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Нова українська школа
БУРНОС В.В.,

завідувач відділу дошкільної та початкової освіти Чернігівського ОІППО
імені К. Д.Ушинського
КРАСНОГОР Т.Ф., ТРАВКІНА Л.П.

методисти відділу дошкільної та початкової освіти Чернігівського
ОІППО імені К. Д.Ушинського

ПЕРШІ КРОКИ В НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ
Прийняття Закону України «Про освіту», Державного стандарту
початкової освіти визначає нові вимоги до підготовки вчителів Нової української школи,
адаптованих до сучасних соціокультурних умов. Пріоритетним напрямом діяльності
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського
є підготовка компетентних, успішних, умотивованих педагогів, здатних творчо працювати,
засвоювати нові професійні ролі і функції, бути агентами сучасних змін в освіті.
У Чернігівській області чотири заклади освіти стали провідниками змін Нової
української школи та долучилися до Всеукраїнського експерименту «Розроблення і
впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації
нового Державного стандарту початкової освіти Нової української школи»:
- Чернігівська загальноосвітня школа І ступеня №25 Чернігівської міської ради;
- Прилуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Прилуцької міської ради;
- Ріпкинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Ріпкинського району;
- Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Ніжинської міської ради.
Для впровадження пілотного проєкту налагоджено тісну взаємодію між учителями,
керівниками шкіл і батьками: проведено засідання педагогічних рад, батьківські збори класів,
які беруть участь у пілотуванні.
Науково-методичний супровід проведення
експерименту здійснюють науково-педагогічні
працівники інституту: обласним координатором
пілотного проєкту визначено Бурноса В.В,
завідувача відділу дошкільної та початкової освіти,
тренерами – Красногор Т.Ф. та Травкіну Л.П.,
методистів відділу.
Відділ дошкільної та початкової освіти
інституту, учителі експериментальних (пілотних) закладів області
ознайомились із фінськими підходами, досвідом і кращими практиками
сучасної педагогіки початкової освіти: методами та інструментами оцінювання, інклюзивною
освітою, співпрацею між школою та батьками, професійним розвитком учителів тощо.
Із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сферу формування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за очно-дистанційною формою
навчання проведено навчальні тренінги на курсах підвищення кваліфікації для вчителів
початкових класів закладів загальної середньої освіти (червень-липень, жовтень-грудень,
2019 рік).
Відбулась підготовка чотирьох етапів підвищення кваліфікації учителів початкової
школи, які навчатимуть учнів перших класів за новим Державним стандартом початкової
загальної освіти.
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Для забезпечення всебічного розвитку особистості дитини як активного учасника
освітнього процесу, розвитку креативного підходу та внутрішнього потенціалу кожної
дитини, створення сприятливого розвивального простору на базі закладів загальної середньої
освіти відбулися одноденні тренінги для вчителів перших та других класів Нової української
школи (LEGO Foundation)».
Дистанційна форма навчання здійснювалася шляхом проходження учасниками
дистанційного курсу на сайті студії онлайн-освіти EdEra.
Очна форма навчання складалася з трьох сесій
підвищення кваліфікації вчителів початкової школи.
Учасники тренінгів ознайомилися з новим Державним
стандартом
початкової
освіти,
типовими
освітніми
програмами, базовими навчальними планами, організацією
ефективного і безпечного освітнього середовища, методикою
та
практикою
проведення
«Ранкових
зустрічей»,
компетентнісним, особистісно орієнтованим, інтегрованим і
діяльнісним підходами в освітньому процесі Нової
української школи, практично опрацювали методику
компетентнісного навчання «Шість цеглинок» (Гра поновому, навчання по-іншому з LEGO) та отримали
консультацію щодо навчання на дистанційному курсі
освітньої платформи EdEra.
Підсумком роботи тренінгів стали презентації
авторських творчих продуктів (проєктів, технологічних
портфоліо, навчально-методичних розробок, модельних програм тощо).
За успішне виконання очно-дистанційної програми вчителі початкових класів
отримали два сертифікати: безкоштовний електронний сертифікат освітньої платформи EdEra
та сертифікат ЧОІППО імені К.Д. Ушинського.
У 2019 році учасники пілотного проєкту
долучилися до супроводжуючих тренінгів для вчителів
других класів пілотних шкіл із теми «Освітні методики
the LEGO Foundation в початковій школі. Шість цеглинок
2.0» та кущових сесій-обмінів досвідом для вчителів
других класів, заступників директорів пілотних шкіл
Житомирської, Харківської, Чернігівської, Київської
областей та міста Києва.
На цих заходах презентовано власний досвід роботи в
проєкті, використання нових освітніх методик the LEGO
Foundation у викладанні предметів Нової української школи.
Для реалізації основних завдань Нової української школи
укладено та видано методичні рекомендації «Перші кроки в
Нову українську школу. Порадник для вчителя початкової
школи», який містить теоретичні та практичні матеріали з
досвіду роботи експериментальних (пілотних) закладів області.
На сайтах Управління освіти і науки Чернігівської
облдержадміністрації та ЧОІППО імені К.Д. Ушинського для громадськості й педагогічної
спільноти створено обласну електронну платформу «Нова українська школа», де розміщено
інформаційні повідомлення про перебіг експериментальної роботи в пілотних школах області.
Навчання в 3-му класі відзначається переходом до другого циклу початкової освіти –
основного, що передбачає певні зміни в підходах до навчання, виховання та розвитку учнів,
оцінювання їхніх навчальних досягнень. У той же час в організації освітнього процесу в 3
класі зберігається наступність з попереднім циклом навчання: проводяться ранкові зустрічі,
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реалізується інтегрований підхід до організації змісту навчання, застосовується формувальне
та підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів із використання компетентнісних
завдань.
Підбиття підсумків експериментальної роботи в
пілотних закладах загальної середньої освіти області за
2019-2020 навчальний рік засвідчує про позитивні
тенденції в освітньому процесі, а саме: збереження
цінностей дитинства, створення сучасного навчальнопредметного середовища, гуманізації та інтеграції
навчання, які забезпечують психологічний комфорт і
сприяють вияву творчості дітей.
З метою надання якісних освітніх послуг та організації якісного освітнього процесу в
2019 році на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського для методистів міських кабінетів (центрів),
структурних підрозділів із питань освіти органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування,
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
місцевого
самоврядування, які відповідають за питання початкової освіти, відбувся обласний семінарнарада «Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у закладах загальної
середньої освіти в 2019-2020 н.р. в умовах реалізації нових освітніх тенденцій».
Управлінням освіти і науки спільно з ЧОІППО імені К.Д. Ушинського в серпні 2019 р.
проведена обласна серпнева конференція на тему «Нова українська школа: перші кроки та
майбутня траєкторія».
У 2019 році ЧОІППО імені К.Д. Ушинського підготовлено 27 педагогів-супервізорів.
З грудня 2019 року для вчителів початкових класів Нової української школи
підготовленими тренерами-педагогами (супервізорами) розпочато супервізію (наставництво).
Наставницьку допомогу отримало 235 вчителів початкових класів області.
Інститутом проведено тренінги з підготовки регіональних тренерів для підвищення
кваліфікації вчителів початкової школи, для роботи в умовах НУШ (підготовлено 24
регіональних тренери).
Упродовж чотирьох етапів підвищили кваліфікацію 2556 вчителів початкової школи.
Учасники тренінгів ознайомилися з новим Державним стандартом початкової освіти,
типовими освітніми програмами, базовими навчальними планами, організацією ефективного і
безпечного освітнього середовища, методикою та практикою проведення «Ранкових
зустрічей», компетентнісним, особистісно орієнтованим, інтегрованим і діяльнісним
підходами в освітньому процесі Нової української школи, практично опрацювали методику
компетентнісного навчання «Шість цеглинок» (Гра по-новому, навчання по-іншому з LEGO)
та отримали консультацію щодо навчання на дистанційному курсі освітньої платформи EdEra.
У березні 2020 року початкова школа, як і вся наша країна, зустрілась із неочікуваним
викликом, зумовленим пандемією і, як наслідок, переходом на дистанційний формат роботи.
Така організація освітнього процесу в кінці минулого навчального року, безумовно,
позначилась на структуруванні змісту навчання, на виборі освітніх технологій і засобів, на
результатах навчання учнів.
Чернігівським
обласним
інститутом
післядипломної
педагогічної
освіти
імені К.Д. Ушинського оперативно переорієнтовано
освітню діяльність на щільніший зв'язок із практиками в
дидактичному й методичному супроводі впровадження
Державного стандарту, типових освітніх програм,
підручників і навчальних посібників. Постійні онлайн
контакти: вебінари, консультування, допомога в
підготовці відео уроків, публікування в соціальних
мережах навчальних і методичних матеріалів для
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дистанційного навчання молодших школярів. Саме така місія є нашим пріоритетом.
Традиційно в кінці серпня 2020 року проведено веб-конференцію, на якій учителі,
методисти, управлінці області обговорили проблеми організації освітнього процесу й
отримали професійну допомогу.
У 2020-2021 навчальному році Українським інститутом розвитку освіти спільно з
Командою підтримки освітньої реформи при Міністерстві освіти і науки України для вчителів
початкових класів, учителів експериментальних закладів, тренерів та координаторів НУШ
проведено ряд вебінарів, веб-конференцій, онлайн-тренінгів з різної тематики:
 вебінар з пілотними школами щодо організації навчального процесу (09.09.2020).
Спікери Роман Шиян, Олена Лінник, Олена Хоменко;
 «Особливості організації навчального процесу з мовно-літературної галузі в
пілотних класах» (15.09.2020). Спікер Ірина Старагіна;
 вебінар для регіональних координаторів НУШ – учасників Всеукраїнського
експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової
освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»
(22.09.2020), (вебінар присвячено рівневому оцінюванню в 2020-21 навчальному році, а також
правилам ведення класного журналу);
 «Особливості організації навчального процесу в 4-х пілотних класах з
інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (23.09.2020). Спікери Ольга Волощенко, Олександра
Козак;
 «Особливості організації навчального процесу з інформатичної галузі в 4-х
пілотних класах» (29.09.2020). Спікер Оксана Пасічник.
Учасники вебінарів ознайомилися із:
‒ особливостями, принципами, критеріями, формами та практиками оцінювання
(взаємоцінювання/самооцінювання) індивідуального прогресу учнів початкової школи під час
вивчення інтегрованих предметів, виконання проєктів тощо;
‒ сутністю і змістом компетентностей, якими мають володіти вчителі, учні та батьки
в здійсненні оцінювання результатів навчання учнів;
‒ значенням зворотного зв’язку, що надається учасниками освітнього процесу в
перебігу оцінювання;
‒ видами підтримки (загальна, інтенсивна, спеціальна), яку забезпечують учителі, що
сприяє підвищенню ефективності навчання учнів.
У перебігу роботи учасники працювали в малих групах. Робота в них мала особистісноціннісну, пошуково-дослідницьку та рефлексивну складову. Вчителі вивчали власні сильні та
слабкі сторони в оцінюванні результатів навчальних досягнень учнів, визначали можливі
виклики та загрози в оцінюванні ключових компетентностей учнів, дискутували,
обмінювалися досвідом, презентували результати роботи групи, здійснювали пошук шляхів
адаптації прогресивного досвіду фінських шкіл у практику роботи Нової української школи.
Продовжено пілотне впровадження нового Державного стандарту початкової освіти в
четвертих класах, учасниками якого є 4 заклади загальної середньої освіти області.
Проведення моніторингового дослідження щодо ефективності впровадження нового
Державного стандарту початкової освіти в пілотних закладах області продовжено до травня
2021 року.
Усі вчителі початкових класів, які працюватимуть з 1 вересня 2020-2021 навчального
року у 1 класі, отримали методичні рекомендації, які містять теоретичні та практичні
матеріали з досвіду роботи експериментальних (пілотних) закладів області.
Як бачимо, для методистів відділу дошкільної та початкової освіти ЧОІППО
імені К.Д. Ушинського це був період напруженої праці, нових можливостей та змін, які
заклали фундамент успіху на роки вперед, завдяки ефективному здійсненню науковометодичного забезпечення й реалізації основних завдань Нової української школи в системі
освіти Чернігівської області.
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Освітній простір дошкілля
Надія ЖЕРЕБЦОВА,

методист відділу дошкільної та початкової освіти Чернігівського
ОІППО імені К. Д.Ушинського

