздоровчого освітнього процесу, ми враховували:  

‒ де і з якою метою скористатися наявними можливостями 

персонального комп’ютера, інформаційно-комунікаційних техноло-

гій;  

‒ які програмні продукти можуть забезпечити вирішення за-

вдань інформатизації освітнього процесу;  

‒ як створювати і залучати до професійно-педагогічної діяль-

ності батьків, які володіють навичками використання ІКТ;  

‒ як вести пошук, обробку, зберігання, передачу навчальної та 

науково-методичної інформації в галузі фізичного виховання засоба-

ми сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  

Основні напрями використання інформаційних технологій у 

фізичному вихованні передусім пов’язані:  

‒ з недостатнім розвитком особи і підготовки майбутніх фахів-

ців до комфортного життя за умов інформаційного суспільства;  

‒ з реалізацією соціального замовлення на спеціалістів у галузі 

фізичного виховання та спорту, зумовленого інформатизацією сфери 

фізичного виховання та спорту;  

‒ з інтенсифікацією всіх рівнів навчально-виховного і тренува-

льного процесів.  

З огляду на це можна назвати напрями використання інформа-

ційних технологій у фізичній культурі:  

‒ як засіб інформаційно-методичного забезпечення та управ-

ління навчально-виховним і організаційним процесом у закладах 

дошкільної освіти тощо;  

‒ як засіб автоматизації процесів контролю, корекції результа-

тів навчально-виховної і навчально-тренувальної роботи та комп’ю-

терного тестування фізичного, розумового, функціонального і пси-

хологічного станів;  

‒ як засіб автоматизації процесів обробки результатів змагань і 

наукових досліджень;  

‒ як засіб організації дозвілля, ігор;  

‒ як організація моніторингу фізичного стану і здоров’я дітей 

дошкільного віку.  

Експериментальна робота щодо оптимізації фізичного вихо-

вання дітей досліджуваного віку засобом інформаційно-

комунікаційних технологій була побудована з урахуванням резуль-

татів вихідних обстежень. На початковому етапі фізкультурно-

оздоровчої роботи для дітей експериментальної групи створювалися 

сприятливі умови для подолання невпевненості у виконанні тієї чи 

іншої вправи, використовувались стимулюючі впливи, які виклика-

ли збудження позитивних емоційних переживань і мотивів до занять 

фізичними вправами.  

Застосовували зовнішні стимули для виховання у дітей інте-

ресу до фізкультурно-оздоровчої діяльності. Основними серед них 

були такі: створення ситуації успіху, заохочення, переконання сло-

вом і прикладом, оцінка результатів діяльності. Цьому також сприя-

ли створення загальної позитивної атмосфери під час занять фізич-

ними вправами; доброзичлива співпраця у процесі навчання; допо-

мога порадами, які підводили дитину до самостійного виконання 

фізичних вправ; захоплююча форма подання навчального матеріалу; 

емоційність мовлення; застосування цікавих ігор, змагальних ситуа-

цій, тощо. 

Ефективність процесу забезпечувалася створенням у дітей під 

час занять позитивних емоційних переживань, вихованням мотивів, 

інтересу, свідомості та активності, формуванням у старших дошкіль-

ників теоретичних знань, практичних умінь і навичок, що відповідає 

когнітивному, емоційно-ціннісному та діяльнісному компонентам 

виховання особистості.  

Для подолання переживання та страху дітей під час виконання 

фізичних вправ, невпевненості у своїх силах створювались такі на-

вчальні ситуації, в яких дитина досягає успіху. Підтриманню бажан-

ня займатися фізичною культурою сприяло також ведення обліку 

особистих досягнень дитини. Для цього кожній дитині були розроб-

лені індивідуальні завдання в залежності від рівня рухової підготов-

леності, які були для дитини особистою перспективою. Перевага 

такого підходу полягала в тому, що за умов систематичності та сум-

лінного ставлення до занять кожна дитина могла покращити свій 

результат. Завдяки тому, що дитина залежно від своїх вихідних фізи-

чних даних досягала мети поступово, відкривалася можливість за-

безпечити їй успіх незалежно від рівня особистої рухової підготов-

леності. Цьому сприяло також визначення обсягів навантажень та 

термінів виконання індивідуальних завдань, які поступово усклад-

нювалися. Якщо ж дитина не справлялась з поставленим завданням 

у строк, то спільно з батьками вони шукали причини неуспіху й 

визначали нові строки досягнення запланованого результату. 

Важливим стимулом у вихованні в дітей позитивного ставлен-

ня до занять фізичними вправами була гласність їхніх досягнень. 
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Тому для її підвищення в експериментальних групах робилося все, 

щоб про успіх вихованця, прогрес знали й інші діти, й батьки. Інакше 

особисте досягнення не справляло достатнього стимулюючого впли-

ву на підвищення активності дитини під час занять.  

У процесі проведення фізкультурно-оздоровчих занять широко 

застосовувалося заохочення, позитивні оцінки діяльності дітей доро-

слими. Суть цього стимулу полягала у спонуканні дитини до актив-

ного, зацікавленого оволодіння навчальним матеріалом. Основними 

видами заохочення дитини під час занять фізичними вправами були 

довіра, похвала, подяка тощо. При виборі заохочення враховувався 

його стимулюючий вплив на дитину, тому воно могло бути незнач-

ним або вагомим залежно від досягнутих результатів. З метою забез-

печення ефективності заохочення дітей дотримувалися таких вимог: 

застосовували диференційований підхід, за якого відстаючі діти зао-

хочувалися навіть за незначні успіхи; враховувалися досягнення, які 

були результатом власних зусиль і старанності дошкільника у вико-

нанні індивідуальних завдань; додержувалися гласності в заохочен-

нях; знаходили об’єктивні підстави для заохочення; аргументували 

кожне заохочення і супроводжували його вказівками на те, що можна 

й потрібно зробити краще; досягали того, щоб заохочення було яко-

мога конкретнішим і об’єктивнішим, адже воно лише в такому випа-

дку спонукало дитину до досягнення значно вищих навчальних ре-

зультатів; робили усе, щоб заохочення сприяло вихованню у дитини 

почуття відповідальності, розвитку уміння критично оцінювати зроб-

лене і досягати нових результатів; домагалися обґрунтованості і спра-

ведливості заохочення з тим, щоб воно сприяло не тільки виконанню 

дітьми навчальних завдань, але й прояву в них працелюбності, ініціа-

тивності та інших позитивних якостей; враховували особистісні та 

індивідуальні якості дітей, адже одне і те ж заохочення неоднаково 

впливало на активність дитини під час занять. 

Для розвитку стійкості позитивних емоційних переживань 

дітей і виховання у них мотивів до занять застосовувалося переко-

нання словом і власним прикладом. Для переконання словом викори-

стовували такі прийоми, як роз’яснення, доказ, вказівка на практичне 

застосування вправ. Застосування вказаних прийомів мало на меті 

поглиблення знань дітей про зміст, призначення вправ та способи їх 

виконання. Ці прийоми сприяли активізації вольових зусиль, утвер-

дженню у свідомості дошкільника впевненості у своїх силах, доступ-

ності в оволодінні фізичними вправами та закріплення їх як звичних 

дій. Загальне уявлення про вправу допомагало дитині виконати рухо-

ву дію без суттєвих помилок. При цьому в неї виникали емоції радос-

ті, успіху, досягнення мети, що позитивно впливало на ставлення до 

рухової дії. За таких умов вона ставала для дитини цікавою і це спо-

нукало її до повторення вправи, щоб знову пережити приємні емоції. 

Експериментальна методика передбачала вивчення фізичних 

вправ у такій послідовності: назва вправи і визначення її місця у ком-

плексі, роз’яснення, вказівка на практичне застосування, показ і бага-

торазове повторення вправи. У формуванні у дітей позитивних емо-

цій та вихованні мотивів до занять фізичними вправами велике зна-

чення відігравало правильне використання оцінки. З її допомогою 

фіксували якісні зміни у знаннях з фізичного виховання, технічній і 

руховій підготовленості дітей. Але разом з цим вона виконувала й 

інші функції: спонукала дітей до активної пізнавальної та практичної 

діяльності під час занять фізичними вправами; допомагала здійсню-

вати контроль за процесом навчання і виховання, отримувати відомо-

сті про здібності й старанність дітей на основі цього судити про ефек-

тивність своєї роботи; надавала дітям інформацію про правильність 

їхніх дій. 

Для здійснення цих функцій оцінка мала відповідати система-

тичності, об’єктивності та аргументованості. Систематичність оцінки 

полягала у здатності гнучко та адекватно реагувати на зміни у знан-

нях, уміннях і навичках дитини. Об’єктивність активізувала дитину 

до самостійних, систематичних занять фізичними вправами, форму-

вала у неї відповідну самооцінку й самоповагу. Несправедлива ж 

оцінка викликала негативні емоції, що проявлялися в незадоволенос-

ті, образах тощо. Аргументованість сприяла з’ясуванню допущених 

помилок та неточностей при виконанні рухових дій.  

Оцінка також відігравала важливу стимулюючу та мотивуючу 

роль. Але це відбувалося за наявності чітких і зрозумілих критеріїв 

навчання та виховання. Головними критеріями оцінювання рухової 

дії були знання, техніка та показаний результат. У виставленні підсу-

мкової оцінки за виконання рухової дії основним було оцінювання 

якості виконання рухових дій та досягнутих результатів. При цьому 

використовувалися такі види оцінок: оцінні судження, поточне оці-

нювання техніки виконання рухових дій, залікові оцінки за виконан-

ня навчальних нормативів. Кожен з цих видів оцінювання мав своє 

завдання з чітко окресленими межами застосування. Оцінні судження 

виражалися у конкретних словесних характеристиках зрушень дити-

ни у навчанні та вихованні. Невпевненій у власних силах дитині, 

поряд з визначенням правильності дії, надавалася емоційна підтрим-

ка у формі схвалення: «Молодець!», «Роби так і далі», «Правильно 

виконуєш» тощо. Поточні оцінки за виконання дошкільниками рухо-

вих дій були офіційним показником їхньої успішності з фізичного 

виховання. Залікові оцінки застосовувалися для характеристики ре-

зультатів виконання дітьми навчальних нормативів. Їх використання 

дозволило задовольнити одну з основних вимог ефективності навча-

льно-виховної роботи з фізичного виховання – забезпечити оцінку 

засвоєння дітьми кожної теми. 

Застосування під час проведення різних форм фізкультурно-

оздоровчих занять описаних стимулів та мотивувань викликало у 

дітей позитивні емоції та мотиви до занять фізкультурно-оздоровчою 

діяльністю. Це виражалося в їхньому переході від негативного та 

індиферентного до ситуативного ставлення до занять. На наступному 

етапі – подолання ситуативного ставлення – основна увага приділяла-

ся, поряд з мотивацією, розвитку когнітивного компонента, який 

передбачав засвоєння дітьми системи знань з фізичного виховання. 

Цей компонент оптимально поєднував роботу з формування у дітей 

всебічних знань з фізичного виховання з розвитком переконань у 

необхідності займатися ним. Для цього під час занять, бесід, перегля-

ду відповідних програм, тощо проводились так, щоб у дітей закріп-

лювалося усвідомлене бажання займатися фізичними вправами. З 

цією метою батьки під час занять щоразу, пропонуючи дітям відпові-

дні завдання, звертали увагу на перспективні цілі, пов’язані з необ-

хідністю розвитку основних рухових якостей та підвищення рухової 

підготовленості; пояснювали правила і методи виконання фізичних 

вправ безпосередньо в процесі навчання, досягаючи свідомого засво-

єння дітьми основних вимог правильного виконання вправ; створю-

вали такі ситуації, які спонукали дітей до набуття і застосування 

знань у процесі здійснення контролю та допомоги, самостійного 

вивчення фізичних вправ та виконання індивідуальних завдань, тощо. 

Використання ІКТ, розробка мультимедійних проектів, навча-

льно-методичних та ігрових посібників і впровадження їх в практич-

ну діяльність педагога дозволяє підвищити якість організації в освіт-

ньому процесі.  

До мультимедійних засобів, які ми використовували в процесі 

фізичного виховання дітей дошкільного віку выдносяться:  

– відеозаписи, що наочно демонструють послідовність певної 

рухової дії, а також дозволяють переглядати її в будь-який час для 

кращого сприймання та запам’ятовування (виконувати фізичні впра-

ви має добре знайома дітям людина (дитина);  

– аудіо- та відеозаписи, що створюють фон заняття з фізичного 

виховання (осінній ліс, вітер у полі тощо);  

– графічний супровід заняття (текст таблички з словом), що в 

процесі заняття виникають та змінюються, сприяючи розвитку мови 

та мовлення дітей);  

– мультфільми (відеофільми, графіка), в яких використовують-

ся піктограми, предметні малюнки з метою розпізнання та диферен-

ціації окремих фізичних вправ, їх елементів або для моделювання 

різних ситуацій і природних середовищ;  

– мультфільми, відеофільми, анімація, що розкривають сут-

ність імітаційних вправ (рухи тварин, рослин тощо).  

Представлені мультимедійні засоби можна інтегрувати в єдину 

мультимедійну-презентацію, яка буде виступати як провідний наоч-

ний засіб та інструмент пізнання у різноманітних видах та формах 

фізкультурнооздоровчої роботи. Її використання дозволяє детальніше 

надавати теоретичний матеріал в ігровій формі, робить його доступ-

ним для сприйняття різними аналізаторами, підвищує його засвоєння, 

посилює пізнавальний інтерес дошкільників. Це допомагає урізнома-

нітнювати процес фізичного виховання дітей, оптимізувати його, 

зробити його більш ефективним. 

Альона ПРОТАСОВА,  

аспірантка Глухівського  

Національного педагогічного університету   

ім. О.Довженка, вихователь закладу дошкільної  

освіти №1 «Ромашка»  Сумської міської ради 
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ТЕМА ДНЯ –МЕДІАГРАМОТНІСТЬ Формування      медіаграмотної  особистості на уроках української 
мови та літератури    в умовах нової української школи 

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-

комунікаційних технологій та системи масмедіа нага-

льно потребує цілеспрямованої підготовки особистості 

до вмілого і безпечного користування ними. Майбутнє 

суспільство все більше спиратиметься на інформацій-

но-комунікаційні технології: хмарні, web-технології, 

смартфони, штучні інтелекти та інші ґаджети.  
Медіа (книги, преса, радіо, кіно, телебачення, інтернет) 

потужно й суперечливо впливають на освіту молодого 

покоління, часто перетворюючись на провідний чинник 

його соціалізації, стихійного соціального навчання, стають 

засобом дистанційної і джерелом неформальної освіти. До 

цього додаються недосконалий захист дитини від медіако-

нтенту, що може шкодити її здоров’ю та розвитку, відсут-

ність механізмів ефективної саморегуляції інформаційного 

ринку, які не допускали б недоброякісної медіапродукції, 

низькоморальних ідеологем та цінностей, інших соціально 

шкідливих інформаційних впливів.  