ФОРМАТ ЗМІН ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Протягом останніх років система дошкільної освіти в Україні
проходить суттєве реформування.
Доступність та якість – це два ключові орієнтири, яких сьогодні має досягти дошкільна
освіта в рамках започаткованих урядом реформ.
Важливого значення для розбудови дошкільної освіти має співпраця з міжнародними
організаціями: The LEGO Foundation (Королівство Данія); Міжнародною фундацією «Aflatoun
International» (Королівство Нідерланди); дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ; організацією з
безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Представництва Дитячого
фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) протягом 2019-2020 років реалізується
проєкт «Підвищення якості дошкільної освіти в Україні» для забезпечення обізнаності
педагогічних працівників, які працюють у системі дошкільної освіти, з міжнародною
практикою у сфері якості дошкільної освіти.
Розвиток якісної та доступної дошкільної освіти за методикою ECERS є важливим
кроком у реформуванні. Уперше в Україні для цього застосовується науково визнаний,
ефективний інструмент, який уже багато років використовують у більш ніж тридцяти країнах.
Восени 2020 року до закладів дошкільної освіти та місцевих органів управління освітою
надійшли примірники друкованого видання «Шкала оцінювання якості освітнього процесу в
закладах дошкільної освіти». Для керівників закладів дошкільної освіти та вихователів вони
можуть слугувати орієнтиром для поліпшення якості освітнього процесу в їхньому дитсадку,
побачити сильні та слабкі сторони роботи їхнього закладу.
У межах міжнародного проєкту «Міжнародні критерії якості дошкільних освітніх
програм» в Україні проведено дослідження критеріїв якості дошкільної освіти. За
результатами дослідження найважливішими критеріями якості освітніх послуг у закладах
дошкільної освіти, за оцінками представників усіх цільових груп, є безпека, взаємодія
педагогів із дітьми, гігієна, здоров'я і благополуччя дитини в дошкільному закладі.
Наступними за важливістю для представників усіх цільових груп стали критерії,
пов'язані з розвитком та навчанням дитини (розвиток мовлення, спілкування, навички дрібної
моторики, вивчення правил дорожнього руху); обладнання та якість приміщень і простору
поза приміщеннями; взаємодія працівників освітнього закладу з дітьми та батьками;
співвідношення кількості дітей і педагогів.
Отримані рекомендації за результатами дослідження будуть використані для
подальшого удосконалення й розвитку системи дошкільної освіти.
У сфері дошкільної освіти Міністерством освіти і науки України напрацьовуються
законодавчі та нормативно-правові акти. Завершується робота над законопроєктом «Про
внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту». Розроблено та надіслано на
погодження до органів центральної виконавчої влади проєкт розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку дошкільної освіти».
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Проведено серію публічних консультацій із питань забезпечення якісної та доступної
дошкільної освіти за участю представників батьківської спільноти, громадських організацій,
освітян та освітніх управлінців у шести містах України, а також у форматі онлайн-опитування.
У ході консультацій було проаналізовано фактори забезпечення доступу до закладів
дошкільної освіти, а саме: побудова ефективної мережі ЗДО, стимулювання приватної
ініціативи у сфері дошкільної освіти, зарахування дітей до ЗДО, фінансування дошкільної
освіти тощо.
Стартувала розробка Стандарту дошкільної освіти. Основні чинники оновлення
Базового компонента дошкільної освіти:
- забезпечення наступності між державними стандартами дошкільної й початкової
освіти;
- врахування результатів і останніх досліджень у царині дошкільної освіти та
рекомендацій європейських міжнародних організацій, зокрема Рекомендацій Європейської
комісії щодо використання Європейської рамки якості дошкільної освіти в розробленні
державної політики у сфері дошкільної освіти;
- необхідність відображення в новому документі змін, які відбулися у сфері
інклюзивної освіти;
- нові підходи до розроблення таких документів, які існують у міжнародній спільноті.
Дошкільна освіта здійснюється відповідно до Державного стандарту Базового
компонента дошкільної освіти. Основними підходами
реалізації
дошкільної
освіти
є
особистісно
орієнтований,
компетентнісний,
діяльнісний,
інклюзивний.
Путівником для реалізації змісту Державного
стандарту є програми розвитку, виховання та навчання
дітей дошкільного віку.
В умовах освітньої реформи «Нова українська
школа» важливим завданням є забезпечення
наступності між дошкільною та початковою освітою.
Саме тому педагогічні колективи закладів дошкільної
освіти області впроваджують нову освітню програму
та навчально-методичний комплекс «Впевнений
старт» (Т. Піроженко) для дітей усіх вікових категорій.
Як додатковий навчальний курс, що доповнює та поглиблює зміст комплексних
програм розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку та з метою поширення
апробованого на практиці досвіду роботи педагогів України щодо соціально-фінансової
грамотності дітей дошкільного віку, в області створено систему комплексної інформаційної
та методичної підтримки педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо
впровадження основ Міжнародного освітнього проєкту
«Афлатот».
Упровадження змісту альтернативної програми «STREMосвіта або стежинки у Всесвіт» (К. Крутій) у практику роботи
забезпечує можливість дитині осягнути закономірності та
взаємозв’язки довкілля, сформувати цілісний світогляд, основи
культури інженерного мислення.
Із метою формування в дітей дошкільного віку навичок
ресурсозбереження, ефективного спілкування та гармонійних
стосунків з оточуючими в практику роботи закладів дошкільної
освіти з 2016 року успішно впроваджується курс «Дошкільнятам
– освіта для сталого розвитку» (О. Пометун, Н.Гавриш).
Важливими складовими елементами методики для сталого
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розвитку в закладі дошкільної освіти є самопізнання, самонавчання дітей через діяльність,
націлення їх на прийняття самостійних рішень у повсякденному житті, виконання дій у
напрямі сталого розвитку.
Для реалізації варіативної складової Державного стандарту дошкільної освіти,
забезпечення особистісного зростання кожного вихованця з урахуванням його задатків,
здібностей у закладах дошкільної освіти функціонують гуртки різного спрямування.
Керівниками гуртків є педагоги закладів освіти, які впроваджують зміст парціальних програм
фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного, музичного спрямування, а саме:
«Шкіряний м'яч» (авт. В. Дроздюк), «Юний легкоатлет» (Н. Кулік), «Про себе треба знати,
про себе треба дбати» (Л. Лохвицька), «Дитяча хореографія» (А. Шевчук) та інноваційні
технології.
У
Чернігівському
дошкільному
навчальному закладі, центрі розвитку дитини
№68 «Пізнайко» Чернігівської міської ради,
організована гурткова робота, починаючи з груп
раннього віку. Кожна вікова група працює за
певною інноваційною технологією. Педагоги
створили відповідне розвивальне середовище,
яке наповнили дидактичним матеріалом щодо
організації гурткової роботи за змістом
технологій: «Дошкільнятам – освіта для сталого
розвитку» (Н. Гавриш); соціально-фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот»;
технологій «Радість розвитку»; психолого-педагогічного проєктування (ППП); інформаційнокомунікаційних технологій; формування лідерських якостей дошкільників; методики раннього
розвитку дитини Макато Шичиди; авторської методики навчання раннього читання
дошкільників Л. Шелестової; формування елементарних математичних уявлень і понять за
методикою Дж. Кюїзенера, ігри Воскобовича тощо.
Формування культури здорового способу життя дитини дошкільного віку – один із
основних напрямів реалізації змісту Базового компонента дошкільної освіти.
Практичні заняття спрямовані на засвоєння дітьми методів дихальної гімнастики
Бутейка, розвитку рухової активності за методиками Шабеко, оздоровлення хребта Поля
Брега, фітнес-програм, спортивних танців на степах, скандинавської ходьби тощо.
Спостерігається позитивна динаміка в зменшенні загальної захворюваності вихованців
груп завдяки впровадженню оздоровчих технологій профілактичного та терапевтичного
спрямування: фітотерапія, аромотерапія, вітамінотерапія, арттерапія, піскова, ігрова, музична
терапії, казкотерапія, сміхотерапія; кольоротерапія тощо.
Інноваційна освітня діяльність у закладах дошкільної освіти області здійснюється
шляхом впровадження педагогічних технологій: «Лялька як персона: педагогічний підхід для
соціального і психологічного розвитку дитини»
(Н. Софій),
«Мнемотехніка:
технологія
ефективного засвоєння інформації в умовах
сучасної освіти» (Г. Чепурний), технологія
розвитку творчої особистості Г.Альтшуллер,
«Логічні блоки Дьєнеша», «Кольорові числа
Дж. Кюїзенера»,
психолого-педагогічного
проєктування взаємодії дорослого з дитиною
«Радість
розвитку»
й
спрямована
на
формування життєвої компетентності, розвитку
базових якостей дошкільників у різних видах
діяльності.
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Розбудова системи дошкільної освіти в області вимагає пошуку й апробації способів
удосконалення освітнього процесу. У вирішенні цього завдання все вагомішими стають
наукові дослідження, що проводяться педагогічними колективами.
Експеримент «Стандартизація наскрізної соціальнопсихологічної моделі масового
впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» проходить на базі дошкільного
навчального закладу № 9 «Лілея» загального розвитку дітей Ніжинської міської ради
(науковий керівник: Найдьонова Л.А., заступник директора з наукової роботи, завідувач
лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України).
Мета – стандартизувати інваріантну складову психолого-педагогічної концепції розвитку
системи наскрізної масової медіаосвіти, стратегію інтенсивної підготовки педагогічних
колективів дітей і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій.
Дев'ять закладів дошкільної освіти області беруть участь у науково-педагогічному
проєкті «Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю» (науковий керівник – Кириленко С.В.,
к.пед.наук, начальник відділу дослідження підготовки вчителів ДНУ Інституту модернізації
змісту освіти).
Заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 26 Прилуцької міської ради
Чернігівської області бере участь у Всеукраїнському медико-педагогічному проєкті «Гармонія
інтелекту та здоров’я» (науковий керівник Яновська Н.М., кандидат медичних наук,
президент Міжнародного інноваційного центру гармонійного розвитку людини). У ході
експериментальної роботи досліджується важливість створення умов для повноцінного
фізичного, духовного здоров’я, психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей
шляхом визначення пріоритету особистісно орієнтованого корекційно-оздоровчого розвитку.
Без професіоналів і чіткої стратегії кадрової
політики забезпечити якість освіти не можливо. Тому,
крім фінансової, академічної, організаційної автономії,
на часі – робота з кадрами.
П'ятий рік поспіль на базі обласного інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
К.Д. Ушинського організовано роботу обласної
Школи
професійного
зростання
керівника,
вихователя-методиста «Успіх» із теми «Новий
освітній простір та сучасне середовище в закладах
дошкільної освіти». Учасники школи обговорюють
питання успішних практик у дошкіллі, особливості організації медіаосвітньої діяльності,
нормативне врегулювання організації інклюзії в закладах дошкільної освіти.
Перспективи розбудови освітнього простору дошкільної освіти області:
- надання якісної дошкільної освіти дітям та забезпечення дошкільної зрілості як
головного критерію шкільної готовності відповідно до Державного стандарту;
- упровадження нових міжнародних педагогічних технологій у практику роботи
закладів дошкільної освіти;
- організація роботи віртуальних курсів, консультаційних кабінетів, навчальних
ресурсів для батьків і педагогів;
- забезпечення якісної фахової та психолого-педагогічної електронної освіти батьків і
педагогів закладів дошкільної освіти регіону впродовж життя.
Головна наша цінність – це щастя дитини. Щастя дитини – це не лише задоволення, а
ще й значимість того, у чому дитина бере участь. Не варто вчити дітей заради того, щоб їм
подобалося.
Наша мета – щоб дитині подобалося те, що вона вчиться, пізнає світ, взаємодіє та
почувається в безпеці. Діти не лише наше майбутнє, а й наше сьогодення. Ми маємо зробити
для них усе тут і зараз, бо не можемо втрачати час.
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Удосконалення майстерності педагогічних працівників
МАТЮШКІНА Т.П.,

доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання
Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук

ДРУГА ОСВІТА – НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ
Важко переоцінити роль закладів післядипломної освіти в
підвищенні ефективності навчання, якості освітніх послуг, які
надаються закладами освіти України.
Інститути післядипломної педагогічної освіти завжди
оперативно відгукувались на потреби освітянської спільноти, створювали комфортні умови
для підвищення кваліфікації працівників освіти, озброювали новітніми педагогічними
технологіями, поширювали перспективний педагогічний досвід, опікувались проблемами
науково-методичного супроводу навчальних дисциплін, дбали про кадрове забезпечення.
Так, 1993 року в ході дослідження кадрового потенціалу Чернігівщини були виявлені
нагальні потреби освітніх закладів у спеціалістах окремих категорій, ухвалене рішення про
створення факультету перепідготовки в Чернігівському обласному інституті підвищення
кваліфікації та перепідготовки працівників освіти (із 2009 року – Чернігівському ОІППО
імені К.Д. Ушинського) відповідно до наказу № 90 від 10 листопада 1993 року «Про створення
факультету перепідготовки працівників освіти», який функціонував із 1993-го по 2018 рік, де
можна було отримати другу освіту з таких спеціальностей:
«Практична психологія в системі освіти» (1993 – 2018) – 671 випускник;
«Українська мова і література» (1993 – 2010) – 341 випускник;
«Зарубіжна література» (1996 – 1998) – 40 випускників;
«Англійська мова і література» (1998 – 2012) – 309 випускників.
Усього за роки роботи факультету 1361 слухач одержав диплом про другу вищу
освіту.
Головною метою факультету була цілеспрямована перепідготовка спочатку вчителів
української мови і літератури та практичних психологів для шкіл області, а пізніше – учителів
зарубіжної літератури та англійської мови, яких на ті часи не вистачало.
Основними завданнями факультету були: сприяння становленню інституту як
провідного освітнього закладу в області й Україні; вивчення кон’юнктури ринку в системі
перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та управлінського персоналу; вивчення
попиту населення в освітніх послугах; прогнозування розвитку освіти та кадрових потреб в
області; здійснення маркетингового аналізу в системі перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівних кадрів; організація та проведення ефективної рекламної діяльності;
оптимізація навчального процесу з урахуванням особливостей умов очно-заочного та заочного
навчання; виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців із
вищою освітою.
Основними напрямами діяльності факультету були: підготовка та перепідготовка
фахівців; підготовка спеціалістів І-ІІІ рівнів кваліфікації відповідно до виданої ліцензії та
згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями, інформаційне обслуговування
та координація діяльності факультету; організація видання наукової та науково-методичної
літератури, надання різнопланових освітніх консультативних послуг.
Навчальний процес на факультеті був спрямований на реалізацію змісту освіти, який
визначався освітньо-професійними програмами перепідготовки, навчальними програмами
дисциплін, іншими нормативно-правовими актами органів державного управління освітою.
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Основним навчальним документом, що визначав організацію навчального процесу, був
навчальний план. Кваліфікація спеціаліста присвоювалась випускникам за результатами
складання комплексного державного екзамену та захисту дипломної роботи.
Визначним є факт, коли після створення факультету перепідготовки між інститутом та
Чернігівським обласним центром зайнятості було укладено договір про перепідготовку
вчителів
зі
статусом
безробітних. Навчання тривало
9 місяців, форма навчання була
очною
(перепідготовка
здійснювалась переважно зі
спеціальностей
«практичний
психолог» та «українська мова і
література»).
Перший випуск слухачів курсів
перепідготовки зі спеціальності
«українська мова і література»
1994 р.

Навчальний процес забезпечували профільні кафедри, створення яких було обумовлене
новими функціями інституту післядипломної педагогічної освіти – надавати послуги з
отримання другої педагогічної освіти задля задоволення потреб освітніх закладів області у
висококваліфікованих фахівцях.
Назва кафедри
Кафедра
української
мови і літератури

Рік
заснування
1993

Кафедра психології

1993

Кафедра іноземних мов

2001

Завідувачі / завідувачки
Жила С.О., кандидат педагогічних наук,
доцент; із жовтня 2001 до 1 вересня 2015 р.
Матюшкіна Т.П., кандидат педагогічних наук,
доцент
Подорога В. Я., кандидат психологічних наук,
доцент; Скребець В. О., доктор психологічних
наук, професор; Швидкий А.Л., кандидат
психологічних наук;
Чепурна Г.Л., кандидат психологічних наук,
доцент
Градобик М.С., кандидат філологічних наук,
доцент

Випускники факультету перепідготовки успішно працюють у різних навчальних
закладах Чернігівщини, беруть активну участь у професійних інтелектуальних змаганнях,
демонструючи кожного разу високий рівень фахової майстерності. Так, випускниця
факультету перепідготовки Молочко С.Р. у 2001 році потрапила у фінальний етап
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2001» у номінації «Українська мова і література»,
а нині успішно працює старшим викладачем кафедри філологічних дисциплін та методики їх
викладання (завідувачка – Баран Г.В., кандидат філологічних наук, доцент).
Серед випускників факультету є працівники інституту, які отримали другу вищу
освіту, намагаючись розширили межі своїх фахових можливостей. Із практичної психології:
 Бенедицька Т.В., тривалий час працювала викладачем кафедри педагогіки та
психології;
13
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 Бієнко Н.А., старший викладач кафедри педагогіки та психології;
 Бойко Л.М., методист відділу керівних кадрів та координації діяльності
методичних кабінетів (центрів);
 Бурцева Л.П., методист з бібліотечної роботи відділу виховної роботи і
здорового способу життя;
 Бут Л.І., методист відділу планування в системі підвищення кваліфікації;
 Волинець А.А., нині доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх
викладання, кандидат історичних наук;
 Вошкіна І.А., нині заввідділом роботи з обдарованими учнями;
 Гальонка Л.М., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;
 Давиденко А.А., нині професор кафедри природничо-математичних дисциплін
та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, доктор педагогічних наук;
 Журов В.В., нині доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат
психологічних наук;
 Кончиц І.П., методист відділу виховної роботи і здорового способу життя;
 Ланько О.М. (Мухіна О.М.), методист відділу роботи з обдарованими учнями;
 Лісаченко З.Ф., методист деканату підвищення кваліфікації;
 Матюшкін М.В., нині доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, кандидат технічних наук;
 Шаповаленко І.О., методист відділу планування в системі підвищення
кваліфікації.
Із зарубіжної літератури:
 Мокрогуз О.П., нині доцент, завідувач кафедри суспільних дисциплін та
методики їх викладання, кандидат педагогічних наук.
З української мови і літератури:
 Жеребцова Н.М., методист відділу дошкільної та початкової освіти;
 Корінь Г.М., методист з української мови і літератури відділу суспільногуманітарних дисциплін;
 Кузьменко І.І., завідувач відділу незалежного зовнішнього оцінювання,
заслужений учитель України»;
 Матюшкіна Т.П., доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх
викладання, кандидат педагогічних наук;
 Молочко С.Р., старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики
їх викладання;
 Нестеренко Л.О., доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх
викладання, кандидат історичних наук;
 Ремидовська Л.М., методист відділу роботи з обдарованими учнями;
 Чередник Т.П., доцент НУ «Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка»,
кандидат філологічних наук.
З англійської мови:
 Ланько О.М. (Мухіна О.М.), методист відділу роботи з обдарованими учнями.
Із 2003 по 2018 рік роботу факультету забезпечували декани Подорога В.Я.,
Скребець В.О., Матюшкіна Т.П., Пархоменко Л.Ф., які опікувалися проблемами
ліцензування спеціальностей, організацією навчального процесу, створенням комфортних
умов для слухачів факультету перепідготовки, інформаційної бази та іншими, завдяки чому
забезпечували успішне функціонування такого вкрай важливого підрозділу Чернігівського
ОІППО імені К.Д. Ушинського як факультет перепідготовки працівників освіти.
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ГАЛЬОНКА О.А.,

доцент кафедри філологічних дисциплін та методики
їх викладання ЧОІППО імені К.Д Ушинського,
кандидат педагогічних наук,
заслужений працівник освіти України
ЛАНЬКО Н.О.,

завідувач відділу передового педагогічного досвіду
у 2004-2012 рр., відмінник освіти України,
дипломант ІV Міжнародного фестивалю
педагогічних інновацій за перемогу в номінації
«Інновації в організації неперервного підвищення
кваліфікації педагогічних працівників»

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЄКТУ «ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ.
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ ЧЕРНІГІВЩИНИ»
Справжній педагог не є якимсь гвинтиком у
машині суспільного життя, яка рухається без певного
сенсу й мети відповідно до незмінних законів буття, а є
творча особистість, що спрямовує в певному напрямку
формування молодої людини на благо їй і суспільству
Г.Г. Ващенко
У сучасному світі відбуваються глобальні соціально-економічні зміни. Для розвитку
педагогічної науки і практики, особливо на етапі реформування системи освіти, необхідна
реконструкція історико-педагогічного процесу, пізнання його закономірностей. І.В. Зайченко
зазначає: «У минулому багатьма педагогами, просвітителями, мислителями було висунуто й
обґрунтовано величезна кількість оригінальних і плідних педагогічних ідей, реалізація яких у
відповідних умовах приносила, приносить і може принести високий ефект педагогічній
практиці» [7, С. 45].
«Брак цілеспрямованої гуманістичної освіти може призвести як до інтелектуальної, так
і до моральної деградації нових поколінь. На вчителя покладено соціальну відповідальність за
наслідки його праці. Його роль як організатора освіти, виховання не може бути
перебільшеною: за рівень розвитку нового покоління він відповідає перед державою» [14,
С.11].
На виконання Указу Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002 «Про
Національну доктрину розвитку освіти» відділ передового педагогічного досвіду з часу свого
створення започаткував освітній науково-методичний проєкт «Історія і сучасність. Видатні
педагоги Чернігівщини». Серед відомих педагогів, які жили і працювали на Чернігівщині –
Іоан Максимович, К.Д. Ушинський, П.О. Куліш, Б.Д. Грінченко, С.Ф. Русова, Х.Д. Алчевська,
Т.Г. Лубенець, Г.Г. Ващенко та інші.
Разом із освітянами області працівники відділу передового педагогічного досвіду
розпочали роботу з опрацювання педагогічної спадщини К.Д. Ушинського, Г.Г. Ващенка,
С.Ф. Русової та інших відомих педагогів Чернігівщини.
Здійснювалося планування серії обласних, міжрегіональних науково-практичних
семінарів, конференцій з висвітлення конкретних питань у рамках дії проєкту, що
затверджувалося керівниками інституту. До участі в науково-практичних конференціях,
семінарах запрошувалися провідні науковці, фахівці з розглядуваного питання, керівники
шкіл, учителі, шкільні практичні психологи, вихователі ДНЗ.
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Мета проєкту: активізувати творчу діяльність педагогів, сприяти глибокому вивченню
педагогічної спадщини педагогів-класиків регіону та поширенню передового педагогічного
досвіду, упровадженню інновацій у навчально-виховний процес.
Завдання проєкту – допомагати становленню професійної компетентності, сприяти
розвитку професійних якостей педагогічних працівників.
Реалізація проєкту посприяла активізації творчої діяльності педагогів, формуванню
передового педагогічного досвіду, проведенню на належному рівні протягом кількох років
обласного педагогічного ярмарку для різних категорій педагогічних працівників з питань
інноваційної діяльності та інших заходів значно якісніше. Темою обласних педагогічних
ярмарків була: «Використання інноваційних освітніх технологій у навчально-виховному
процесі». Всі категорії педагогічних працівників запрошувалися до участі в педагогічних
ярмарках. Це сприяло піднесенню інноваційної діяльності, активізації роботи за науковими
освітніми інноваційними проєктами всеукраїнського рівня.
Реалізація проєкту «Історія і сучасність. Видатні педагоги Чернігівщини», поряд із
спеціальною підготовкою за програмою керівників інноваційних проєктів, допомогла
Н.О. Ланько здійснювати кураторську діяльність і науково-методичний супровід
всеукраїнських наукових освітніх проєктів «Прикладна інформатика» та «Школа життєвого
успіху» в Чернігівській області. Завдяки активній діяльності з реалізації інноваційних
проєктів «Прикладна інформатика» та «Школа життєвого успіху» освітяни області були
учасниками і дипломантами за інноваційну діяльність Міжнародних виставок «Сучасна освіта
України» у 2009, 2010, 2011, 2012 роках та в наступні роки.
Робота за проєктом «Історія і сучасність. Видатні педагоги Чернігівщини» сприяла
піднесенню педагогами наукового рівня освітньої діяльності та успішній участі їх в обласних і
всеукраїнських освітніх конкурсах, виставках.
Щорічно на всеукраїнських конкурсах з інноваційної діяльності освітяни області
отримували позитивну оцінку та були переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту
педагогічних освітніх інновацій у 2007 р.; Всеукраїнського конкурсу моделей підготовки
компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу серед педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності в 2008 р.;
конкурсу-захисту «Школа майбутнього» серед педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів комунальної форми власності в 2009 р.; ІІ Міжнародного фестивалю
освітніх інновацій у м. Черкасах у 2010 р.; IV Міжнародного фестивалю освітніх інновацій у
2012 р.
У межах проєкту освітяни ознайомлювалися з педагогічними ідеями видатних
педагогів Чернігівщини і використовували в практичній діяльності актуальні ідеї в сучасних
умовах.
Проєкт
базувався
на
проведенні серії науково-практичних
конференцій та семінарів з вивчення і
впровадження в практику роботи
шкіл
педагогічної
спадщини
видатних педагогів Чернігівщини.
В.А. Личковах, д.ф.н., професор;
О.А. Гальонка, к.п.н., доцент;
О.О.Чорний, к.ф.н., доцент (нині
д.ф.н., професор)
на науково-практичній конференції

Систематично запрошувалися до виступів на семінарах, науково-практичних
конференціях І.В. Зайченко, д.п.н., професор ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка та ЧОІППО
імені К.Д. Ушинського; В.А. Личковах, завкафедри філософії та культурології ЧНПУ імені
Т.Г. Шевченка та ЧОІППО імені К.Д. Ушинського; В.О. Скребець, доктор психологічних
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наук, професор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського; В.І. Скрипка, ректор ЧОІППО імені
К.Д. Ушинського, к.ф.н., доцент; О.А. Гальонка, проректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського,
к.п.н., доцент; В.М. Довбня, проректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, к.ф.н., доцент (нині
доктор філософських наук, професор); О.О. Чорний, завкафедри менеджменту освіти
ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, к.ф.н., доцент (нині доктор філософських наук, професор). У
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка), Л.С. Чорна, к.ф.н., доцент ЧНПУ імені
Т.Г. Шевченка й ЧОІППО імені К.Д. Ушинського та інші.
Наводимо тематику окремих заходів:
 Обласний семінар директорів опорних шкіл з проблеми «Видатні педагоги
Чернігівщини, України: історія і сучасність, перспективний педагогічний досвід, педагогічні
інновації, управління інноваційними процесами» (22 червня 2006 року).
 Обласна науково-практична конференція «Проблема розвитку творчих здібностей
учнів у спадщині видатних педагогів Чернігівщини, її значення для сучасної школи» (28-29
листопада 2006 року).
 Обласний семінар «Використання педагогічної спадщини К.Д. Ушинського в
практиці роботи сучасного вчителя» (2 березня 2007 р.).
 Міжрегіональна науково-практична конференція «Використання педагогічної
спадщини основоположника вітчизняної наукової педагогіки К.Д. Ушинського в інноваційній
розбудові сучасної школи (до 185-річчя від дня народження)» (28 лютого - 1 березня 2008
року).
 Міжрегіональний науково-практичний семінар «Роль педагогічної спадщини
Г. Ващенка для становлення національної школи (до 130-річчя від дня народження)»
(26 вересня 2008 року).
 Регіональний науково-практичний семінар «Використання творчої спадщини
Пантелеймона Куліша в оновленні сучасної української школи (до 190-річчя від дня
народження)» ( 23-24 вересня 2009 р. ).
 Обласна науково-практична конференція «Використання творчої спадщини
С.Ф. Русової в інноваційному оновленні школи в Україні» (до 155-ї річниці від дня
народження) (24 лютого 2011 р.)
Семінари, конференції за діючим проєктом охоплювали певне коло питань актуальної
педагогічної практики. Зокрема на обласному семінарі директорів опорних шкіл з проблеми
«Видатні педагоги Чернігівщини, України: історія і сучасність, перспективний педагогічний
досвід, педагогічні інновації, управління інноваційними процесами» (22 червня 2006 року)
розглянули питання: «Видатні педагоги Чернігівщини, України: історія і сучасність»
(О.О. Чорний), «Використання педагогічної спадщини Г. Ващенка в сучасній оновленій
школі» (В.М. Довбня), «Шляхи оновлення шкіл нового типу» (Т.П. Донець, заввідділу
закладів освіти нового типу), «Педагогічні інновації та передовий педагогічний досвід у
сучасній школі» (Н.О.Ланько), «Використання педагогічної спадщини Т. Лубенця в сучасній
школі» (І.В. Лисенко, заввідділу координації методичної роботи), «Науково-виробничі
інновації в сучасній школі» (О.М.Ланько, методист відділу передового педагогічного досвіду).
У Чернігівській області першими розпочали використовувати на уроках можливості
інтерактивної дошки і мультимедійного проєктора вчителі Прилуцьких шкіл. З 2004 р.
педагогічні працівники міста брали участь у Всеукраїнському експерименті Міністерства
освіти і науки України щодо впровадження та використання в навчально-виховному процесі
педагогічних програмних засобів навчання. Після семінару в м. Прилуках за розпорядженням
В.І. Скрипки, ректора інституту, перша в ЧОІППО інтерактивна дошка і мультимедійний
проєктор були встановлені у відділі передового педагогічного досвіду, і методист відділу
О.М. Ланько проводила заняття як для методистів інституту, так і для вчителів області з
оволодіння практичними навичками роботи з інтерактивною дошкою та мультимедійним
проєктором, використанням педагогічних програмних засобів навчання. Згодом нову техніку
освоїли інші працівники відділу передового педагогічного досвіду і використовували її в
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процесі роботи та надавали допомогу в її використанні, здійснювали технічне забезпечення
заходів. Окрім того у відділі передового педагогічного досвіду були й інші сучасні технічні
засоби навчання, які використовувалися в практичній діяльності.
У ході роботи за проєктом розглядалися досягнення педагогів Чернігівщини та
знайомилися з досягненнями освітян з інших регіонів. Усе це сприяло зростанню педагогічної
майстерності, активізації роботи педагогічних працівників. Робота велася системно і
послідовно і викликала інтерес у значної частини педагогічних працівників області: як у
молодих, так і в досвідчених, педагогів зі званнями, переможців всеукраїнських конкурсів.
Нині в Україні вчені і педагоги-практики впроваджують у навчально-виховний процес
концепцію Нової української школи, що базується на ідеях особистісно орієнтованого
навчання і виховання, компетентнісного підходу, розвитку логічного мислення, творчих
здібностей, наукові основи яких були закладені К. Д. Ушинським та його попередниками і
послідовниками, та з використанням зарубіжного досвіду.
К.Д. Ушинський зазначав: «Педагогічні заходи й методи виховання дуже різноманітні,
і тільки обізнаність з усією цією різноманітністю може врятувати вихователя від тієї впертої
однобічності, яка, на жаль, надто часто зустрічається в педагогів-практиків, не обізнаних з
педагогічною літературою. І скільки лиха може заподіяти рутина одного такого педагога,
якщо вона помилкова!» [15, С.16 ].
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (відділ
передового педагогічного досвіду) спільно з відділом освіти Новгород-Сіверської районної
державної адміністрації, методичним кабінетом районного відділу освіти Новгород-Сіверської
райдержадміністрації (завметодкабінетом С.В. Біла), педагогічними колективами НовгородСіверської державної гімназії імені К.Д. Ушинського, Новгород-Сіверської гімназії імені
Б. Майстренка систематично протягом кількох років на початку березня проводили семінари,
науково-практичні конференції, присвячені річниці з дня народження К.Д. Ушинського та
спрямовані на вивчення, поширення і впровадження в освітній процес педагогічної спадщини
видатного педагога.
Зокрема 2 березня 2007 р. на базі Новгород-Сіверської державної гімназії імені
К.Д. Ушинського було проведено обласний семінар «Використання педагогічної спадщини
К.Д. Ушинського в практиці роботи сучасного вчителя». Мета проведення семінару – віддати
шану видатному педагогові, здійснити обмін досвідом з питань упровадження в практику
роботи освітян педагогічної спадщини К.Д. Ушинського.
Працівники відділу передового педагогічного досвіду докладали чимало зусиль до
того, щоб заходи, які проводили, були якомога цікавішими і кориснішими для їх учасників і
освітян області.
До семінарів, конференцій велася попередня підготовка. Тематика і час проведення
семінарів, конференцій повідомлялися в райони і міста області. Бажаючі взяти участь у роботі
цих заходів мали змогу приїжджати на консультації, які проводилися в інституті, могли
отримати консультації по телефону. Вчителі дуже серйозно ставилися до запропонованої
роботи.
До відзначення 185-ї річниці з дня народження К.Д. Ушинського відділ передового
педагогічного досвіду 28 лютого-1 березня 2008 року провів міжрегіональну науковопрактичну конференцію «Використання педагогічної спадщини основоположника вітчизняної
наукової педагогіки К.Д. Ушинського в інноваційній розбудові сучасної школи (до 185-річчя
від дня народження)» на базі ЧОІППО та Новгород-Сіверської державної гімназії
імені К.Д. Ушинського, Новгород-Сіверської гімназії №1 імені Б. Майстренка, Блистівської
школи-родини. Відкрив конференцію О.А. Гальонка, проректор інституту. У роботі
конференції взяли участь науковці інституту: Личковах В.А. («Історико-культурні і
світоглядні контексти педагогічної думки Чернігівщини», Довбня В.М. («Костянтин
Ушинський як фундатор філософії освіти України»), Чорний О.О. («Онтологічні аспекти
педагогічної творчості К.Д. Ушинського»), Чорна Л.С., («К.Д. Ушинський як носій
18

2020

Педагогічні обрії № 6 (114)

філософсько-освітніх ідей ХІХ століття»); методисти інституту, керівники та вчителі шкіл
області: Н.О. Ланько («К.Д. Ушинський про розвиток творчих здібностей учнів. Значення ідей
визначного педагога для сучасної школи»), О.О. Будлянська, завлабораторії суспільногуманітарних дисциплін ЧОІППО («Педагогічна система К.Д. Ушинського»). С.В. Рубан,
директор Чернігівського колегіуму №11 («Виховання всебічно розвиненої, творчої
особистості»), Н.М. Халімон, директор Ковчинського НВК Куликівського району («Реалізація
ідей гуманізації освіти К.Д. Ушинського в навчально-виховному процесі Ковчинського
НВК»), М.І. Конончук, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Чернігова, заслужений учитель України
(«Використання педагогічної спадщини К.Д. Ушинського в навчально-виховному процесі»). З
досвіду роботи були виступи Т.К. Голуб, заступника директора з навчально-виховної роботи
Прилуцької гімназії №1, О.Г. Кудлай, учительки Рубанської ЗОШ І-ІІІ ст. Бахмацького
району, О.М Трофименко, директора Пекурівської ЗОШ І-ІІ ст Городнянського району, А.М.
Городничої, директора Перемозької ЗОШ І-ІІІ ст. Ніжинського району та інших учасників
конференції.
«Концептуальні орієнтири лінгвометодики в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського»
– тема виступу магістра філології, учителя української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №11
м. Сміли Черкаської області С.М. Коваленка.
Відвідали учасники конференції й музичну вітальню, де познайомилися із музичними
творами відомих композиторів ХІХ століття, відмітили позитивний вплив музики на
формування особистості (виступ викладачів Чернігівської музичної школи №1 імені
С. Вільконського Ірини Степаненко та Людмили Тиханкіної).
У Новгород-Сіверському районі учасники конференції продовжили роботу 29 лютого
2008 року.

Зустріч учасників
науково-практичної конференції на в’їзді до
Новгород-Сіверського району

У Блистівській школі учасники проєкту: (справа):
Гальонка О.А., Рубан С.В., Будлянська О.О.