Загострення потреби в інтенсифікації розвитку медіао-

світи зумовлено необхідністю протистояти зовнішній ін-

формаційній агресії та руйнівній зарубіжній пропаганді. У 

цих умовах медіаосвіта стає фундаментальною складовою 

інформаційної безпеки країни, відіграє стратегічну роль у 

вихованні патріотизму молоді, формуванні української 

ідентичності. Інформаційне суспільство з активним упро-

вадженням мультимедіа в повсякденну реальність вимагає 

від системи освіти перебудови методів та форм навчання, 

які дозволять учневі гнучко адаптуватися до умов життя, 

що змінюються, володіти високим рівнем толерантності, 

пристосовувати отриманий наратив до власного життєвого 

простору.  

Медіаосвіта пробує змінити відносини між учнем і 

вчителем, даючи змогу для роздумів і діалогів. За словами 

М. Маклюена, «для того, щоб жити в сучасному суспільст-

ві, необхідно бути медіаграмотним».  

Головними завданнями медіаосвіти є сприяння фо-

рмуванню: 

медіаінформаційної грамотності як комплексу умінь, 

знань, розуміння і відносин, які дають споживачам можли-

вість: ефективно і безпечно користуватися медіа, усвідом-

лено обирати, розуміти характер контенту й послуг, прий-

мати рішення та користуватися повним спектром можли-

востей, які пропонують нові комунікаційні технології та 

медіаінформаційні системи, а також можливість захистити 

себе і свою сім’ю від шкідливого або вразливого інформа-

ційного матеріалу; 

медіаімунітету особистості, який робить її здатною 

протистояти агресивному медіасередовищу і деструктив-

ним медіа-інформаційним впливам, забезпечує психологі-

чне благополуччя при споживанні медіапродукції, що пе-

редбачає медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інфо-

рмацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від 

потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і 

прихованих впливів; 

рефлексії і критичного мислення як психологічних ме-

ханізмів, які забезпечують свідоме споживання медіапро-

дукції і саморегуляцію взаємодії з медіа на основі ефекти-

вного орієнтування в медіапросторі та осмислення влас-

них медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання 

змісту, джерела, форми і якості надання інформації, її пов-

ноцінного і критичного тлумачення з урахуванням особли-

востей сприймання мови різних медіа, розвивають здат-

ність протистояти зовнішній інформаційній агресії і про-

паганді, деструктивним медіаінформаційним впливам; 

здатності до медіатворчості для компетентного і здоро-

вого самовираження особистості та реалізації її життєвих 

завдань, розвитку патріотизму, української ідентичності, 

згуртованості, солідарності, покращення якості міжособо-

вої комунікації, толерантності стосунків, а також якості 

життя в значущих для особистості спільнотах; 

спеціалізованих аспектів медіакультури: візуальної 

медіакультури (сприймання кіно, телебачення), аудіальної 

і музичної медіакультури, розвинених естетичних смаків 

щодо форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа, сучас-

них напрямів медіа-арту тощо. 

Медіаосвіта в Україні є важливим засобом форму-

вання і зміцнення національної ідентичності, консолі-

дації суспільства, формування свідомої громадянської 

патріотичної позиції особистості. У науковій літературі 

висвітлено різні проблеми адаптації та використання ІКТ 

та мультимедіа в контексті шкільного навчання, методоло-

гії і теорії комп’ютеризації освіти (В. Биков, В. Гузєєв, Ю. 

Жалдак,, 

Ю. Жук, І. Захарова, О. Полат, С. Раков,  

А. Федоров). Не залишаються осторонь означеної пробле-

ми й учені-методисти, які пропонують свої варіанти в сис-

темі інформатизації: О. Ісаєва, Ю. Ковбасенко, О. Куце-

вол, О. Пронкевич, А. Уліщенко, В. Шуляр.  

Учителі-практики Сумщини теж представляють власні 

моделі уроків мови та літератури з використанням інфор-

маційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій. Чле-

нами обласної творчої групи на допомогу вчителям-

філологам видано збірник методичних матеріалів 

«Формування ключових компетентностей учнів на уроках 

української мови та літератури в умовах нової української 

школи», який містить теоретичний матеріал щодо означе-

ної проблеми та конспекти сучасних особистісно зорієнто-

ваних уроків української мови та літератури. 

Рекомендуємо вчителям використовувати різноформа-

тний медіаконтент для формування умінь критичного 

сприймання, аналітичного опрацювання, оцінювання дос-

товірності та об’єктивності інформації; підвищення якості 

комунікативної компетентності; зміцнення національної 

ідентичності,   формування   свідомої   патріотичної   

особистості:  

 відеоролики; 

ментальні карти; 

медіатексти (інтерв’ю, коментарі, есе, реклама); 

анімаційні фільми; 

креолізовані тексти (буктрейлер, комікс (манга), пос-

тер, буклет, фото колаж, логотип, скрапбукінг, «дуддл», 

кардмейкінг тощо); 

мультфільми; 

флешмоби; 

веб-квести; 

медіа-акції; 
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скайп-конференції; 

 флеш-ігри; 

постери; 

плейкасти тощо).  

Учитель повинен дати учневі спеціальні пошукові 

знання, навчити навігації в інформаційному просторі – 

тобто формувати діяльнісно-ціннісний підхід до освіти й 

самоосвіти.  

Звертаємо увагу на те, що діяльність учнів у системі 

ІКТ передбачає роботу з інтернет-бібліотеками, ілюстру-

вання навчального матеріалу, обробку даних – дидактичні 

матеріали з екрану, використання відео-матеріалів, фраг-

ментів теле-, художніх фільмів як основи формування ін-

терпретаційної культури учнів, що породжує новий жанр 

уроку – комп’ютерно орієнтований урок, основою якого є 

гіпертекст. Дидактичні та композиційні можливості такого 

уроку полягають в урахуванні особливостей сприйняття 

сучасних підлітків та молоді (візуалізація сприйняття). 

Поняття «гіпертексту» дозволяє класифікувати урок літе-

ратури як навчальний гіпертекст, у якому вчитель пропо-

нує текст художнього твору, літературно-критичні матері-

али щодо його інтерпретації, асоціативні зв’язки типу 

«слово − символ – метафора», «епізод – герой – ідея», 

«ілюстрація – образ», «кінофрагмент – інтерпретація», 

«візуальний ряд – асоціативний ряд», «жанр в історичній 

ретроспекції – індивідуальні авторські особливості роботи 

в жанрі» і т. п. Таким чином інформація на уроці вибудо-

вується як на лінійному, так і на тематичному рівнях, ук-

лючаються мисленнєві операції аналізу, синтезу з власни-

ми узагальненнями й висновками. Отже, процес навчання 

набуває творчого характеру.  

Також рекомендуємо використовувати широкі можли-

вості медіаосвітніх технологій для порівняння широких 

можливостей культурних зразків різних літератур і куль-

тур. Найбільш оптимальними різновидами інтеграції літе-

ратури та медіаосвіти є: 

тексти підручника; 

дидактичні матеріали; 

тексти художніх творів; 

критична література; 

автобіографічні джерела; 

періодична преса; 

телевізійні передачі; 

аудіо- та відеозаписи; 

музичні твори; 

довідкова та енциклопедична література; 

освітні сайти; 

віртуальні музеї; 

електронні підручники та посібники тощо. 