У творчій спадщині К.Д. Ушинського висвітлюються погляди на роль соціального
середовища, зокрема сім’ї у формуванні особистості дитини, тому учасникам конференції
була представлена робота школи-родини, Блистівської ЗОШ І-ІІІ ст. Новгород-Сіверського
району, де процес навчання і виховання здійснюється в співдружності з сім’єю, виховується
любов до своєї родини, роду, села, Батьківщини і формується громадсько активна творча
особистість.
Учасники конференції познайомилися з організацією навчально-виховного процесу в
початковій ланці освіти Новгород-Сіверської гімназії №1 імені Б Майстренка.
На конференції про роботу педагогічного колективу розповіла директор гімназії
В.П. Мокрякова. Учасники конференції відвідали виховний захід «Подорож у світ
Ушинського», побачили театралізовані казки К.Д. Ушинського, поділились досвідом роботи з
формування особистості молодшого школяра.
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Відбулася
зустріч
учасників
конференції з викладачами та гімназистами
Новгород-Сіверської державної гімназії
імені К.Д. Ушинського, де свого часу
навчався К.Д. Ушинський. Роботу гімназії
представив її директор О.В. Добарський.
Учасники
конференції
провели
круглий стіл «Виховання повинно бути
духовно естетичним», відвідали музей
«Слова о полку Ігоревім», здійснили
подорож стежиною Ушинського, яку провів учитель історії Новгород- Сіверської державної
гімназії імені К.Д. Ушинського О.М. Пшеничний (нині директор гімназії). Завершилась
робота конференції в Новгород-Сіверській державній гімназії святом «Фестиваль талантів».
К.Д. Ушинський сформулював три
основні завдання освіти: навчати, виховувати,
розвивати. Вони мають реалізуватися через
зміст та методи навчання і виховання. Педагог
зазначав, що всі предмети в школі мають
викладатися логічно, на це і звертається увага
в Новій українській школі. К.Д. Ушинський
великого
значення
надавав
моральній
вихованості особистості, підкреслював, що
моральне виховання дитини слід починати з
раннього віку та здійснювати постійно й
систематично, зосереджувався на питаннях
патріотизму, гуманізму, працелюбності. Про це йдеться також і в концепції Нової української
школи. К.Д. Ушинський вказував на єдність навчання і виховання, наголошував на
необхідності здійснення цілеспрямованої систематичної роботи в цьому напрямі: «Неважко
побачити, що не тільки грамота в найвужчому розумінні цього слова, тобто вміння читати й
писати, але навіть і той другий ступінь навчальної освіти, якого набувають у середніх
навчальних закладах, не може ні добре, ні погано вплинути на моральність учня, якщо тільки
навчання не було пов’язано з вихованням. Морально формується людина або вихованням, або
наукою, у її широкому, вищому значенні... Учіння само по собі стає вихованням тільки тоді,
коли досягає вищої сфери науки, входить у світ ідеї і вносить цю ідею через розум у серце
людини. Тільки на цьому вченому, а не навчальному ступені наука набуває моральної сили, і
часто такої сили, що може навіть виправити
недолік початкового виховання, дати людині
новий принцип життя, зовсім обновити її. Але
до цієї висоти науки добирається мало хто;
більшість зупиняється або на півдорозі, або
навіть на самому її початку» [15, С. 7-8]. Ця теза
К.Д. Ушинського абсолютно підтверджується в
реаліях нашого життя.
С.А. Проскура – учасник проєкту, ділиться досвідом
роботи з використання в навчально-виховному процесі
творчої спадщини К.Д. Ушинського

Щоб працювати творчо, К.Д. Ушинський закликав педагогів вивчати психологію. Це
актуально в Новій українській школі.
На даному етапі розвитку країни актуальними є педагогічні ідеї Г.Г. Ващенка, який не
відокремлював навчання від виховання. «Наукова спадщина Г. Ващенка охоплює широке
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коло педагогічних проблем, що є співзвучними запитам сьогодення. Педагог протиставляє
нову систему освіти (що базується виключно на активних і напівактивних методах навчання)
старій, за якої здебільшого перевага віддавалась пасивним методам. Безперечно, часто-густо
традиційна школа забезпечувала непоганий рівень знань з тих чи інших предметів, проте аж
ніяк не сприяла виявленню та розвитку творчих здібностей учня, його умінню проявляти
ініціативу, працювати самостійно». [14, С. 85].
Г.Г. Ващенко значну увагу приділяв вихованню в учнів інтересу до навчання й
розвитку розумових, дослідницьких здібностей дітей у залежності від їхнього віку,
використанню пошукових методів. Він зазначав: «Щодо навчання в масовій школі, то йому
взагалі властиве переплетення різних методів роботи» [1, С. 314].
Ващенко Г.Г. підкреслював: «На дух школи, на настрої учнівської маси треба звернути
особливу увагу. Учні, засвоюючи знання й виконуючи шкільні завдання, мусять у той же час
усвідомлювати, відповідно до свого розвитку і віку, той ідеал людини, який ставить перед
собою школа. Тільки тоді українська школа буде виховувати гідних синів і дочок
батьківщини.[1, С. 83].
Головним для Г.Г. Ващенка були Бог і Україна. Його виховний ідеал ґрунтується на
загальнолюдських і національних цінностях. Нині ніби попередженням є слова Г.Г. Ващенка:
«Зрозуміло, яка велика відповідальність падає на тих, хто керує життям народу, буде це
стосуватися внутрішньої чи зовнішньої політики. Але особливо в критичному стані перебуває
тепер український народ. Крім загальної кризи він переживає кризу національну, бо історія
робить останній іспит, від наслідків якого залежить «бути чи не бути» українському народові.
Тому подвійно мудрими, передбачливими й обережними мусять бути його керівники.
Все це повною мірою стосується і до керівників виховання нашої молоді».[1, С. 398].
В.М. Довбня, доктор філософських наук, професор, відомий дослідник філософськоосвітніх поглядів Г. Ващенка, зазначає, що «…освіту Г. Ващенко вважав чи не
найважливішим формотворчим чинником суспільства, герменевтично-ретрансляційним
моментом його духовного життя». [5, С.139].
Відділ передового педагогічного досвіду 26 вересня 2008 року провів міжрегіональний
науково-практичний семінар «Роль педагогічної спадщини Г.Г. Ващенка для становлення
національної школи». У роботі семінару взяли участь науковці, методисти Чернігівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Виступили науковці: В.М. Довбня
(«Єдність національного і глобального у філософії освіти Г.Г. Ващенка»), О.О Чорний
(«Онтологічні ідеї у творчості українських мислителів-освітян»), С.В Завацький, кандидат
фізико-математичних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та методики трудового
і професійного навчання ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка («Метод проектів у поглядах Григорія
Ващенка: історія і сучасність»); Н.О. Ланько (Використання педагогічної спадщини
Г.Г. Ващенка для інноваційної розбудови сучасної школи), О.О. Будлянська («Система
цінностей і зміст виховання в педагогічній спадщині Г. Ващенка»), Н.В. Нікитенко, методист
відділу передового педагогічного досвіду («До питання про національне виховання
української молоді в педагогічній спадщині Г.Г. Ващенка»). Л.Б. Кашпур, провідний
бібліотекар інституту оформила книжкову виставку, здійснила інформаційний супровід.
Активними учасниками семінару були вчителі, заступники директорів шкіл, директори
шкіл: Л.І. Заровська, учитель трудового навчання Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №23
Чернігівської міської ради Чернігівської області («Використання педагогічної спадщини
Г.Г. Ващенка в процесі викладання трудового навчання»), В.В. Саверська-Лихошва,
заступник директора Варвинської районної гімназії Варвинської районної ради Чернігівської
області, заслужений учитель України («Використання педагогічної спадщини Г.Г Ващенка в
процесі навчально-виховної роботи»), С.М. Сорока, учитель образотворчого мистецтва
Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Чернігівської міської ради Чернігівської області («З досвіду
використання педагогічної спадщини Г.Г. Ващенка в процесі викладання образотворчого
мистецтва») та інші.
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Досвідом роботи з впровадження педагогічних ідей Г.Г Ващенка в практику роботи
шкіл Рівненської області поділився В.П. Лавренчук, завідувач кафедри методики та змісту
загальної середньої освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти: «З досвіду використання педагогічної спадщини Г.Г. Ващенка в закладах освіти
Рівненської області».
Коли про Пантелеймона Куліша не згадувалося особливо, відділ передового
педагогічного досвіду звернув увагу на актуальність ідей видатного просвітителя.
Учасники семінару відповідно до плану роботи відвідали національний заповідник
«Чернігів стародавній» і літературно-меморіальний музей-заповідник М.М. Коцюбинського.
Про життєвий і творчий шлях П. Куліша, історію розвитку української освіти Чернігівщини
розповіла О.І. Травкіна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
заповідника «Чернігів стародавній».
У літературно-меморіальному музеї-заповіднику М.М. Коцюбинського виступили та
провели екскурсію М.І. Москаленко, завідувачка меморіального відділу, й Г.М. Степанець,
головний хранитель фондів.
Учасники семінару мали змогу познайомитися з оригінальними матеріалами з фондів
музеїв, що висвітлюють дану проблему. Безцінним експонатом музею є Біблія, перекладена
П. Кулішем українською мовою.
Цікавим був виступ голови Чернігівського обласного відділення Національної спілки
письменників України С.П. Реп’яха. Він подарував інституту два власні вірші, присвячені
видатному українському просвітителю П. Кулішу, які були поміщені в кабінеті «Українська
світлиця». Подаємо рядки з одного із них – Українська трійця (полемічно-літературний
етюд):
То справедливо: він мінявся,
То тихий був, то грозовий…
Але він вірним залишався
Своїй Вкраїні дорогій.
Для неї він шукав рятунку,
Для неї він палахкотів.
Навіщо ж зводити рахунки
З одним із велетнів-синів?
Хіба йому бракує місця
Біля Шевченка і Франка?
Хіба його бентежна пісня
Не ваговита, не лунка?
То ж хай во вік віків святиться
Наш непорушний бастіон,
МОГУТНЯ УКРАЇНСЬКА ТРІЙЦЯ –
ТАРАС,
ІВАН,
ПАНТЕЛЕЙМОН!
На семінарі виступили: О.А. Гальонка («Вивчення творчості Пантелеймона Куліша в
позакласній роботі з літератури»), О.М. Пшеничний, директор Новгород-Сіверської гімназії
імені К.Д. Ушинського («Про Новгород-Сіверський період життя Пантелеймона Куліша»),
С.Р. Молочко, старший викладач кафедри української мови і літератури інституту
(«Використання засобів музичного мистецтва під час вивчення творчості Пантелеймона
Куліша в школі»), Н.О. Ланько («Оновлення сучасної української школи. Використання
творчої спадщини Пантелеймона Куліша в процесі освітньої інноваційної діяльності»),
О.Г. Рудич та Н.В. Нікитенко, методисти відділу передового педагогічного досвіду («Велика
любов до України зі сторінок поезії Пантелеймона Куліша»).
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Про П. Куліша і Борзнянщину розповіли А.Є. Рябоштанова, директор Борзнянської
гімназії імені П. Куліша, та Л.М. Линник, заступник директора з науково-методичної роботи.
Думками про організацію краєзнавчої роботи з вивчення історії рідного краю поділилася
Т.М. Матвійчик, методист краєзнавчого відділу обласного центру туризму.
С.В. Ніколенко , учитель трудового навчання Прилуцької гімназії №1 Прилуцької
міської ради, переможець педагогічного ярмарку 2009 року розкрила тему «Втілення ідейних
настанов Пантелеймона Куліша на уроках трудового навчання», продемонструвала вироби
учнів і власні напрацювання, подарувала для «Української світлиці» (відділ передового
педагогічного досвіду) власні старовинні
рушники, обереги, виготовлені учнями на
уроках трудового навчання.
Л.І. Заровська, учитель трудового
навчання Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№23 Чернігівської міської ради, лауреат
обласного педагогічного ярмарку 2009 року,
виступила з теми «Використання творчої
спадщини
Пантелеймона
Куліша
в
навчально-виховному процесі на уроках
трудового навчання», презентувала свої
творчі роботи – вишивки. ЇЇ вишивки систематично експонувалися на обласних педагогічних
виставках, у кабінеті «Українська світлиця».
С.А. Проскура, учитель-методист початкових класів ліцею №15 м. Чернігова розкрила
тему «Використання творчої спадщини П. Куліша у вихованні молодших школярів».
Поділились оригінальним досвідом роботи О.А. Драгун, дипломант міжнародних
освітянських виставок, психолог Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Ріпкинського району;
Л.Д. Шматок, учитель української мови і літератури Городнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
Городнянської районної ради та інші педагоги.
Учасники семінару зосередилися на питаннях з удосконалення форм організації
навчально-виховного процесу, формування національних і загальнолюдських цінностей,
розвитку творчих здібностей особистості. Освітяни відмітили, що вміло використовуючи
творчу спадщину П Куліша, вітчизняний і зарубіжний передовий педагогічний досвід,
досягнення педагогічної науки, реально можливо створювати освіту, яка відповідатиме
потребам українського суспільства.
Дослідження науковців показують, що науково-педагогічна спадщина С.Ф. Русової
актуальна, багата й різноманітна. Велику допомогу в оволодінні педагогічним доробком
С.Ф. Русової дають роботи відомих в Україні і за її межами науковців, дослідників життя і
творчості С.Ф. Русової: І.В. Зайченка, доктора педагогічних наук, професора ЧНПУ
імені Т.Г. Шевченка (нині професора Уманського Комунального вищого навчального закладу
«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка»); Є.І. Коваленко,
кандидата педагогічних наук, професора НДУ імені Миколи Гоголя.
І.В. Зайченко зазначає: «Ідея національного виховання, принцип народності виховання,
освіти, школи – головні, центральні й визначальні чинники в педагогічній концепції
С. Русової, які в методологічному плані набувають основної і найважливішої закономірності
розвитку теорії і практики освіти, школи, виховання» [6, С. 7].
За наслідками наукових досліджень Є.І. Коваленко робить висновок: «С. Русову по
праву можна назвати основоположником української наукової дошкільної педагогіки. Нею
розроблено мету і завдання дошкільних установ, орієнтовну програму роботи з дітьми
дошкільного віку, визначені форми та методи організації навчально-виховного процесу» [9,
С. 62].
Зважаючи на актуальність, практичну, наукову значимість освітянського доробку
С.Ф. Русової, у області створено ряд центрів з вивчення її творчої спадщини як у
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загальноосвітніх школах, так і в дошкільних навчальних закладах міст Чернігова, Ніжина,
Прилук і районах області. Зокрема в Ріпкинському районі на базі Ріпкинської гімназії
Ріпкинської районної ради створено обласний центр педагогічної спадщини С.Ф. Русової, де
проводиться експериментальна робота. Тема дослідження: «Софія Русова і розвиток
національної освіти. Центр Софії Русової». Наукові керівники, консультанти: І.В. Зайченко,
О.А. Гальонка.
Зміст роботи: упровадження педагогічних ідей С. Русової в роботу освітян Ріпкинської
гімназії на принципах особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів;
обмін досвідом роботи (проведення семінарів, науково-практичних конференцій спільно з
науковцями та методистами Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського).
24 лютого 2011 р. відділом передового педагогічного досвіду інституту проведено
обласну науково-практичну конференцію «Використання творчої спадщини С.Ф. Русової в
інноваційному оновленні школи в Україні» (до 155-ї річниці від дня народження).
У роботі конференції взяли участь науковці, методичні працівники, директори шкіл,
заступники директорів, учителі, педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів. На
конференції виступили: Гальонка О.А., проректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського,
Лисенко І.В., кандидат педагогічних наук, Корж Н.М., директор Ріпкинської гімназії – Центру
педагогічної спадщини Софії Русової; Г.М. Жарченко, завідувачка Чернігівським ДНЗ №53 –
Центром Софії Русової; О.М. Недільченко, завідувачка Прилуцьким ДНЗ №28 – Центром
Софії Русової; Т. П. Глушак, заступник директора Олешнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ріпкинського
району та інші.
Поділилися також досвідом роботи представники колективів, які здійснюють
інноваційну діяльність за науковими інноваційними проєктами і мають власні напрацювання
(Куликівська ЗОШ І-ІІІ ст. Куликівської районної ради (директор О.М. Труш), Чернігівська
ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Чернігівської міської ради (директор О.П. Піун), Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст.
№35 Чернігівської міської ради (директор Н.Я. Ховрич)).
На конференції також виступили: Н.О. Ланько, В.В. Фатунцова, старший вихователь
Прилуцького ДНЗ «Дитячий будинок інтернатного типу» для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; О.В. Самойловська, учитель початкових класів ліцею
№15 м. Чернігова; О.М. Івницька, учитель
початкових класів Чернігівської ЗОШ І-ІІІ
ст. №35 Чернігівської міської ради;
С.О. Шевченко, учитель англійської мови
Чернігівської
ЗОШ
І-ІІІ
ст.
№27
Чернігівської міської ради та інші освітяни.
Педагоги розглядали питання впровадження
в практику роботи ідей С. Русової в процесі
інноваційної освітньої діяльності.
Учасники конференції відмітили, що
особливої актуальності ідеї С. Русової
набувають тепер, коли є потреба в
оновленні національної системи освіти, відродженні високих духовних цінностей та ідеалів
українського народу.
У Городнянській районній гімназії спільно з ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
проведено науково-практичну конференцію, на якій розглянуті питання вивчення учнями
творів Софії Русової відповідно до їхніх вікових особливостей. Зокрема під час проведення
науково-практичної конференції учні 9-Б класу на уроці української мови (старший учитель
Концева Т.О.) мали змогу знайомитися з твором Софії Русової «Мої спомини», а учні 3-В
класу (учитель Лисенко О.Б.) знайомилися із сторінками життя видатного педагога на уроці
образотворчого мистецтва.
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Цінним є те, що під час роботи учні долучилися до прочитання творів Софії Русової,
глибше ознайомилися з її біографією, вивчали історію і культуру рідного краю.
Урок образотворчого мистецтва за темою «Сади цвітуть» сприяв розвитку в учнів
патріотичних почуттів, любові до рідного краю, удосконаленню технік малювання і розширив
кругозір дітей цікавою, захоплюючою бесідою.
Поряд з іншими педагогами закладу значну науково-методичну підготовку до семінару
разом з колегами здійснила Г.В. Зацаринна, заслужений учитель України, заступник
директора з навчально-виховної роботи, яка удостоєна відзнаки «Флагман освіти і науки
України».
В області й інші педагоги звертаються до вивчення творчої спадщини видатної
землячки Софії Русової в процесі навчальної роботи. Зокрема О.І. Гребницька, заслужений
учитель України, учитель-методист Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою, удостоєна відзнаки «Флагман освіти і науки України», учасниця Міжнародного
проєкту «Україна і українці – цвіт нації, гордість країни», нагороджена зіркою «Патріот
України», Дипломом за вагомий внесок у розвиток національної освіти України на уроках
української літератури під час вивчення літератури рідного краю запропонувала ліцеїстам
попрацювати над книгою Софії Русової «Мої спомини». Про заходи, спрямовані на виховання
свідомого громадянина через вивчення життя та творчості Софії Русової безпосередньо
учнями, написала Н.О. Ланько в статті «Учні вивчають твори Софії Русової», яка поміщена у
всеукраїнському журналі «Вічне слово» №4 за 2011 рік. У області спрямовувалася діяльність
освітян на вдосконалення форм роботи з
оволодіння
науково-педагогічною
спадщиною видатних педагогів-класиків,
засвоєння дітьми духовних надбань свого
народу.
Учасники проєкту: Заровська Л.І.,
Лисенко І.В., Ланько Н.О., Зацаринна Г.В.

Семінари, конференції за проєктом завжди проводилися із зацікавленими педагогами,
експонувалися вироби, творчі напрацювання вчителів.
Активним учасником проєкту була С.А. Проскура, учитель початкових класів ліцею
№15 м. Чернігова. ЇЇ виступи були глибокими, цікавими, емоційними. Зацікавлено,
патріотично, емоційно ділилися своїми творчими наробками представники НовгородСіверського району А.М. Федірко, учитель історії, директор Новгород-Сіверської ЗОШ ІІІ ст., заслужений учитель України, автор досліджень, пов’язаних з Новгород-Сіверщиною;
О.М. Пшеничний, учитель історії, директор Новгород-Сіверської державної гімназії імені
К.Д. Ущинського, краєзнавець. Творчо співпрацювали з відділом передового педагогічного
досвіду завідувач методичним кабінетом Новгород-Сіверського відділу освіти С.В. Біла (нині
начальник відділу освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської
області), О.О. Будлянська, завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін ЧОІППО .
Зацікавлено, активно брали участь у роботі проєкту директор Ріпкинської гімназії – Центру з
вивчення творчої спадщини Софії Русової Н.М. Корж, Н.М. Халімон, директор Ковчинського
НВК Куликівського району, переможець Всеукраїнського конкурсу на кращу модель сучасної
сільської школи, С.В. Рубан, директор колегіуму №11 м. Чернігова, дипломант міжнародних
освітянських виставок, А.Є. Рябоштанова, директор Борзнянської гімназії імені П. Куліша й
Л.М. Линник, заступник директора з науково-методичної роботи; Г.М. Жарченко, завідувачка
Чернігівським ДНЗ №53 – Центром Софії Русової; В.В. Фатунцова, старший вихователь
Прилуцького ДНЗ «Дитячий будинок інтернатного типу» для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; Драгун О.А., психолог Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст.
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Ріпкинського району, О.В. Самойловська, учитель початкових класів ліцею №15 м. Чернігова;
О.М. Івницька, учитель початкових класів Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст №35 Чернігівської
міської ради; С.О. Шевченко, учитель англійської мови Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №27
Чернігівської міської ради та інші педагоги. Загалом усі учасники проєкту працювали творчо,
відповідально.
На всіх семінарах, конференціях за проєктом обов’язково був науково-методичний
супровід та обмін творчим досвідом роботи педагогів-практиків. До участі в семінарах,
конференціях запрошувалися високого рівня науковці, методисти, педагоги. Серед них були
не лише фахівці з великим стажем роботи, а й молоді спеціалісти, ті, хто був зацікавлений
розглядуваною проблемою і мав певні напрацювання.
Роботу за проєктом «Історія і сучасність. Видатні педагоги Чернігівщини» відображено
в освітянських виданнях як обласного, так і всеукраїнського рівнів. Після проведених
конференцій видавалися спецвипуски науково-методичного збірника «Філософія освіти і
педагогіка». Завідувачка відділу передового педагогічного досвіду як член редколегії науковометодичного збірника «Філософія освіти і педагогіка» разом з іншими редагувала й
упорядковувала матеріали учасників науково-практичних конференцій, семінарів. Матеріали
про проведену за проєктом роботу педагогічними працівниками області, методистами й
науковцями ЧОІППО імені К.Д. Ушинського висвітлені на сторінках «Педагогічного вісника»
Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка (2010 р.), у Наукових
записках Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2011 р.),
у
Всеукраїнському журналі «Вічне слово» (№4, 20011р.), у матеріалах IV Всеукраїнської
науково-практичної онлайн-конференції (м. Умань, 2020 р.).
Надзвичайно складні і відповідальні завдання стоять перед освітянами, але, якщо
працювати чесно, фахово, самовіддано, то подолати складності можна.
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МОЛОЧКО С. Р.,
старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання, методист відділу
суспільно-гуманітарних дисциплін Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського; учитель-методист

ФОРМУЄМО КОМПЕТЕНТНУ, ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНУ
ОСОБИСТІСТЬ
На кожному етапі розвитку освіти час ставить перед педагогами різні завдання,
вимагаючи дотримання як традиційних, так і інноваційних підходів до процесу навчання і
виховання. Але все одно основною метою завжди було і є – сформувати гармонійно
розвинену особистість, здатну до творчості й пошуку. І сьогодні, в епоху (так її назвемо)
Нової української школи, ми доповнюємо
це поняття ще словом «компетентну»,
адже освітній процес ґрунтується саме на
компетентнісному підході, який є містком,
що єднає школу з реальними життям,
допомагає шукати нові можливості й
реагувати на сучасні виклики.
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського завжди перебуває в
авангарді всіх сучасних змін, адже поєднує
науку і практику, відкриває перед
освітянами нові можливості, працює на вчителя і для вчителя задля підвищення кваліфікації
за різними напрямами. Для тих, хто працює на ниві освіти, розширюються горизонти
спілкування, співпраці, взаємодії, обміну досвідом.
На власному прикладі переконуюся в цьому… Ще від 1995 року, коли була слухачем
факультету перепідготовки інституту за спеціальністю «Українська мова та література» (за
першою вищою освітою маю диплом за спеціальністю «учитель початкових класів та
музики»), із задоволенням відвідувала заняття «від сесії до сесії», а паралельно вже викладала
в Чернігівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 7 Чернігівської міської ради (тоді
директором був Рудягін Є.М., опікувалася викладанням філологічних дисциплін заступник
директора – Литвин О.С.) українську мову і літературу в тих учнів, яких до цього навчала в
початковій ланці (випустила в 3-му класі й стала класним керівником від 5-го до 11-го).
Можна сказати, зростала разом зі своїми учнями. У 2001 році запропонували взяти участь у
конкурсі «Учитель року». Перемігши в міському та обласному етапах, під мудрим
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керівництвом наставників дійшла до всеукраїнського. Відтоді зв'язок з інститутом ще
міцнішав, адже слушні поради викладачів кафедри української мови і літератури (так у той
час називалася кафедра) (Гальонки О.А., Матюшкіної Т.П., Баран Г.В., Лободи Л.В.),
методиста Корінь Г.М. допомогли подолати не звідані досі педагогічні випробування. Так,
стала фіналістом Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2002» у номінації «Українська
мова і література», а також переможцем конкурсу «Молодь. Престиж. 2001» у номінації
«Молодий учитель». Це дало поштовх для руху до нових горизонтів, відкрило простір для
радості педагогічного спілкування з колегами з усієї України, обміну досвідом, а
найголовніше – загартувало в роботі з тими, кому в душі сіємо «розумне, добре, вічне».
У 2007 році ступила на поріг ЧОІППО імені К.Д. Ушинського як старший викладач
кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання (саме так її було згодом
перейменовано) і методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін. Мої наставники стали
тепер колегами, у яких навчаюся життєвої мудрості й методичних «секретів» нашої
педагогічної діяльності й до сьогодні.
Науково-методична проблема, над якою працюю і яку презентувала під час конкурсних
випробувань, є синтез літератури й музичного мистецтва – «Вивчення української літератури
у взаємозв’язку з музичним мистецтвом» – дозволила здивувати учнів, доторкнутися до
емоції, від якої, на думку психологів, і починається процес навчання. Саме творче поєднання
допомагає зробити зі звичайного уроку літератури симфонію слів, звуків, кольорів, а в такий
спосіб – сформувати ключові компетентності, однією з яких є «Обізнаність та самовираження
у сфері культури», що передбачає формування умінь
(зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) в
різних видах мистецтва; ідентифікувати себе як
представника певної культури; визначати роль і місце
української культури в загальноєвропейському і світовому
контекстах; читати літературні твори, використовувати
досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;
створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись
на досвід і почуття та використовуючи відповідні
зображувально-виражальні засоби) і ставлень (поцінування
набутків інших культур, зацікавлення ними; відкритість до
міжкультурної комунікації; потреба читання літературних
творів для естетичної насолоди та рефлексії над
прочитаним).
Логічно, що на сьогодні одним із пріоритетних
освітянських завдань стає формування національно
свідомої, гармонійно розвиненої, компетентної особистості, чим передбачено зміщення
акцентів від штучності й консерватизму до пошуку нових методів навчання й виховання,
переосмислення художніх цінностей, норм і відносин задля зміцнення духовних орієнтирів
молодого покоління. Звісно, українській літературі як універсальному виду мистецтва, що
перебуває в постійних зв’язках з іншими мистецтвами багатобарвного світу, відведено
провідну роль, саме література є способом формування загальної культури людини, її
моральних орієнтацій і цінностей. Це знайшло відображення в модернізованій (для учнів 59 класів) і новій (для учнів 10-11 класів) програмах з української літератури (2017 рік). Задля
осучаснення змістового компоненту програми та актуалізації компетентнісного підходу
нашою робочою групою (була головою робочої групи з модернізації програми з української
літератури для учнів 5–9 класів та заступником голови авторського колективу програми для
учнів 10–11 класів) було введено рекомендаційні рубрики: МК («Мистецький контекст») і МЗ
(«Міжпредметні зв’язки»), які передбачають залучення творів інших видів мистецтв під час
аналізу художніх творів. У програмових рубриках подано зразки творів різних видів мистецтв,
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з якими вчитель, на власний розсуд, може ознайомити учнів (музичне й образотворче
мистецтво, архітектура, кіномистецтво тощо).
Серед пріоритетних напрямів роботи нашої кафедри є науково-методичне забезпечення
вивчення мови і літератури в культурологічному просторі. На науково-практичних
конференціях, семінарах (вебінарах), круглих столах, тренінгах різних рівнів активно
висвітлюються питання вивчення мови і літератури у взаємозв’язку з іншими видами
мистецтв; у навчально-тематичних планах підвищення кваліфікації педагогічних працівників
уведено заняття цієї тематики. Наприклад, «Формування ключової компетентності
«Обізнаність та самовираження в царині культури» під час вивчення літератури», «Синтез
мистецтв на уроках української літератури», «Інтегрований підхід до формування
культурологічної компетентності (дошкільнят, молодших школярів, вихованців інтернатних
закладів, членів гуртків тощо)» (залежно від категорії слухачів), «Інтегрований підхід до
музичного розвитку дітей (дошкільного віку, молодшого шкільного віку)» (залежно від
категорії слухачів), «Синтез мистецтв як засіб формування компетентної, гармонійно
розвиненої особистості» тощо. Було проведено дослідно-експериментальну роботу «Методика
вивчення ліричних творів у курсі української літератури старшої школи у взаємозв’язку з
музичним мистецтвом» (відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської
обласної державної адміністрації від 04.07.2014 року №210 на базі Ріпкинської гімназії
Ріпкинської районної ради Чернігівської області; Молочко С.Р.). Майстер-класи обласного й
всеукраїнського рівнів, присвячені синтезу мистецтв на заняттях літератури.
Такий підхід застосовуємо
не лише під час занять, а й укладання завдань
інтелектуальних змагань, акцентуючи саме на компетентнісно-зорієнтованих.
Наприклад,
- дослідження змісту поезії через звукові та зорові асоціації, характеристика
словесних і музичних образів, проведення паралелей між ними (диференціація слів-звуків,
слів-кольорів);
- «музичне малювання слова» і «словесне малювання музики» (із використанням
фрагментів музичних творів різного характеру й темпу);
- створення цілісного художнього образу (інтенсіоналу) через визначення
нейтрального значення, музичної та кольорової асоціацій;
- пояснення етимології слів через музичні терміни (наприклад, енгармонізм у творах
Павла Тичини);
- «живописна асоціація» (під час аналізу поезії (наприклад, «Гімн» Івана Франка)
пропонуємо твори образотворчого мистецтва (дві картини І. Айвазовського, на одній із яких
змальовано бурхливе море, на іншій – штиль) і ставимо запитання, що потребує
аргументованої відповіді: «На якій із картин краще передано «дух вічного революціонера?»);
- розгляньте картину М. Пимоненка «Побачення»; ілюстрацією до якого вивченого
вами літературного твору може слугувати це полотно. Свою думку аргументуйте;
- перед вами картина відомого українського художника й педагога Олега Шупляка
(«промовиста» картина-ілюстрація до поезії Тараса Шевченка «Мені тринадцятий
минало…»); назвіть перші два рядки поезії, що надихнули митця на написання цього полотна
тощо.
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Із
метою
формування
компетентної
особистості викладачі кафедри філологічних
дисциплін та методики їх викладання розширюють
тематичний діапазон занять, що охоплює і культуру
мовлення, і компаративістику, і позакласну роботу, і
літературознавство, і компетентнісний підхід до
викладання мови і літератури в умовах формування
Нової української школи, і методику підготування
до інтелектуальних змагань, і підготування до
зовнішнього незалежного оцінювання з української
мови і літератури тощо. Кафедра активно долучається до різноманітних освітянських
проєктів, експертизи підручників, Усеукраїнської школи онлайн та ін., чим розширює поле
своєї діяльності на освітянській ниві. Усе це дає змогу комплексно працювати в дусі часу,
підвищувати рівень своєї професійної компетентності.
Особливо сьогодні розуміємо, що час не стоїть на місці, а сформувати компетентного
учня, студента, учителя може лише компетентний наставник. Тому завжди актуальними є
слова А. С. Макаренка: «Уміння виховувати — це все-таки мистецтво, таке ж мистецтво, як
добре грати на скрипці або роялі, добре малювати картини, бути хорошим фрезерувальником
або токарем. Не можна навчити людину бути хорошим художником, музикантом,
фрезерувальником, якщо дати їй тільки книжку в руки, якщо вона не бачитиме фарб, не візьме
інструмент, не стане до верстата. Біда мистецтва виховання в тому, що навчити виховувати
можна тільки в практиці, на прикладі». Отже, Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського є потужною базою для науки і
практики, адже покликаний сформувати компетентну, гармонійно розвинену особистість.