Учителям української мови та літератури пропонуємо 

використовувати такі методичні прийоми створення влас-

них медіатекстів: 

підготовка (електронних, рукописних, друкованих) 

випусків шкільної газети на літературну тематику; 

 видання літературного журналу чи альманаху на тему 

ролі книги та читання в житті людини; 

 створення мультимедійної презентації, підготовка те-

левізійної передачі чи короткого відеофільму на літератур-

ні теми; 

 написання анотацій на книгу (твір) до шкільної газети, 

альманаху; 

 підготовка фотографій, малюнків, колажів на літерату-

рні теми; 

 малювання афіші літературних подій, обкладинки до 

книжки; 

 створення рекламних продуктів на тему читання і кни-

ги; 

 підготовка інтерактивних коментарів до твору ство-

рення блогів (інтернет-щоденників). 

Варто вчителям пропонувати учням домашні завдання, 

що мотивують до створення власної медіапродукції: 

підготувати комікси за мотивами літературних творів; 

прорекламувати художній твір, дотримуючись всіх 

вимог, що висуваються до рекламного продукту 

(буктрейлер); 

створити міні-фільм (анімаційний ряд); 

дібрати музику, яка б відповідала настрою поезії, пере-

давала основну думку, відображала б внутрішній світ ав-

тора; 

опрацювати за допомогою Інтернет-ресурсів додаткові 

джерела інформації про письменника; створити домашню 

інтернет-сторінку (блог), на якій розмістити власні міні-

роздуми про особистість митця; 

укласти бібліографію з теми, що вивчається, викорис-

товуючи паперові носії та мережеві ресурси; 

створити ментальну карту художнього твору тощо. 

Готуючись до уроку із застосуванням медіатекстів, слід 

керуватись такими критеріями  відбору інформації: 

зміст, глибина і обсяг навчальної інформації медіатекс-

ту повинні відповідати пізнавальним можливостям учнів, 

ураховувати їх інтелектуальну підготовку й вікові особли-

вості; 

у медіатексті повинні міститися тільки основні момен-

ти (визначення, схеми, анімаційні та відеофрагменти, що 

відбивають сутність тем, що вивчаються); 

потрібно уникати великих текстових фрагментів; 

виділяти в текстах найбільш важливі моменти, викори-

стовуючи напівжирний чи курсивний шрифт; 

не варто перенавантажувати медіатексти різноманітни-

ми спецефектами, інакше увага учнів буде зосереджена 

саме на них, а не на інформаційному наповненні; 

на рівень сприйняття матеріалу великий вплив має ко-

льорова гама, тому необхідно дібрати правильне забарв-

лення, щоб текст добре «читався»; 

необхідно чітко розрахувати час на показ того чи іншо-

го фрагменту, щоб медіатекст був доповненням до пояс-

нення учителя, а не навпаки. 

Сучасні школярі досить вільно орієнтуються в інфор-

маційному просторі. Тому завдання сучасного педагога: 

розвивати критичне мислення дитини, його уміння аналі-

зувати та відбирати важливу інформацію, структурувати, 

узагальнювати, використовувати й осмислено створювати 

для інформаційного середовища власні медіатексти, фор-

мувати медіакультуру школярів. Діяльність кожного педа-

гога, спрямована на формування медіа-культури сучасного 

учня, повинна починатися з формування його власної  

Формування      медіаграмотної  особистості на уроках української 
мови та літератури    в умовах нової української школи 
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медіакомпетентності. 

Медіаосвіту вчителя можна розглядати як ресурс, що 

спроможний забезпечити підвищення ефективності на-

вчання учнів у закладі освіти. Сучасні електронні медіа 

(насамперед, телебачення, персональні комп’ютери й Інте-

рнет) і відповідні їм медіапродукти, поєднуючи в собі мо-

жливості всіх існуючих до цього засобів масової інформа-

ції й комунікації, реалізують комплекс функцій і впливів 

на аудиторію. З одного боку, ця багатофункціональність, 

дійсно, відкриває широкий діапазон можливостей для вдо-

сконалення освітнього процесу. З іншого боку, вимагає від 

педагогів, що використовують електронні медіа й ресурси 

у своїй роботі, ретельного планування й чіткого розуміння 

цілей і завдань своїх занять. Умовою позитивного впливу 

масмедіа на результативність навчання школярів є воло-

діння вчителем інформацією про медіапродукти навчаль-

ного призначення й умінням ефективно їх використовува-

ти в освітньому процесі, а також умінням створювати влас-

ні ресурси. 

Отже, підготувати школяра до ефективної взаємодії з 

медіа, навчити учнів критично мислити, інтерпретувати 

медіатексти, навчити не лише користуватися різноманітни-

ми медійними засобами, а й розумітися на закономірнос-

тях їх функціонування, особливостей технологій впливу 

засобів масової інформації – одне із завдань сучасного 

вчителя. 

Основні терміни 

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спря-

мована на формування в суспільстві медіакультури, 

підготовку особистості до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаю-

чи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, те-

лебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередкова-

не спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з 

урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Медіакультура – культура сприймання і виробни-

цтва соціальними групами та соціумом у цілому су-

купності інформаційно-комунікаційних засобів, що 

функціонують у суспільстві, знакових систем, техно-

логій комунікації, пошуку, збирання, виробництва і 

передавання інформації. На особистісному рівні меді-

акультура означає здатність людини ефективно взає-

модіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в інфор-

маційному середовищі, здійснювати ціннісно-

вольову рефлексивну регуляцію інформаційної пове-

дінки. 

Медіаобізнаність – складова медіакультури, яка 

передбачає засвоєння особистістю системи знань про 

засоби масової комунікації, їх історію та особливості 

функціонування, користь і шкоду для людини, уміння 

убезпечити себе від деструктивних медіаінформацій-

них впливів і вільно орієнтуватись у світі інформації. 

Медіаграмотність – складова медіакультури, яка 

стосується вміння користуватися інформаційно-

комунікативною технікою, виражати себе і спілкува-

тися за допомогою медіазасобів, успішно здобувати 

необхідну інформацію, свідомо сприймати і критич-

но тлумачити інформацію, отриману з різних медіа, 

відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тоб-

то розуміти реальність, сконструйовану медіаджере-

лами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи кон-

тролю, які вони культивують. 

Медіакомпетентність – рівень медіакультури, що 

забезпечує розуміння особистістю соціокультурного, 

економічного і політичного контексту функціонуван-

ня медіа, засвідчує її здатність бути носієм і переда-

вачем медіакультурних цінностей, смаків і стандар-

тів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, ство-

рювати нові елементи медіакультури сучасного сус-

пільства, реалізувати активну громадянську позицію. 

Медіаосвітні технології – методично-

організаційні засоби навчального процесу з викорис-

танням періодичних видань, радіо, телебачення, кіно, 

а також програмно-апаратних засобів і пристроїв, що 

забезпечують операції збирання, оброблення, накопи-

чення, збереження й передавання інформації. 

Медіаінформаційна грамотність – МІГ 

(mediaandinformationalliteracy – MIL) – сучасна стра-

тегія ЮНЕСКО, яка полягає у поєднанні традиційних 

концептів «медіаграмотності» та «інформаційної гра-

мотності» в спільний концепт МІГ, що позначає ком-

бінований набір компетенцій (знань, навичок і відно-

син), необхідних на сьогоднішній день для життя і 

роботи. MIГ розглядає всі види засобів масової інфо-

рмації та інших постачальників інформації, таких як 

бібліотеки, архів, музеї та інтернет, незалежно від 

використовуваних технологій. МІГ спрямована на 

розширення прав і свободи самовираження людей, 

забезпечення рівноправного доступу до інформації та 

знань і сприяння формуванню вільної, незалежної і 

плюралістичної медіа- та інформаційної системи. 

Концепт МІГ передбачає визнання провідної ролі 

інформації і медіа в повсякденному житті. МІГ ле-

жить в основі свободи слова та інформації, оскільки 

дає змогу громадянам зрозуміти функції засобів ма-

сової інформації та інших постачальників інформації, 

критично оцінювати їх зміст, а також ухвалювати 

обґрунтовані рішення, будучи як користувачами, так 

і виробниками інформації та медіаконтенту. 
Любов ШЕРСТЮК,  

методист української мови 

 та літератури СОІППО 
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Широке використання сучасних 

освітніх технологій є одним з 

найважливіших напрямів розвитку 

сучасної організації учбового 

процесу у будь-якому навчальному 

закладі.  

Кожен викладач на своїх заняттях 

повинен розвинути у студентів 

широкий комплекс загальних 

навчальних і предметних умінь, 

опанувати способи діяльності, 

формувати пізнавальну, інформаційну, комунікативну компетенції.  

Для вирішення цієї мети потрібно використовувати основні 

методи сучасних освітніх технологій:  

- модульний; інтегрований з іншими предметами; 

диференційний; особово-орієнтований. 

Досягти це можна за допомогою певних підходів при підготовки 

до заняття: 

I. Застосування комп'ютерних технологій на заняттях 

інформатики:  

а) використання мультимедійних презентацій. Мультимедійна 

презентація дає можливість викладачеві оперативно поєднувати 

різноманітні засоби, сприяючі глибшому і усвідомленому засвоєнню 

матеріалу, що вивчається, економить час заняття, насичує його 

інформацією.  

Це дозволяє викладачу представити навчальний матеріал як 

систему яскравих опорних образів, що полегшує запам'ятовування і 

засвоєння матеріалу, що вивчається, скорочує час навчання.  

Студенти створюють презентації, як у рамках проекту, так і по 

конкретних завданнях, або за бажанням, індивідуально або групою. 

б) створення Web-сайтів з використанням мови розмітки 

гіпертекстових документів HTML є цікавим і захоплюючим 

зайняттям для студентів. Обов'язково на такому зайнятті треба 

говорити про захист своїх та чужих авторських прав. На сьогодні це 

одне із самих захоплюючих занять сучасного студента.  

II. Інтегровані заняття. Цю форму занять можна використати для 

вивчення великого об'єму матеріалу, де необхідно показати зв'язок з 

іншими предметами або з життєвими ситуаціями. Наприклад, деякі 

завдання математики, фізики можна вирішити за допомогою 

комп'ютера (будування графіків складних функцій за допомогою 

Excel, різних діаграм та ін.).  

III. Урок-гра. Гра - особлива форма взаємодії студентів зі світом. 

Такі заняття формують позитивне відношення студентів до 

оволодіння комп'ютерною грамотністю. Гра розвиває уяву, 

стимулює мотиви навчальної діяльності, учить приймати рішення в 

різних ситуаціях, розвивати інтерес у студентів до предмета, 

розбиратися в складних поняттях інформатики. 

IV. Робота в групах. Під час заняття група поділяється на дві 

підгрупи, кожна підгрупа отримує завдання, в процесі обговорення і 

виконання певної роботи, студенти досягають поставленої перед 

ними мети. Робота в групах розвиває комунікативні компетенції у 

студентів, толерантне відношення один до одного. 

V. Проектна діяльність. Одна з найцікавіших форм заняття, що 

вимагає величезної підготовки викладача та студентів. Студентам 

надається завдання, починається величезний процес в створенні 

проекту: ставляться цілі і завдання, шукається матеріал, фотографії 

та ін. Кінцевий результат - захист проектів на заняттях. Йде спільне 

обговорення, виставляються оцінки. Ця форма роботи розвиває 

величезний інтерес до предмета і до творчості студента. 

VI. Індивідуальні форми роботи дозволяють проконтролювати 

знання студента на різних етапах розуміння і сприйняття інформації, 

ліквідовувати пропуски, розвивати здібності студентів. 

Використання різних форм заняття з використанням сучасних 

освітніх технологій дозволяють розвивати комунікативні 

компетенції:  

- уміння працювати в групах;  

- знаходити потрібну інформацію, обробляти її, зберігати, 

передавати; 

- формувати сучасний стиль мислення - операційний;  

- сформувати розуміння про те, що комп'ютер є потужним і 

швидкодіючим інструментом в руках людини;  

- формувати системно-інформаційну картину світу, алгоритмічне 

мислення; уміння використовувати інформаційні технології в житті, 

розвивати інтерес не лише до предмета інформатики, але і до 

отримання знань взагалі. 

Основним чинником розвитку системного мислення студентів в 

навчальному пізнанні виступають міжпредметні зв'язки. Створення 

систематизації знань, динамічності мислення, творчих способів 

пізнавальної діяльності, і ціннісної орієнтації студентів сприяє 

встановленню і засвоєнню ними зв'язків між окремими складовими 

знань і умінь з різних навчальних предметів. 

Інформатика якнайкраще відповідає цим вимогам: вона 

забезпечує міжпредметні зв'язки, співвідношення цілей і змісту, 

прикладну спрямованість, дозволяє використати сучасні освітні 

технології, тому необхідно розвивати у студентів стійкий інтерес до 

предмета. 

В процесі навчання міжпредметні зв'язки можна реалізовувати 

поступово, що обумовлює не лише специфіка наук, але і 

закономірність психічного порядку, тобто асоціативне мислення 

студентів. Міжпредметні зв'язки представляють дидактичну умову і 

засіб глибокого і вичерпного засвоєння наук. 

Для міжпредметних зв'язків, як виявилося, найбільш всього 

підходять математика, фізика, біологія і хімія, історія, українська 

мова і література, географія:  

- При рішенні завдань інформатики - математичні методи;  

- Уявлення про кодування сигналів - методи фізики;  

- Системи координат, проекції, вектори і їх застосування в 

комп'ютерній графіці - методи математики і фізики;  

- Фізичні принципи роботи облаштувань персонального 

комп'ютера - методи фізики; 

- Генетичні і мурашині алгоритми в програмуванні - 

біологічні методи;  

- Виникнення і розвиток пристроїв і способів обробки 

інформації - історичні методи;  

- Розуміння синтаксису мов програмування, засвоєння 

комп'ютерною термінологією, вільний доступ до широкого спектру 

літератури - методи англійської мови; 

- За допомогою чисельних методів в мові програмування і 

табличному процесорі відбувається рішення математичних завдань;  

- При роботі в текстовому процесорі відбувається поліпшення 

орфографічних і мовних навичок;  

- Телекомунікаційні ресурси можна використати як інструмент 

вивчення іноземних мов;  

- Редактор формул застосовується у вигляді елементу 

закріплення найбільш важких для формул математики, хімії, фізики, 

що вивчаються;  

- Можливість моделювання за допомогою табличного процесора 

і мови програмування різних процесів;  

- Використання бази даних як засоби підтримки при вивченні 

економіки і географії. 

Використання міжпредметних зв'язків, являє собою одне з 

найбільш складних методичних завдань викладача, що вимагає 

знань змісту програм і підручників з інших дисциплін. У 

практиці навчання реалізація міжпредметних зв'язків припускає 

співпрацю викладача інформатики з іншими викладачами - 

наочниками, взаємовідвідування занять і відвідування відкритих 

заходів.  