Олена ЗЛОБІНА,

завідувач відділу виховної роботи та здорового способу життя
Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського

ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ
(обласному педагогічному клубу
«На крилах творчості» — п'ятнадцять років)
Тільки творчий педагог може розвинути
творчі можливості, творчі здібності дітей.
В. Сухомлинський
З метою підтримки творчих педагогів, які займаються питаннями виховної роботи,
підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків, при
Чернігівському
обласному
інституті
післядипломної
педагогічної
освіти
імені К.Д.Ушинського 15 років діє обласний педагогічний клуб «На крилах творчості»
(керівник Олена Злобіна, завідувач відділу виховної роботи і здорового способу життя).
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Ідея створення обласного клубу творчих педагогів виникла в 2005 році. Клуб об’єднав
одинадцять осіб. Одними із тих, хто увійшов до першого складу клубу, були заступники
директорів із виховної роботи: Тетяна Кожевнікова (Прилуцька гімназія №5 Прилуцької
міської ради), Наталія Халімон (Ковчинський навчально-виховний комплекс Куликівської
районної ради), Наталія Рожок (Оболонська ЗОШ І-ІІІ ст. Коропської районної ради), Олена
Яковчук (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №29 Чернігівської міської ради), Тетяна Горєла, педагогорганізатор Новгород-Сіверської гімназії №1 імені Б. Майстренка Новгород-Сіверської
районної ради (усі назви закладів освіти й посади вказані станом на 2005 рік).
Перше засідання клубу з теми «Організація клубів старшокласників у школі»
проведене в грудні 2005 року на базі Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Чернігівської
міської ради (координувала Олена Яковчук). Відбулося знайомство його учасників,
запропоновано майстер-клас, відкритий мікрофон. Увечері педагоги відвідали виставу в
Чернігівському обласному молодіжному театрі.
У лютому 2006 року, після продуктивного, емоційного проведення курсів підвищення
кваліфікації заступників директорів з виховної роботи, склад клубу поповнено іншими
креативними педагогами. Це заступники директорів з виховної роботи: Людмила Головченко
(Бахмацька ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Бахмацької районної ради), Петро Люшин (Чернігівська ЗОШ ІІІІ ст. №10 Чернігівської міської ради), Ніна Моренець (Любецька ЗОШ І-ІІІ ст. Ріпкинської
районної ради), Галина Петруша (Парафіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Ічнянської районної ради),
Тетяна Потапова (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Чернігівської міської ради). Олександра
Смелянська (Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ст. №17 Ніжинської міської ради), Валентина Трейтяк
(Южненська ЗОШ І-ІІІ ст. Ічнянської районної ради), Микола Шпак (М.-Коцюбинська
гімназія Чернігівської районної ради). Найбільше клубівці пишалися тим, що до його складу
увійшов Василь Скоромець, заступник директора з виховної роботи Варвинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Варвинської районної ради – досвідчений і знаний педагог (усі назви закладів освіти і посади
вказані станом на 2006 рік).
Із незабутніми враженнями учасники Клубу повернулися зі свого другого засідання
(тема «Виховна система школа на шляху реформування освіти. Музейна педагогіка»), яке
відбулося на базі Ковчинського навчально-виховного комплексу Куликівської районної ради в
березні 2006 року (координувала Наталія Халімон).
Багато ідей змогли запозичити педагоги області від неймовірно креативної і
працьовитої пані Наталії, яка на той час була вже лауреатом обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2004», обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело
творчості».
Поряд з багатьма напрацюваннями, серед яких авторські програми, розробки та
методичні рекомендації, Наталія Миколаївна презентувала діяльність шкільного історикокраєзнавчого музею села Ковчина (експозиція розташована у 8-ми залах приміщення старої
школи).
Представлено перші кроки в організації
діяльності закладу освіти з напряму «Школа
сприяння здоров’ю» та здобутки науковопошукової роботи щодо спадщини українського
педагога Лідії Платонівни Деполович, уродженки
села Ковчина.
Третє
засідання
клубу
з
теми
«Патріотичне виховання в школі: проблеми,
пошуки, знахідки», що відбулося на базі
Южненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ічнянської
районної ради та Національного історикокультурного заповідника «Качанівка» в травні
2006 року (координували Галина Петруша та
31

2020

Педагогічні обрії № 6 (114)

Валентина Трейтяк) було найбільш насичено значимими подіями в історії клубу. Саме тут
народилася його назва та перші традиції клубівців. Вибрано президентом Петра Люшина.
Місію почесного консультанта довірено виконувати Василю Скоромцю (ці дві посади
залишилися незмінними для цих педагогів і до сьогодні).
Привітальними словами на порозі Южненської школи зустрічали гостей учителі та
учні. Вітали поетичним словом та пісенним водограєм. У школі – тепло домашнього затишку.
Скрізь відчувається дбайлива рука господарів.
Результатом пошуку юних дослідників історії рідного краю з теми «Наші земляки»
стало підсумкове засідання творчої групи педагогів та учнів школи.
Качанівка… Багато видатних діячів літератури і мистецтва залишили тут безцінну
частину творчого запалу.
Ніжний дотик качанівської аури відчули під час екскурсійної мандрівки і ми, педагоги з
різних куточків Чернігівської землі. Особливі почуття народжувалися в лунких залах
головного палацу архітектурного ансамблю, а коли яскраві зорі засвітилися в нічному небі,
здійснили перехід до пристані, яка зручно влаштувалася на березі Майорського ставу. Лунали
наші пісні. Ну, що тут скажеш, чарівна Качанівко, до тебе в гості приїхали дійсно творчі
педагоги Чернігівщини.
У затишній гостинній на другому поверсі готелю відбулася зустріч з неперевершеним
поетичним майстром дивослова про Качанівку. Його ім’я – Олександр Ахмет.
Добігав завершення навчальний рік. Це останнє засідання клубу. Спогади, висновки.
Ділимося враженнями. Хтось сказав: «Як їх (ті враження) докупи зібрати?». Але згодом вони
відкладуться в струнку систему. Стануть нашим досвідом і надбаннями. Усе побачене
акумулюється – будемо впроваджувати його в практику свого шкільного життя, бо ми –
творча команда. А творчість – це наші крила.
Підбиваючи підсумки роботи, ми провели бліц-опитування серед педагогів-учасників
клубу. Ось такі відгуки залишили наші колеги, відповідаючи на запитання: «Чи вважаєте
роботу клубу доцільною й ефективною?»
Наталія Халімон,:
- Безперечно! Це ефективний та оперативний метод поширення перспективного
педагогічного досвіду. Живе спілкування, розширення кругозору й духовне збагачення.
Знайомство з унікальними людьми, накопичення творчого потенціалу і бажання працювати та
удосконалюватися.
Людмила Головченко:
- Так. Тут навчаєшся, працюєш, відпочиваєш, відчуваєш задоволення від своєї роботи,
такої відповідальної та цікавої!
Наталія Рожок:
- Щоб працювати творчо, треба джерело натхнення. Клуб – моє джерело. Як добре,
що він народився!
Наступне засідання клубу відбулося в Любецькій ЗОШ ІІІІ ступенів Ріпкинського району у вересні 2006 року. Тема:
«Патріотичне виховання в школі: проблеми, пошуки, знахідки».
Зустріч розпочалася біля підніжжя «Замкової гори»
древнього Любеча. Камертоном особливого настрою стало
театралізоване дійство. До педагогічного загалу із «Замкової»
урочистою ходою зійшли Малуша Любечанка та князь
Любецький (виконавці ролей – учителі Любецької школи).
Відбулася екскурсія-мандрівка в минуле прадавнього Любеча.
Засідання продовжено в Любецькій загальноосвітній
школі (координувала Ніна Моренець). Творча лабораторія пані
Ніни (тиждень етики, день батьків, економічна гра «Моє місто», патріотичні акції),
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презентація шкільного дитячого об’єднання «Славута», екскурсія до шкільного історикокраєзнавчого музею.
Наше знайомство з Ріпкинщиною продовжилося на водних просторах Дніпра. Судно
повільно торувало водний простір до білоруського кордону – місця форсування Дніпра у
вересні 1943 року. На швидкоплинному фарватері спущено на воду вінки Пам’яті любецькими
ветеранами – учасниками Другової світової війни. Зупинка біля пологої Дніпровської рівнини
– коло вшанування полеглих у визвольному 43-ому. З гучномовця катера звучить «Пісня про
Дніпро».
Пісенний військовий мотив далі лунав в актовій залі школи на вогнику «Дороги і пісні
далекої війни», присвяченому 63-ій річниці звільнення Любеча від нацистських загарбників.
Кожен учасник педагогічного клубу «На крилах творчості» виокремив для себе зерна
любецького досвіду, що потім засіяли на педагогічному ґрунті своєї школи. А пан Василь
Скоромець написав:
Лагідний вечір.
Прощання.
Любеч, спасибі,
Любеч!
Ми закохались у тебе,
Наше тобі зізнання!
Грудень 2006 року. Обласному педагогічному клубу «На крилах творчості»
виповнився один рік. Згідно з традицією вирішили провести засідання на базі ЧОІППО та
Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Чернігівської міської ради.
Підбиваємо підсумки діяльності. Проводимо
круглий
стіл
«Творчий
портрет
обласного
педагогічного клубу «На крилах творчості», вітаємо
учасників за особисті досягнення за рік.
Олена Яковчук, заступник директора з
виховної роботи, знову радо зустрічає в закладі.
Представляє авторську творчу лабораторію, презентує
шкільний Клуб веселих та кмітливих «Без гальм»,
дитячі творчі гуртки та об’єднання. Дуже цікаво було
переглянути експозиції шкільних музеїв, які носять
звання «зразкові». Не обійшлося без сюрпризів. Пані
Олена подарувала настрій у вигляді маленького тортика до річниці діяльності клубу. Усі
разом загасили свічку-символ.
Увечері також насичена програма. Відвідали виставу Чернігівського обласного
академічного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка.
Саме в новому 2006-2007 навчальному році до обласного клубу приєднуються нові
учасники. Це заступники директора з виховної роботи Валентина Симоненко
(Червонопартизанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Носівської
районної ради – нині Володьководівицька ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 Носівського міської ради), Анатолій Лазаренко
(Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Сосницької районної ради) та
Валентина
Прищепа,
педагог-організатор
Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою.
У квітні 2007 року нам пощастило побувати в
Прилуцькій гімназії № 5 Прилуцької міської ради. Тема
шостого засідання обласного педагогічного клубу «На
крилах творчості» звучала так: «Створення в школі
педагогічних умов для розвитку особистості»
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(координувала Тетяна Кожевнікова). Педагогам – учасникам клубу презентували освітній
простір закладів освіти міста Прилук та саме місто. Зустрічали дуже привітно, гостинно.
У Прилуцький гімназії №5 ознайомилися з виховним простором закладу, творчими
гуртками. Відвідали фрагменти виховних заходів (екологічна конференція, клуб веселих та
кмітливих, історичний квест, урок спілкування англійською мовою), виставку творчих робіт.
Цікаві ідеї учасники клубу запозичили з традиційного загальногімназійного свята-звіту
колективів гуртків та творчих об’єднань «Творчість – країна прекрасна».
Незабутні враження залишилися після відвідування Густинського жіночого СвятоТроїцького монастиря, який розташований у с. Густиня, неподалік від міста Прилук.
У травні 2007 року учасники обласного клубу провели в обіймах весняного сонечка та
неймовірно красивої природи Чернігівщини. Місцем засідання було обрано дитячий
оздоровчий табір «Зміна», розташований у с. Седневі Чернігівського району. Тема:
«Організація туристично-краєзнавчої роботи в школі».
Головним консультантом клубу Василем
Скоромцем (засновником та керівником шкільного
туристичного клубу з неабияким стажем!) було
організовано ряд майстер-класів: «Виготовлення
туристичних наметів», «Техніка безпеки під час
проведення туристичних походів», «Туристичне
вогнище», «Азбука юного туриста».
Проведені активності щодо дозвілля в
туристичному поході, рухливі ігри з досвіду роботи
учасників клубу. Петром Люшиним організовано
туристично-спортивну гру «Ажіотаж».
Креативну ідею Василя Скоромця – вести щоденник – запозичили й практикували у
своїй роботі клубівці багато років поспіль.
Восьме засідання клубу проведено в Авдіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів Сосницької
районної ради в жовтні 2007 року (координував Анатолій Лазаренко). Тема:
«Співробітництво та співдіяльність учнівського й учительського колективу як основа
реалізації моделі навчального закладу «Школа любові до рідного краю».
Дорогою до Авдіївки педагоги завітали до Сосницького літературно-меморіального
музею Олександра Довженка й здійснили чудову пізнавальну екскурсію.
Учасники клубу відвідали театральну вітальню Авдіївської школи, де було
презентовано шкільний театр-студію «Околиця» (керівник Станіслав Кашпур). Переглянули
виставу з екологічної тематики «Цілюще джерело» (автор Анатолій Лазаренко).
Педагогам представлено панораму краєзнавчих свят під назвою «Загублених скарбів
віднайдена перлина» в початковій школі. Вони познайомилися з «Будиночком-квіткою»
Країни Барвінкової.
Творцями свята пісні, дружби і краси «Музичний зодіак» стали не тільки діти і вчителі
школи, а й гості – члени обласного педагогічного
клубу «На крилах творчості». Конкурснорозважальна авторська програма Анатолія
Лазаренка («Сузір’я благодатних душ» – стихія
землі, «Сузір’я високих почуттів» – стихія
повітря, «Сузір’я чистих помислів» – стихія
води, «Сузір’я полум’яних сердець» – стихія
вогню) – цікаві конкурси, мелодійна музика,
дотепні пісні, веселі танці. Учасникам засідання
проведено екскурсію до батькової криниці
урочища «Криничне».
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Ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Віталій
Скрипка, який був присутній на заході, радячись із педагогами, дотримувався істини, що все
тут було прекрасно. У кожного своя думка, кожен мислить творчо. А це і є прекрасне.
У квітні 2008 року учасників клубу гостинно приймав Чернігівський ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою.
Творчу лабораторію педагогічних ідей і знахідок представив відділ виховної роботи
ліцею. Усіх присутніх зачарувала візитна картка закладу, яку презентували ліцеїсти.
Креативно, дотепно, з гумором!
Педагоги відвідали стрілковий тир, ознайомилися з навчально-виховною базою ліцею.
Здійснили екскурсію в музейну кімнату історії ліцею.
А скільки позитивних емоцій було під час підготовки творчого вітання ліцею, який
саме в ці дні святкував своє 15-річчя! До пізньої ночі із приміщення школи №10 міста
Чернігова (Петро Люшин, президент клубу працював саме там) лунали вірші та пісні творчих
педагогів області.
Наступного дня брали участь у святі. Традиційне урочисте шикування на плацу ліцею,
мітинг, проходження урочистим маршем, святковий концерт, фотографування. І творче
вітання педагогам та учням Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою від учасників обласного педагогічного клубу «На крилах творчості»!
Десяте засідання клубу проведене на базі Козелецької станції юних туристів
Козелецької районної ради в листопаді 2008 року. Тема: «Спільна діяльність школи і сім’ї
щодо формування духовної культури школярів».
Досвід роботи із зазначеної теми представили колеги з позашкілля Козелеччини.
Здійснили незабутні екскурсії до Данівського Свято-Георгіївського жіночого монастиря,
собору Різдва Пресвятої Богородиці у смт. Козелець.
На зворотному шляху побували в Трьохсвятительській церкві села Лемеші
Козелецького району, яка збудована в 1755 році над могилою Григорія Розумовського –
батька Олексія та Кирила Розумовських.
Тема наступного засідання клубу – «Роль шкільних європейських клубів у системі
громадянського виховання школярів». Його проведено у квітні 2010 року на базі
Чернігівського ліцею №22 Чернігівської міської ради.
Зустріч розпочато з екскурсії «Ліцей зустрічає друзів» (відвідали музей Миру,
світлицю «Берегиня», музей театрального костюму та історії театру «Натхнення», музей
16 гвардійської Башкирської кавалерійської Чернігівської дивізії).
Учасникам клубу презентовано шкільний європейський клуб «Єдність» (практичні
заняття в групах, конкурс «Страви країн Європи»), керівник Регіна Гусак. Представлено
положення обласного фестивалю країн Європи, який традиційно проводився в місті Чернігові.
Прикріпили замок на пішохідному мосту через Десну в Чернігові на знак дружби
учасників Клубу.
Увечері традиційно відвідали Чернігівський обласний академічний український
музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка.
У лютому 2011 року на базі ЧОІППО імені К.Д.
Ушинського та Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 29
Чернігівської міської ради проведене ювілейне
засідання обласного педагогічного клубу «На крилах
творчості». Тема: «Творчий портрет обласного
педагогічного клубу. П’ять років разом».
У ході засідання відбулася зустріч за круглим
столом «Багатство ідей – у шкільну практику». Клубівці
представили різноманітні теми з власного досвіду:
Тетяна Кожевнікова («Використання проєктних технологій у виховному процесі сучасної