Оксана ЛАВРУСЬ,  

викладач інформатики та комп’ютерних дисциплін,  

спеціаліст вищої категорії,  

                викладач Охтирського коледжу СНАУ  

З досвіду роботи Викладання сучасних методів навчання на заняттях 

інформатики з використанням міжпредметних  

зв’язків  
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Нове сьогодення нашої держави, поступове перетво-

рення її на демократичну, орієнтовну на кожну особис-

тість, зумовлюють масштабні зміни у системі освіти, фор-

мулюванні її оновленої мети, завдань та методів діяльнос-

ті. В цих реаліях одне з важливих завдань сучасної освіти 

полягає у формуванні особистісних якостей всіх учасників 

освітнього процесу, збереження їх фізичного і психічного 

здоров'я.  

Питання розвитку креативності особистості є надзви-

чайно актуальним у наш час. Адже саме зараз наша країна 

потребує людей, які можуть приймати сміливі та нешаб-

лонні рішення, які вміють мислити творчо. Прикро, але 

досить часто школа зберігає ще застарілий підхід до отри-

мання знань, де процес навчання зводиться лише до зазуб-

рювання і наслідування прийомів діяльності, розв'язування 

однотипних завдань. Шаблонне та монотонне повторення 

одноманітних дій не сприяє розвиткові бажання вчитися. 

Діти втрачають радість відкриття і поступово позбавля-

ються здатності до творчості. 

Сьогодні народжується нова школа, у якій учень змо-

же повноцінно жити, проектувати своє майбутнє, свій 

життєвий шлях, проявляючи власні здібності та можливос-

ті, маючи бажання до самовдосконалення, самоосвіти та 

самовиховання. Головною метою Нової української шко-

ли, ключової реформи Міністерства освіти і науки Украї-

ни, є створення школи, у якій буде приємно навчатись і 

яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається 

зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. НУШ – це шко-

ла, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до 

їхньої думки, вчать критично  та креативно мислити, не 

боятись висловлювати власну думку та бути відповідаль-

ними громадянами. Водночас батькам теж подобається 

відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та вза-

єморозуміння. 

Творчість, активність, ініціативність — дуже важливі 

риси для сучасної людини. Успішність особистості знач-

ною мірою залежить від її вміння нестандартно мислити, 

знаходити раціональні шляхи розв'язання проблем, мати 

відверту позицію щодо ставлення до себе та інших, бути 

впевненою у власних силах, відкритою до всього нового, 

тобто бути компетентною та конкурентоспроможною. 

Творчі здібності та інновації - основні джерела глобально-

го успіху в сучасному мінливому світі. Коли людина зіш-

товхується з швидкоплинними тенденціями, жорстокою 

конкуренцією і потребою якісно працювати, незалежно від 

економічної кризи та напруженого бюджету, тоді на допо-

могу приходить креативність. Доведено, що у практичній 

діяльності креативність підсилює природні здібності лю-

дини, допомагає творити і створювати нове, що й сприяє 

високій продуктивності праці та тривалого успіху.  

Головний чинник креативного навчання - ініціатив-

ність учнів. Учень є суб’єктом освітнього процесу. Він 

несе відповідальність за свою роботу на уроці. Однак роль 

педагогів та батьків при цьому не зменшується. Під час 

використання  технології креативності освітній процес 

перетворюється у співпрацю всіх його учасників . Велику 

роль при цьому відіграє особистість педагога та авторитет 

батьків. людиною. Сучасний талановитий, яскравий, ціка-

вий, творчий учитель, виконуючи завдання, поставлені 

перед школою, прагне, щоб учні не лише запам’ятали про-

грамний матеріал, а й ставили запитання, творили, вирішу-

вали, інтерпретували, дискутували. Саме на активних за-

няттях учні вчаться з користю для себе.  

Як показує практика, найкраще прослідковується 

індивідуальна результативність креативного мислення під 

час колективної та групової роботи. Групи спроможні реа-

лізувати будь – які креативні завдання. Спрощується фік-

сація результатів, здійснюється об’єктивність отриманих 

результатів. Завдання з елементами креативності включа-

ються в уроки систематизації та узагальнення знань, під 

час проведення тематичних дискусій, у нестандартних 

формах організації занять. Але освіта особистості відбува-

ється не тільки на уроках, а й в позаурочний час. П’ять 

років тому Інформаційно-методичним центром  управлін-

ня освіти Сумської міської ради  разом з КЗ Сумським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

та Сумською приватною гімназією «Просперітас» було 

започатковано Обласну інтелектуальну гру «Креатив - 

бій» для учнів 7-8 класів, що ґрунтувалась на компетентні-

сному підході та сприяла розвитку творчості, ініціативнос-

ті, креативності та критичному мисленню підростаючого 

покоління. 

Змагання                         П’ята обласна інтелектуальна гра  
    «Креатив-бій» відбулась 

«Найкращий спосіб придумати гарну ідею - це придумати множину ідей» 
Нобелівський лауреат Лайнус Карл Полінг 
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8 жовтня 2019 року вже вп’яте люб’язно відкрила свої 

двері Сумська приватна гімназія «Просперітас» перед уча-

сниками V обласної інтелектуальної гри «Креатив-бій», в 

якій взяли участь 27 команд із Сумської області. До журі 

були запрошені представники ІМЦ УОН СМР 

(Голобородько Н.В.; методист, Тодосійчук В.М., мето-

дист), КЗ СОІППО (Цебро Я.І., доцент кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту,  кандидат економічних 

наук, доцент; Луценко С.М., доцент кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту кандидат наук з держа-

вного управління, доцент; Ніколаєнко С.П., старший ви-

кладач кафедри соціально-гуманітарної освіти), Сумського 

державного університету (Люльов О.В., завідувач кафедри 

маркетингу, доктор економічних наук; Пімоненко Т.В, до-

цент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук), 

представники педагогічної, батьківської та громадської 

спільноти м.Суми (Власов В.М., вчитель історії КУ СЗОШ 

№ 6, Заєць М., Бистрик Т., Дудченко Ю., Ткаченко Л., - 

батьки учнів; Шатавава Ю., П’ятницькова Т., Косторна О. 

– представники спонсорів та громади). Спонсорами заходу 

виступили ГО «Інтелектуальна країна», Школа маркетингу 

і продаж «Кладязь», Торгова марка ТОНУС, Торгова марка 

TELL, Фірма «Полі Маркет Груп», які надали матеріальні 

заохочення та солодкі призи учасникам Гри. Цікавою но-

винкою цього року стали майстер – класи , запропоновані 

учасникам І туру Гри, які провели вчителі трудового на-

вчання Сумської приватної гімназії «Просперітас» Трегуб 

Л.В. та Прокурило О.К., старщий викладач кафедри теорії і 

методики змісту освіти КЗ СОІППО Крот Г.В. та народні 

майстри. На майстер-класах учасники могли не тільки 

ознайомитись з особливостями виготовлення оберегів, з 

техніками бісероплетіння, з 3D – форматом виготовлення 

листівки, але й взяти з собою виготовлені власноруч виро-

би.  

Інтелектуальна гра проходила у три тури. В результаті 

вирішення творчих, креативних завдань визначились ко-

манди – учасники, лауреати та переможці. Перше місце 

виборола команда «Креатив» Сумської ЗОШ»№27, друге 

місце посіла команда «Просперітас» Сумської приватної 

гімназії та третє місце отримали команди «Terra» Сумської 

ЗОШ № 5, «Азимут» Піщанської ЗОШ, «Агенти змін» 

Сумської СШ№ 17, «INSIGHT» Сумської ЗОШ № 26.  

Креатив-бій довів, що технологія креативного мислен-

ня створює умови для розвитку творчих здібностей люди-

ни, активізує пізнавальну діяльність і спонукає до творчого 

мислення. Креативна педагогічна система базується на роз-

витку дивергентного мислення, коли пошук ідеї одночасно 

в різних напрямах, не підпорядковується  єдиній логіці. 

Умовами для креативності є свобода особистості  й можли-

вості для розвитку її задатків; матеріальна незалежність і 

наявність вільного часу; заохочення до нового та змагаль-

ність. Будь-яка творчість потребує багатої уяви, розвинутої 

фантазії, вміння у звичайнісінькому явищі побачити нове, 

особливе, запропонувати «божевільну» ідею або оригіналь-

не рішення. 

Креативний процес складається з поєднання відкрито-

го і критичного мислення. У відкритому мисленні увага 

зосереджена на великій кількості самих оригінальних ідей, 

незалежно від можливостей їх реалізації та ступеня їх аргу-

ментованості. У питаннях креативності немає компромісу 

між якістю і кількістю: тільки з кількістю приходить 

якість. Критичне мислення пропонує раціональне обгово-

рення розроблених ідей, враховуючи практичність та кори-

сність ідеї. 

Отже, одна з вищих потреб особистості виявляється в 

реалізації власних творчих сил і здібностей, у високій заці-

кавленості справою і, разом з тим, постійній готовності 

удосконалювати справу, аналізувати та осмислювати влас-

ну діяльність. Компетентності, в тому числі і креативність 

та критичність мислення, дозволяють усунути суперечли-

вості між засвоєними теоретичними відомостями та їх ви-

користанням для розв’язання конкретних життєвих задач, а 

саме: уміти розрізняти об’єкти, ознаки, властивості; аналі-

зувати і пояснювати причини і наслідки подій, вчинків, 

явищ; створювати тексти, вироби, проекти; висловлювати 

ставлення до подій, вчинків своїх та інших; брати участь в 

колективних справах; у розв’язанні інтелектуальних  за-

вдань; оцінювати вчинки, різні моделі поведінки тощо, 

тобто не тільки мислити креативно та критично, але й 

приймати рішенні і нести відповідальність за їх наслідки. 

До ознак ключових компетентностей належать такі: полі-

функціональність; надпредметність; міждисциплінарність; 

багатокомпонентність; спрямування на формування крити-

чного мислення, рефлексії, визначення власної позиції.  

Незважаючи на завершення V обласної інтелектуаль-

ної гри «Креатив -бій», формування критично мислячого 

підростаючого покоління продовжується. До зустрічі на VI 

обласній інтелектуальній грі «Креатив -бій», де очікується 

збільшення кількості та креативності закладів середньої 

освіти – учасників Гри. 

Олена БРИТОВА,  

директор Сумської приватної гімназії «Просперітас», 

Світлана ЛУЦЕНКО,   

доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та ме-

неджменту КЗ СОІППО 
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 Офіційно 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

30.09.2019                                                                                                    №  528-ОД 

Про встановлення у 2019/2020 навчальному році іменних стипендій голови обласної  

державної адміністрації студентам закладів вищої освіти області 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови Сумської обла-

сної державної адміністрації від 20 липня 2004 року № 288 «Про встановлення іменних стипендій голови обласної дер-

жавної адміністрації для студентів вищих навчальних закладів», зареєстрованого в Сумському обласному управлінні 

юстиції 4 лютого 2005 року за № 3/863 (зі змінами): 

1. Призначити на 2019/2020 навчальний рік іменні стипендії голови обласної державної адміністрації студентам закладів 

вищої освіти Сумської області, які виявили відмінні успіхи в навчанні, науковій роботі та громадському житті, згідно з 

додатком. 

2. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації:  

          1) провести у жовтні 2019 року вручення дипломів та іменних стипендій голови обласної державної адміністрації 

студентам закладів вищої освіти;  

 2) забезпечити  виплату  вказаної  стипендії  протягом 2019/2020 навчального року за рахунок коштів, передба-

чених в обласному  бюджеті; 

 3) забезпечити до 31.10.2019 опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.  

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 04-

.10.2018 № 595-ОД «Про встановлення у 2018-2019 навчальному році іменних стипендій голови обласної державної   

адміністрації студентам закладів вищої освіти області». 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адмініст-

рації Боршоша І.С.  

 

Тимчасово виконуючий 

обов’язки голови                                                                         Ірина КУПРЕЙЧИК 

             

            Додаток 

до розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації  

30 вересня 2019 року № 528-ОД 

 

Список 

студентів закладів вищої освіти області, яким  

призначаються іменні стипендії голови обласної державної адміністрації у 2019/2020 навчальному році  

Ворушов Євгеній Дмитрович студент Машинобудівного коледжу Сумського державного університету 
Галушко Олександр Сергійович студент Сумського національного аграрного університету 
Гальмаков Владислав Сергійович студент Путивльського педагогічного коледжу імені С.В. Руднєва 
Клішина Аліна Геннадіївна  студентка Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського держав
    ного університету 

 

Баранцев Ярослав Антонович студент Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Бенько Анастасія Віталіївна студентка Сумського державного університету 

Бєляєва Владислава Віталіївна студентка Сумського національного аграрного університету 

Биченко Діана Олександрівна студентка Сумського державного університету 

Бізюк Анастасія Олександрівна студентка Коледжу Сумського національного аграрного університету 

Білоус Юлія Григорівна студентка Сумського державного університету 

Бондаренко Роман Олександрович студент Роменського коледжу Київського національного економічного університету імені 
В.Гетьмана 

Буц Вікторія Сергіївна студентка Глухівського медичного училища 
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Колодяжний Сергій Вячеславович студент Охтирського коледжу Сумського національного аграрного університету 

Комова Анастасія Михайлівна студентка Путивльського коледжу Сумського національного аграрного університету 

Кубрак Яна Андріївна студентка Лебединського медичного училища імені професора М.І. Сітенка 

Кудрявцев Антон Михайлович студент Сумського державного університету 

Кучеренко Поліна Валеріївна студентка Сумського державного університету 

Кушнір Оксана Олегівна студентка Шосткинського медичного училища 

Левенець Анна Ігорівна студентка Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського 

Назаренко Анжеліка Валеріївна студентка Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка 
  

Нейман Наталія Дмитрівна студентка Хіміко-технологічного коледжу імені І.Кожедуба Шосткинського інституту 
Сумського державного університету 

  
Петренко Валерія Андріївна студентка Лебединського педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка 

Петрова Аміна Сергіївна студентка Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогіч-
ного університету імені О.Довженка 
  

Понирко Сергій Федорович студент Глухівського національного педагогіч-ного університету імені О.Довженка 

Прокопечко Оксана Михайлівна студентка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Решетіло Світлана Олександрівна студентка Сумського національного аграрного університету 

Романова Дарія Андріївна студентка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Савченко  Дарина Володимирівна студентка Сумського державного університету 

Сахно Альона Михайлівна студентка Конотопського медичного училища 

Силіна Аліна Олегівна студентка Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського  
національного аграрного університету 

Сиротенко Дмитро Миколайович студент Роменського коледжу Сумського національного аграрного університету 

Славкова Марія Андріївна студентка Сумського національного аграрного університету 

Солодова Ірина Сергіївна студентка Маловисторопського коледжу імені П.С.Рибалка Сумського національного 

аграрного університету 

Таран Максим Миколайович студент Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного 

університету 

Тітарєв Артем Максимович студент Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету хар-

чових технологій 

Тулбурі Ауріка Аурелівна студентка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Франко Світлана Сергіївна студентка Сумського медичного коледжу 

Хомутенко Агнія Володимирівна студентка Сумського державного університету 

Чайка Тетяна Ігорівна студентка Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка 

Черняк Ірина Андріївна студентка Сумського будівельного коледжу. 