школи»), Олександра Смелянська («Школа культури здоров’я – школа успіху»), Василь
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Скоромець («Золотий листопад». Десять сторінок національно-патріотичного виховання»),
Микола Шпак («Організація роботи в школі загону юних інспекторів руху»), Світлана
Онищенко («Музей як центр виховної роботи в школі»), Ніна Моренець (краєзнавчий проєкт
«З тобою, рідний краю, я серцем і душею»), Галина Петруша (краєзнавчий проєкт «Ічнянщина
– славна козацька земля»), Наталія Рожок («Діяльність театрального колективу в умовах
сільської школи»), Світлана Сорока («Вистава сорока акторів, або Великий експромт»).
Василь Скоромець подарував клубу чудову роботу – вишитий рушник із написом
«Обласний педагогічний клуб «На крилах творчості», а Валентина Прищепа – креативний,
яскравий летбук з фотографіями учасників клубу.
З системою виховної роботи Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Чернігівської
міської ради, організацією учнівського самоврядування в школі учасників засідання
ознайомила Олена Яковчук. Для педагогів проведено екскурсії до шкільних музеїв,
презентовано програми команди Юних пожежників школи тощо.
Петро Люшин і Тетяна Потапова приготували цікаву, креативну слайд-презентацію
«П’ять років разом!», яка розчулила всіх учасників клубу.
У квітні 2012 року на базі Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Ніжинської міської ради
відбулося засідання обласного педагогічного клубу «На крилах творчості» з теми «Створення
умов для вільного розвитку особистості учня та педагога шляхом залучення їх до різних видів
творчої діяльності».
Досвідом роботи з проблеми «Школа
творчості та гармонії» поділилася заступник
директора з навчально-виховної роботи, член
обласного педагогічного клубу Людмила Матях.
Цікавими і змістовними були виступи творчих
колективів школи: танцювального колективу
«Зодіак», шкільних театрів початкової, основної та
старшої школи.
Відбулася зустріч учасників обласного
педагогічного клубу з творчими педагогами школи
№ 7 міста Ніжина – учасниками театрального колективу. Гості з великим задоволенням
переглянули авторську виставу «Зустріч випускників».
У грудні 2012 року учасників клубу було запрошено до Чернігова. Засідання
відбулося досить у незвичному форматі – на базі Чернігівської обласної телерадіокомпанії
«Сівер-Центр» під час міжнародної гри «Віват, інтелект!».
Тема: «Формування соціального досвіду учнів у процесі організації інтелектуальних
ігор у школі». Мета – популяризація інтелектуальних ігор як засобу виховання й організації
дозвілля школярів.
У березні 2013 року на базі Червонопартизанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Носівського
району відбулося засідання обласного педагогічного клубу з теми «Формування ключових
компетентностей учнів у системі виховної роботи
Школи
громадянського
виховання
«Гармонія»
(координувала Валентина Симоненко, заступник
директора з виховної роботи).
Досвід роботи з громадянського виховання та
майстер-клас
з
підготовки
педагогічної
ради
«Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя» представила Валентина Симоненко.
Педагогів запросили на гостину до «Дідусевої
світлиці», де презентували досвід роботи школи зі
збереження традицій та звичаїв рідного краю.
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Гості переглянули виставку творчих робіт батьків учнів початкової школи, побачили
народознавче свято «Як у нас в Україні…». Зацікавленість присутніх викликала презентація
фрагментів творчих заходів, підготовлених педагогами та учнями школи.
Учасники засідання відвідали сільський історично-краєзнавчий музей і творчу
майстерню Петра Власенка – місцевого художника, члена Національної спілки художників
України, який довгий час очолював педагогічний колектив школи. Гості з великим
задоволенням оглянули авторську виставку картин «Світ мистецтва».
У вересні 2013 року на базі Щорської районної гімназії Щорської районної ради (на
сьогодні Сновська гімназія Сновської міської ради) відбулося засідання обласного
педагогічного клубу «На крилах творчості» з теми «Героїко-патріотичне виховання як
складова громадянського становлення учнівської молоді».
Учасникам засідання було представлено форми, методи роботи з патріотичного
виховання учнівської молоді, виступ команди старшокласників гімназії, яка виборола І місце в
обласному зборі активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») та взяла участь у Всеукраїнському зборі в місті Дубно Рівненської області.
Під час автобусної екскурсії педагоги ознайомилися з історією міста Щорса в роки
Другої світової війни. У с. Єліно відвідали Музей історії партизанського руху на Чернігівщині
1941-1943 років.
Дев’ятого квітня 2014 року на базі закладів освіти м. Славутича Київської області
відбулося сімнадцяте засідання клубу. Тема:
«Організація дозвілля учнівської молоді як
складова виховного процесу на засадах
проєктної педагогіки».
Учасникам
засідання
презентували
освітні ініціативи, проєкти корисних справ, до
яких залучено учнівську молодь Славутицького
ліцею Славутицької міської ради («Молодь –
погляд у майбутнє», «Молоде покоління обирає
здоров’я», «Своє минуле пам’ятаємо, щасливе
майбутнє маємо», «Її величність – українська книга»). Педагоги ознайомилися з діяльністю
учнівського парламенту «Гарт».
Гості з великим задоволенням оглянули міську методичну виставку «Освіта Славутича2014», відвідали Славутицький Палац дитячої та юнацької творчості, де ознайомилися з
діяльністю клубу учнівського самоврядування міста Славутича.
Педагоги переглянули експозиції краєзнавчого музею, на яких представлено історію і
сьогодення Славутича, історію Чорнобильської АЕС. Інтерес у відвідувачів викликала
фотохроніка будівництва атомного первістка України, матеріали з історії будівництва міста
Прип’ять, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
У квітні 2015 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського відбулося спільне засідання учасників обласного
педагогічного клубу «На крилах творчості» та директорів, заступників директорів шкіл з
виховної роботи закладів загальної середньої освіти, методистів закладів позашкільної освіти
Дарницького району міста Києва з проблеми «Виховання патріотизму в школярів у сучасних
реаліях».
Під час зустрічі педагоги поділилися досвідом створення виховного середовища в
школах Чернігівщини і Дарницького району міста Києва. Зокрема з темою «Створення
виховного середовища в школі засобами патріотичного виховання» виступила Олена Яковчук,
заступник директора з виховної роботи Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Чернігівської
міської ради.
Роботу засідання продовжено на базі Чернігівського ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою. Учасники засідання із зацікавленням переглянули презентацію «Є
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така професія – Батьківщину захищати», ознайомилися з найцікавішими сторінками літопису
ліцею й особливостями освітнього процесу в закладі. Освітяни відвідали кімнату історії
ліцею, ознайомилися з матеріальною базою закладу.
У жовтні 2015 року члени обласного педагогічного клубу «На крилах творчості» стали
учасниками практично-методичного педагогічного квесту «Національно-патріотичне
виховання як чинник формування громадянської свідомості учнів». У рамках проведеного
заходу вони ознайомилися з діяльністю закладів освіти Дарницького району міста Києва.
Станція «Краєзнавчо-козацька» проходила на базі спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів
№296 м. Києва. Педагогам презентовано заходи, які традиційно проводяться в школі до Дня
українського козацтва. Відвідали музей Олександра Кошиця, великого українського хорового
диригента, визначного композитора і вченого-етнографа, талановитого педагога.
Філософію українського хортингу у виховній системі Київської інженерної гімназії
представлено на станції педагогічного квесту «Зміцнення духу, волі та сили».
Музейна педагогіка як органічне поєднання минулого, сьогодення і майбутнього
презентована на станції квесту «Дарницькі патріоти» в Київській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 127. Учасники заходу відвідали шкільний музей «Історія Дарниці», музейну
кімнату «Чиста криниця».
На базі спеціалізованої Київської ЗОШ І-ІІІ ступенів №329 «Логос» імені Г. Гонгадзе,
найбільшого навчального закладу України, було організовано станцію «Право та мораль».
Цікавим продовженням квесту стала екскурсія до Національного заповідника «Софія
Київська» (станція «Історична та культурна спадщина»), під час якої педагоги Чернігівщини
ґрунтовніше ознайомилися з історичними пам’ятками Києва.
На завершення насиченого дня гості побували в Дарницькому районному Будинку
дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт». «Позашкільний навчальний заклад – осередок
національно-патріотичного виховання учнів у позаурочний час» – тема останньої станції «На
крилах творчості». Педагоги подорожували творчими осередками закладу, стали учасниками
майстер-класу з виготовлення виробу «Янгол добра».
У березні 2016 року в рамках організації Сьомої Міжнародної виставки «Сучасні
заклади освіти – 2016» (м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва) проведено круглий стіл із
теми «Шкільний європейський клуб – новий формат для творчого вчителя».
Крім учасників обласного педагогічного клубу «На крилах творчості», у ньому також
узяли участь директори, заступники директорів з виховної роботи та керівники Шкільних
європейських клубів інших начальних закладів України. Під час тематичної екскурсії «Місце
Слави і Скорботи» педагоги області пройшли пішою ходою Майданом Незалежності,
вулицею Героїв Небесної Сотні та вшанували пам’ять учасників революції Гідності, які
загинули під час буремних подій січня-лютого 2014 року.
У червні 2016 року на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського і дитячого табору «Юний
турист» (с. Количівка Чернігівського району) відбулося засідання Клубу з теми «Плекаємо
творчість. Надихаємо на зростання», присвячене 10-річчю з дня його заснування. У заході
взяли участь 22 педагоги.
Зацікавленість присутніх викликала презентація «Подорож творчими стежками
обласного педагогічного клубу «На крилах творчості», яку підготували Петро Люшин та
Тетяна Потапова.
Під час круглого столу з теми «Калейдоскоп професійних та особистих досягнень»
учасниками засідання представлено досвід роботи з різних напрямів виховання. У ході
засідання відбулася посвята в члени обласного педагогічного клубу «На крилах творчості»
заступників директорів з виховної роботи: Надії Погребець (Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ст.
Сосницької районної ради), Лариси Барінової (Бобровицька гімназія №1 Бобровицької
районної ради), Світлани Сидоренко (Бахмацька ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Бахмацької районної ради),
Тетяни Давиденко (Городнянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Городнянської районної ради) (назви
закладів освіти вказані станом на 2016 рік).
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Особливо приємно, що на святковий захід завітали члени клубу минулих років, які на
той час уже працювали в інших сферах діяльності або були на заслуженому відпочинку.
Зокрема Ніна Моренець, учасник клубу 2005-2013 рр., Тетяна Горєла, учасник клубу 20052014 рр., Наталія Халімон, учасник клубу 2005-2015 рр., Людмила Головченко, учасник клубу
2005-2010 р.р.
Практична частина зустрічі проходила на території Національного архітектурноісторичного заповідника «Чернігів стародавній». Учасники заходу взяли участь у практикометодичному педагогічному квесті (координували Олена Яковчук та команда молодих
педагогів Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради, серед яких Ірина
та Ігор Білецькі).
Епілог засідання «У дружньому колі» відбувся в дитячому таборі «Юний турист»
(с. Количівка Чернігівського району). Звучали пісні під гітару, авторські вірші. Педагоги
ділилися враженнями, думками, планами на майбутнє.
У березні 2017 року в рамках організації Восьмої Міжнародної виставки «Сучасні
заклади освіти – 2017» (м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва) відбулася презентація
проєктів закладів освіти Чернігівської області з теми «Педагогічні умови формування
ціннісних орієнтацій учнів у контексті реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання
дітей
та
молоді».
Учасники
обласного
педагогічного клубу «На крилах творчості» взяли
участь у круглому столі із зазначеної вище теми.
Відвідали в Мистецькому Арсеналі
неймовірну виставку «Музей новин» –
наймасштабніший виставковий проєкт про
виробництво,
таємниці
і
вплив
новин,
присвячений 20-річчю ТСН. В експозиції
виставки – понад 100 унікальних артефактів, що
представлені в 10 виставкових залах з інтерактивом і зонами віртуальної реальності.
У жовтні 2018 року на базі закладів освіти м. Новгорода-Сіверська та НовгородСіверського району відбулося засідання обласного педагогічного клубу «На крилах творчості»
з теми «Формування лідерських якостей здобувачів освіти в умовах розвитку Нової
української школи. Учнівське самоврядування».
Педагоги області ознайомилися з радіусом дії дитячого самоврядування закладів освіти
Новгород-Сіверського району, досвідом роботи Блистівської ЗОШ І-ІІІ ступенів НовгородСіверського району – школи-родини «Червона калина». Відвідали шкільну музейну кімнату
народознавства та «Бабусину світлицю».
У Новгород-Сіверській гімназії №1 імені Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської
ради учасникам засідання презентовано освітній простір гімназії щодо створення умов для
розвитку особистості здобувачів освіти.
Гості відвідали центр дитячого самоврядування та зустрілися з лідерським активом.
Зацікавленість присутніх викликали виховні заходи (арт-марафон «Моя дитяча мрія» і
комунікативна гра для учнів НУШ «Барвінковий світ дитинства» за участю гімназійного
самоврядування «Острів скарбів», батьків, педагогів).
Учасники засідання здійснили екскурсію до Державного історико-культурного
заповідника «Слово о полку Ігоревім».
У ході засідання відбулася посвята в члени обласного педагогічного клубу «На крилах
творчості» Андрія Заносієнка, заступника начальника з виховної роботи Чернігівського ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою та Олени Гриценко, заступника директора з
виховної роботи Прилуцької гімназії №1 імені Георгія Вороного Прилуцької міської ради.
У травні 2019 року на базі Авдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сосницької районної ради
відбулося засідання обласного педагогічного клубу «На крилах творчості» з теми
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«Громадянське виховання в школі: педагогічні ідеї та досвід формування» (координувала
Надія Погребець, заступник директора з виховної роботи).
«Формування громадянської компетентності молодших школярів. Метод проєктів» –
тема першої локації, яку відвідали педагоги області. На другій локації учасники заходу
ознайомилися з темою використання педагогічної спадщини К. Ушинського, С. Русової в
контексті Нової української школи.
Зацікавленість присутніх викликала презентація діяльності шкільного самоврядування
«Республіка Любокрай» та виховний захід «Сила і слава нашого народу» (третя та четверта
локації).
Юні екскурсоводи запросили педагогів області відвідати шкільну музейну кімнату, де
вони змогли ознайомитися з експозицію про історію села, школи, збереження традицій та
звичаїв рідного краю. Крім того, гості переглянули виставку творчих робіт учнів і здійснили
екскурсію школою.
Педагоги висловили свої думки, побажання, пропозиції під час експрес-проєкту
«Дерево педагогічної мудрості», а також обмінялися досвідом роботи.
Надзвичайно приємні спогади залишила екскурсія до музею Олександра Довженка.
У жовтні 2019 року обласний педагогічний клуб «На крилах творчості» завітав до
Корюківської гімназії Корюківської міської ради (координувала Валентина Ситенька).
Після ознайомлення з освітнім простором закладу учасники зустрічі взяли участь у
флеш-меседжі з теми «Медіаосвіта як один із сучасних засобів виховання патріотизму»,
тематичному колі з теми «Формування громадянських компетентностей засобами медіації» та
переглянули фрагмент дебатів «Патріотичне виховання в розрізі дебатних технологій».
В актовій залі гімназії відбулася прес-конференція «Набуття соціальної практики через
діяльність учнівського самоврядування» за участю лідерського активу гімназії.
Педагоги взяли участь в обговоренні актуальної теми «Соціальний театр як сучасний
вектор виховної роботи з дітьми та молоддю». Переглянули виставу гімназійного театру
«Право на любов».
Незабутні враження залишилися від екскурсій до історичного музею м. Корюківки та
Меморіального комплексу пам’яті жителів населених пунктів України, знищених нацистами.
Педагоги помилувалися мальовничими й екологічно чистими краєвидами природи села
Бреч, що неподалік від Корюківки.
Час летить стрімко і невпинно. Кожна мить приносить нові ідеї, ставить перед
педагогами креативні завдання.
Учасники обласного педагогічного клубу «На крилах творчості» – педагоги-творці,
новатори – люди. Вони вірять, що лише творчі педагоги здатні виховати творчу особистість.
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Лідія БУРЦЕВА,