Заступник керівника апарату –  

начальник управління  

організаційної діяльності апарату               Світлана ЧАУСОВСЬКА  

 

Директор Департаменту  

освіти і науки         Вікторія ГРОБОВА 
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Офіційно 

01.10.2019                                                   м. Суми                                              № 596-ОД 

Про проведення І-ІІ етапів  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчаль-

них предметів у 2019/2020 навчальному році 

  

   

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конку-

рси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрова-

ного в Міністерстві юстиції України                        17 листопада 2011 року за № 1318/20056, на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 

потенціалу обдарованої молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад у жовтні-грудні 2019 року. 

2. Керівникам органів управління освітою: 

1) Забезпечити проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, англійсь-

кої, німецької, французької мов, історії, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, інформа-

тики, інформаційних технологій, економіки, правознавства, російської мови та літератури, трудового навчання в 

жовтні 2019 року, ІІ етапу – у листопаді-грудні 2019 року. 

2) Проаналізувати результати І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, ужити заходів щодо поліпшення організацій-

ного, науково-методичного рівнів їх проведення. 

3) Звіт про результати І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, заявку на участь у 

ІІІ етапі надати до 24.12.2019 комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (додатки 1, 2). 

3. Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.)   розро-

бити   і   надіслати   керівникам органів   управління   освітою    методичні    рекомендації,   графік   проведення  

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів до 25.10.2019. 

4. Витрати на проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів віднести за раху-

нок коштів місцевих бюджетів. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор Департаменту   освіти і науки                 Вікторія ГРОБОВА 
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Передбачається, що у вирішенні проблеми значну роль 

має відіграти ефективна організація фізичного виховання 

учнів із використанням різноманітних додаткових видів 

рухової активності в позаурочний час з метою всебічного 

розвитку особистості школярів. 

В цьому руслі зростає значення гурткової роботи як 

засобу додаткової рухової активності, фізкультурної осві-

ти та збереження здоров'я школярів. Шкільний футбол, на 

сьогодні, є одним з найбільш дієвих механізмів масового 

залучення дітей до занять футболом та підвищення їх ру-

хової активності. 

Фахівці визнають, що дитячий футбол за часи незалеж-

ності України набув значного розвитку. Початком розвит-

ку Вітчизняного футболу, згідно нормативних документів, 

припадає на 2001 рік у якому було створено комплексну 

систему безперервної футбольної освіти та виховання фут-

болістів, якою тоді було охоплено понад 1 млн. молоді, а у 

2018 році за даними ФФУ понад 5 млн. 

Аналіз науково-методичної літератури та досліджень 

науковців констатує, що шкільний футбол є одним з най-

більш дієвих механізмів масового залучення дітей до під-

вищення їх рухової активності. Ефективне функціонуван-

ня системи шкільної футбольної освіти в тому числі і гурт-

кових занять, потребує належного нормативно-правового, 

організаційного, кадрового, науково-методичного, фінан-

сового, матеріально-технічного забезпечення. 

 За останні роки відбувся стрімкий розвиток нор-

мативно-правового забезпечення гурткових занять з фут-

болу, значну роль у цьому розвитку зіграли Договори та 

співпраця між Міністерством освіти і науки України та 

Федерації футболу України. Аналіз науково-методичного 

забезпечення та наукових досліджень сучасного стану нор-

мативно-методичного забезпечення гурткових занять з 

футболу в школі дозволив визначити проблемні сторони: 

згортання програми впровадження у загальноосвітніх 

навчальних закладах уроків фізичної культури з елемента-

ми футболу; неналежні умови для занять футболом у зага-

льноосвітніх навчальних закладах, оскільки більшість шкі-

льних майданчиків знаходяться в непридатному стані та є 

травмонебезпечними; відсутність централізованих про-

грам будівництва майданчиків із природним і штучним 

покриттям для шкільного футболу, забезпечення загально-

освітніх навчальних закладів футбольними м’ячами, набо-

рами інвентарю, екіпіровки та методичних матеріалів; від-

сутність належної кількості облаштованих та доступних 

місць для занять футболом різних груп населення; недо-

статня кількість сучасних спортивних споруд вітчизняного 

футболу, які належать до державної або комунальної влас-

ності, та невідповідність міжнародним стандартам перева-

жної більшості з існуючих таких споруд та ін. 

Науковцями встановлено, що на сьогодні, залишається 

ряд невирішених питань організаційно-методичного забез-

печення гурткових занять з футболу: невідповідність су-

часним вимогам науково-методичного та медико-

біологічного  забезпечення  розвитку футболу; стан спор-

тивного інвентаря, обладнання, спортивних споруд та їх 

повна відсутність; рівень професійної підготовки вчителя, 

який викладає гурткові заняття з футболу в школі; значна 

кількість розроблених методичних матеріалів не відпові-

дає вимогам сучасної школи та не є системним продов-

женням змісту варіатив-

них модулів з фізичної 

культури. 

На нашу думку, для 

підвищення ефективності 

впровадження футболу у 

загальноосвітні навчальні 

заклади необхідна систе-

ма, яка б визначала, як 

організаційне (вибір та 

підготовку місць для за-

нять, матеріально-

технічне забезпечення, побудову занять, керівництво гру-

пою, добір методів навчання), так і методичне (наявність 

державних програм, які відповідають сучасним вимогам, 

планування роботи, розклад занять, методичні рекоменда-

ції та ін.) забезпечення гурткової роботи з футболу. 

Отже, виходячи з вищесказаного визначено шляхи оп-

тимізації  гурткових занять з футболу у закладах загальної 

середньої освіти, а саме: 

- покращення умов для занять футболом у закладах 

загальної середньої освіти; 

- відкриття централізованих програм будівництва май-

данчиків із природним і штучним покриттям для шкільно-

го футболу; 

- забезпечення закладів загальної середньої освіти фут-

больними м’ячами, наборами інвентарю, екіпіровки та 

методичних матеріалів;  

- підвищення рівня професійної підготовки вчителя, 

який викладає гурткові заняття з футболу в школі;  

- приведення розроблених методичних матеріалів до 

вимог сучасної школи; 

- для підвищення ефективності впровадження футболу 

у загальноосвітні навчальні заклади необхідна система, яка 

б визначала, як організаційне (вибір та підготовку місць 

для занять, матеріально-технічне забезпечення, побудову 

занять, керівництво групою, добір методів навчання), так і 

методичне (наявність державних програм, які відповіда-

ють сучасним вимогам, планування роботи, розклад за-

нять, методичні рекомендації та ін.) забезпечення гуртко-

вої роботи з футболу. 

Окреслені шляхи, на наш погляд, удосконалять та пок-

ращать якість організації та проведення гурткових занять з 

футболу у закладах загальної середньої освіти. 

 

Денис ДЕМЕНКОВ,  

методист з фізичної культури та ОБЖ  

Сумського ОІППО 

Здоровий спосіб життя ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГУРТКОВИХ  

ЗАНЯТЬ З ФУТБОЛУ У ЗАКЛАДАХ  

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Проблема недостатньої рухової активності 

один із значних факторів, який впливає на здо-

ров'я учнів.  
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