методист відділу виховної роботи та здорового
Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського

способу

життя

ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ЧИТАННЯ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ
Сьогодні в Україні відбувається процес становлення нової
системи освіти та виховання, які зорієнтовані на входження у світовий
освітній простір. Змінюються освітня та виховна парадигми:
пропонуються новий зміст та підходи, нові інноваційні технології в роботі шкільної
бібліотеки. Шкільна бібліотека – це фундамент освіти й самоосвіти, скарбниця людських
знань. Вона має утвердитись як центр духовного становлення особистості, духовної культури
школярів, формування духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної і
світової культури. Школа має забезпечити духовний розвиток і саморозвиток особистості,
навчити вихованців мистецтву жити і технологіям життєтворчості. І в цьому процесі
найактивніший учасник шкільна бібліотека.
Основне завдання бібліотеки сьогодні – навчити дітей цінувати книгу, відчувати в ній
щоденну потребу. Бо саме книжка, прочитана в дитинстві, запам'ятовується на все життя,
впливає на подальший розвиток, світосприйняття, поведінку, допомагає стати людиною в
найвищому розумінні цього слова. Читаючи її, кожен співпереживає, сприймає розумом і
серцем, а дитяча книга — то взагалі особливий світ. Для дитини це – нові знання, враження,
думки, почуття, фантазії, у ній вона знаходить відповіді на всі питання, що хвилюють її,
навіть на ті, які соромиться поставити дорослим. Саме тому й бажано, щоб знайомство з
книгою відбулося якомога раніше.
Сьогодні весь світ занепокоєний тенденцією до зниження рівня дитячого читання – це
одна з найболючіших проблем. Чому ж діти не читають? Сьогодні частіше Інтернет замінює
процес живого спілкування з книгою та роздуми над прочитаним. Криза читання має як
об'єктивні, так і суб'єктивні причини. А читання стає все прагматичнішим. Це підтверджують
бібліотекарі-практики. Хоча відомо, що читання високохудожньої літератури розвиває праву
«чуттєву» півкулю головного мозку, від якої залежить творче осяяння, натхнення, фантазія,
аналогове мислення. Французький філософ Дені Дідро зауважував, що люди перестають
мислити, коли припиняють читати. Явище кризи в дитячому читанні дуже хвилює усіх
причетних до книги, насамперед педагогів, бібліотекарів, книговидавців, письменників.
Водночас соціологи і психологи, так само як і бібліотекарі, зазначають, що не читаючі
діти частіше за інших не знаходять виходу зі складних ситуацій, слабше орієнтуються в
складнощах дитячого сприйняття світу, частіше потрапляють в антисоціальні ситуації,
відчувають дискомфорт у процесі спілкування з однолітками, відчувають самотність,
замкнутість, розгубленість тощо.
Від шкільних бібліотекарів нарівні з учителями та викладачами в першу чергу
залежить можливість реального підвищення інформаційної культури учнів. Адже, як свідчить
практика, сучасні підлітки, маючи достатньо високий рівень комп’ютерної грамотності,
виявляються фактично безпорадними в ситуаціях, коли потрібно знаходити, переробляти та
оцінювати навчальну інформацію. Це змушує шкільного бібліотекаря постійно консультувати
учнів щодо того, як визначати точність, достовірність знайденої інформації.
Кардинально змінюється і роль бібліотекаря в школі: від працівника, який рекомендує
гарну книгу і видає її учням, до спеціаліста в галузі нових інформаційних технологій, здатного
співпрацювати з учителями з питань системного підходу до роботи з інформацією з
навчальних предметів, щоб із перших років навчання в школі пошук і отримання інформації
стали б повсякденною потребою учнів.
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Взаємодія бібліотекаря і читача-здобувача освіти будується на принципах «педагогіки
співтворчості», де бібліотеці відводиться активна роль. Формування стійкого інтересу до
книги, виховання культури читання, розвиток творчого мислення здійснюється бібліотекою за
допомогою інноваційних і традиційних методів особистісного і читацького розвитку. Це перш
за все індивідуальна робота, побудована у формі діалогу. Друга – позаурочне життя школяра.
Саме в ній проявляється емоційна, духовна сторона життя дитини. Психологи говорять про те,
що розвиток особистості відбувається лише в процесі діяльності самої людини. У роботі
шкільної бібліотеки можна виділити ряд факторів, що сприяють формуванню активної
читацької діяльності, готовності дитини творити, реалізувати свій творчий потенціал.
1) Часовий фактор – чинник часу. Бібліотекар і дитина знаходяться поруч протягом
десяти років, що дозволяє спостерігати за розвитком дитини.
2) Особистісний чинник – чинник причетності, співпереживання. Бібліотекар і дитина.
Їх відносини складаються на особистісному рівні (рішення проблем спілкування, самотності
та ін).
3) Фактор співробітництва. Бібліотекар працює разом з іншими вчителями. Це дозволяє
бачити в дитині не тільки читача, але й учня.
4) Фактор – читацький досвід бібліотекаря і його вплив на читача-дитину.
Пробудження і розвиток інтересу до читання, до бібліотек – мета різноманітних
конкурсів, у яких беруть участь шкільні бібліотеки.
З метою розкриття потенційних можливостей шкільної бібліотеки, підняття її
престижу, привернення уваги вчительської. учнівської та батьківської громадськості до
проблем шкільної бібліотеки та популяризації читання в Україні, починаючи з 2014 року
щорічно проводиться Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек з 01 по31 жовтня (наказ
МОН України від 12.08.2014 № 931). Кожного року місячник проходить під різними гаслами,
які готують Інституту модернізації змісту освіти спільно з Державною науково-педагогічною
бібліотекою України ім. В. О. Сухомлинського.
Цьогорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек відбувся під гаслом
«Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів». Головна мета якого – привернення
уваги до екологічних проблем і активізація роботи бібліотеки з екологічної просвіти
підростаючого покоління спільно з учасниками освітнього процесу.
З метою широкого залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності
бібліотек закладів загальної середньої освіти, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та
підвищення престижу бібліотечної професії раз на три роки проводиться Всеукраїнський
конкур «Шкільна бібліотека» (наказ МОН України від 11.03.2016 №247, наказ МОН України
від 23.05.2016 №559, Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства
культури України від 25.01.2012 №61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.02.2012 за №209/20522).
Відповідно до наказу Управління освіти і науки обласної державної адміністрації
від 06.06.2019 № 206 «Про проведення 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу
«Шкільна бібліотека – 2020» із метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення
діяльності бібліотек закладів загальної середньої та позашкільної освіти, підвищення
престижу професії бібліотекаря в лютому-березні 2020 року проведено 2-й (обласний) етап
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» у трьох номінаціях.
На розгляд журі надійшло 15 робіт переможців 1-го (районного, міського, об’єднаних
територіальних громад) етапу Конкурсу (12 робіт – у номінації «Бібліотека – територія
читання» (Ніжинський, Ріпкинський райони, Бобровицька, Городнянська, Ічнянська,
Комарівська, Куликівська, Семенівська, Сновська об’єднані територіальні громади, міста
Чернігів, Ніжин, Прилуки); 1 робота – у номінації «Модель бібліотеки Нової української
школи» (місто Чернігів); 2 роботи – у номінації «Медіакультура в бібліотечному просторі»
(Ніжинський район, місто Чернігів). Конкурс проведено в заочній формі.
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Журі оцінювало матеріали конкурсантів, представлені у форматі тематичного
електронного портфоліо. Слід відзначити високий методичний, змістовий і навчальноорганізаційний рівень значної частини робіт.
Бібліотекарі активно впроваджують
у
практику роботи хмарні технології, сучасні
форми та методи виховання здобувачів
освіти, проводять різноманітні акції щодо
залучення
нових
користувачів,
популяризують книги, читання, бібліотеки,
застосовують інноваційні технології щодо
обробки інформації,. Позитивним є їх
прагнення підвищувати свій фаховий рівень
та аналізувати свою роботу.
Матеріали конкурсу свідчать про покращення матеріально-технічної бази шкільних
бібліотек (забезпечення комп’ютерною технікою, підключення до мережі Інтернет).
Підвищився загальний рівень конкурсних робіт у
представленні та оформленні матеріалів.
Високий рівень професіоналізму, за оцінками
журі, продемонстровано в конкурсній роботі завідувачки
бібліотеки Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №2 Прилуцької міської ради Чернігівської
області. В матеріалах розкрито системність діяльності
бібліотеки з формування в учнів культури читання,
популяризації книги, застосування інформаційнокомунікаційних технологій, створення комфортного
бібліотечного середовища для читання та умов для
рівного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки,
співпраця з педагогами і батьками.
Конкурсні роботи завідувачів бібліотеками комунального закладу «Городнянський
ліцей № 2» Городнянської міської ради, Ніжинської гімназії №2 Ніжинської міської ради,
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 Чернігівської міської ради,
спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
іноземних мов; бібліотекарів Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Ніжинської
районної ради, Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Чернігівської
міської ради представлені відповідно до обраних номінацій. У них презентовано нестандартні
форми проведення заходів щодо популяризації книги та читання, цікаві інноваційні розробки
(ігрові, театралізовані форми, рольові ігри, проєкти, фільми).
Творчу роботу переможця 2-го (обласного) етапу Конкурсу Людмили Іштукіної
направлено для участі у 3-му (всеукраїнському) етапі.
Шкільна бібліотека є сьогодні необхідною ланкою освітнього середовища, тобто і сама
є те матеріальне й духовне середовище, здатне активізувати творчу діяльність дітей і
дорослих.
Надзвичайно важливим сьогодні є проведення системної державної політики
підтримки дитячого читання в Україні, важливими напрямами якої мають бути:
- проведення соціологічних досліджень щодо стану та пріоритетів читання дітей і
різноманітних заходів з його підтримки, вивчення тенденцій розвитку української та
зарубіжної дитячої літератури в усіх аспектах:
- розроблення та реалізація довготривалої Національної програми підтримки читання,
до якої мають бути залучені автори, видавці, бібліотекарі, педагоги, дослідники;
- цільове фінансування програм видання якісної дитячої літератури, комплектування
дитячих і шкільних бібліотек;
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- посилення уваги вітчизняних письменників до необхідності створення якісних
дитячих книг.
Щоб сформувати інтерес до книги, потрібно, щоб батьки розуміли, що «читання – засіб
контакту дитини з широким світом».
Відомий бібліотекознавець Георгій Полікарпович Фонотов якось сказав, що якщо в
країні дуже добре розвинені і ведуть педагогічну роботу шкільні бібліотеки – про решту
можна не турбуватися. Діти, що виросли в школі з такою бібліотекою не допустять згасання
культури, створять усі інші необхідні їм бібліотеки, школи, музеї. Хочеться сподіватися, що
так коли-небудь буде. І шкільні бібліотеки стануть центром життя школи.

ВОШКІНА І. А.,
завідувач відділу роботи з обдарованими учнями Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ ПО РОБОТІ З
ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
За
умов
реформування
системи
національної освіти, піднесення ролі творчої
особистості в суспільстві значної актуальності
набула система роботи з обдарованими дітьми.
Перспективним шляхом її розв’язання стала
організація такого педагогічного процесу,
який започаткував методику пошуку та
відбору обдарованих вихованців і створив
умови для розвитку їх природного творчого
потенціалу.
Відділ роботи з обдарованими учнями
був створений у 2006 році як структурний
підрозділ Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.
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Відділ очолює Вошкіна Інна Анатоліївна, у якому на сьогоднішній день працюють
методисти: Ахмедова Лариса Василівна, Мухіна Оксана Миколаївна, Ремидовська Людмила
Миколаївна, Рудич Оксана Григорівна.
Науково-методичною проблемою, над якою працюють методисти, є «Розвиток
професійної компетентності педагога з проблеми обдарованості в системі роботи закладів
загальної середньої освіти».
Із
метою
напрацювання
шляхів
підвищення
ефективності
роботи
з
обдарованими учнями в закладах загальної
середньої освіти області, обміну досвідом,
методичного супроводу для представників
відділів освіти райдержадміністрацій, органів
місцевого самоврядування, управлінь освіти
міських рад, які відповідають за роботу з
обдарованими учнями, ліцеїв обласного
підпорядкування
щорічно
відділом
здійснюються організаційні та методичні заходи: науково-практичні семінари, вебінари,
засідання творчих груп.
Одним із напрямів реалізації творчих здібностей учнів є залучення їх до всеукраїнських
та міжнародних інтелектуальних змагань.
Для пошуку та розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів в області методистами
відділу щорічно в січні-лютому здійснюється організація та проведення ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із 18 навчальних предметів, відбірково-тренувальних
зборів із підготовки до IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України «Про проведення IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у поточному навчальному році»
та «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у
поточному навчальному році» методисти відділу беруть активну участь у забезпеченні
організації та проведенні підсумкового етапу інтелектуального змагання в Чернігівській
області.
Проводиться робота щодо залучення школярів до мовно-літературних конкурсів:
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Від 2010 року в Чернігівській області має популярність серед здобувачів освіти
Чемпіонат з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!», який до 2018 року транслювався
Чернігівською обласною державною телерадіокомпанією «Сівер-Центр». Гра зібрала й
згуртувала шкільне юнацтво не тільки Чернігівщини. До інтелектуального змагання долучились
учні з інших міст України та команда учнів з Білорусі.
Від 2006 до 2012 років методисти відділу забезпечували організацію та проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук України в Чернігівській області.
Більше двадцяти тисяч здобувачів освіти
закладів загальної середньої освіти області стали
активними
учасниками
всеукраїнських
та
міжнародних інтелектуальних дитячих конкурсів.
Методисти відділу координують та проводять такі
інтелектуальні
змагання:
Всеукраїнського
учнівського
фізичного
конкурсу
«Левеня»,
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»,
Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків
«Лелека».
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Традиційно в травні проводиться форум для вшанування учнів і студентів –
переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань за участі керівництва
області. На форум запрошуються переможці фінальних етапів змагань, їх наставники й
батьківська громадськість.
Обдаровані здобувачі освіти області за результатами досягнень нагороджуються
стипендіями Президента України та Кабінету Міністрів України.
Щорічно з метою підбиття підсумків роботи з обдарованими учнями області методисти
відділу готують збірник «Участь школярів області в інтелектуальних змаганнях». У виданні
міститься перелік нормативно-правових документів; результати виступу обдарованих
здобувачів освіти області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів,
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України,
Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та інших
інтелектуальних змаганнях; інформація про державний супровід і підтримку обдарованої
молоді.
Методисти відділу є упорядниками «Збірника завдань ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад із навчальних предметів» у 2 частинах. Посібник рекомендований для
організаторів проведення предметних олімпіад (керівників методичних об’єднань, учителів) у
закладах освіти області.
Загальна кількість методичних публікацій – 68, які опубліковані в науковометодичному журналі «Педагогічні обрії», Всеукраїнському науково-практичному освітньопопулярному журналі для педагогів, батьків та дітей «Обдарована дитина».
З метою проведення обліку, накопичення і збереження інформації про досягнення
учнів створений та постійно поновлюється банк даних обдарованих дітей та їх учителів.
Для слухачів курсів підвищення кваліфікації проводяться лекції з питань роботи з
обдарованою молоддю, а саме: «Психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими
учнями», «Формування компетентностей особистості шляхом залучення учнів до участі в
інтелектуальних змаганнях та дослідницькій діяльності».
Методистами відділу вивчається та узагальнюється перспективний педагогічний досвід
працівників освіти області.
Таким чином відділ забезпечує організацію роботи освітян області в пошуку, розвитку
й підтримці обдарованих учнів.
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Ірина ГАЗУКА,

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних
кабінетів (центрів) Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ
ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Процес розвитку закладу загальної середньої освіти, як правило, супроводжується
формуванням його позитивного іміджу. Дослідження цієї проблематики є різноаспектними і
презентують доволі різні напрями.
Імідж закладу освіти доцільно трактувати як спеціально створений образ, який
наділений певними цінностями, значущими для об’єкта впливу.
Сучасні ринкові умови значною мірою актуалізують проблему створення іміджу
закладів освіти. Це зумовлено низкою причин:
 по-перше, наявність конкуренції між освітніми закладами в боротьбі за набір
учнів і збереження контингенту;
 по-друге, заклади із сильними позиціями та позитивним іміджем мають доступ
до кращих ресурсів, які сприяють їхньому розвитку;
 по-третє,
привабливість
закладу
сприяє
залученню
до
роботи
висококваліфікованих кадрів, що безпосередньо впливає на якість освітнього
процесу;
 по-четверте, заклади із сформованим позитивним іміджем викликають довіру до
всього, що відбувається в його стінах, у тому числі й до інноваційних процесів,
які впроваджуються в закладі.
Таким чином, цілком очевидною є необхідність створення позитивного іміджу
освітнього закладу як передумови його подальшого розвитку.
Цілком очевидно, що важливу роль у формуванні іміджу ЗЗСО на цьому етапі відіграє
реклама. Причому акцент слід робити на активній соціальній рекламі, що демонструє турботу
про молоде покоління через функціонування дитячих і юнацьких організацій, через конкретну
діяльність зі збереження і зміцнення здоров’я учнів, через зв’язки закладу з різними
соціальними інститутами. Потрібно приділяти увагу популяризації діяльності школи,
забезпеченню систематичних і продуктивних зв’язків із випускниками різних років,
забезпечувати постійний зворотний зв’язок для аналізу ефективності проведених заходів.
Саме виставкова діяльність сприяє підтримці та зміцненню іміджу закладу освіти.
Виставка — це публічна демонстрація досягнень тих чи інших галузей, основною
метою якої є обмін ідеями, теоріями, знаннями водночас із проведенням комерційної роботи,
що інтегрує комплекс комунікаційних каналів взаємодії і потоків інформації між суб’єктами
комунікацій, організаторами та відвідувачами.
Виставкова діяльність нині — бізнес, що бурхливо розвивається не тільки у світі, а й в
Україні. Це стосується і сфери професійної освіти і навчання. Щороку в Україні відбуваються
десятки таких дій.
Виставкові заходи займають особливе місце серед елементів маркетингових
комунікацій освітніх закладів. Вони є єдиним комунікаційним засобом, де одночасно
відображаються ринкові процеси, масштаби змін, а також темпи та напрями майбутнього
розвитку. В залежності від відмінних характеристик кожного елементу комплексу
комунікацій, закладам освіти для досягнення власних цілей доцільно використовувати
інтегровані маркетингові комунікації, які передбачають використання всіх елементів
комунікації, орієнтуючись на особливості цільової аудиторії та різні ринкові ситуації.
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Саме виставкові заходи, що представляють собою освітні форуми на національному та
міжнародному рівні, надають можливість рівноправного впливу всіх учасників ринку освіти в
Україні на його розвиток, забезпечують упровадження нових інформаційних технологій у
системі управління освітою, які спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх
правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти як невід’ємної складової
частини розвитку ринкових процесів в Україні.
Організація та проведення виставкових заходів на ринку освіти здійснюється трьома
основними гравцями: організаторами виставкових заходів, учасниками (експонентами),
відвідувачами. Експонентами виставок можуть виступати всі організації, що надають освітні
послуги.
Основними цілями учасників є демонстрація конкурентних переваг:
- навчальних програм, які є підґрунтям для розвитку професійних здібностей учнів;
- досягнень в освіті та науці;
- асортименту освітніх та додаткових послуг, що пропонуються освітнім закладом;
- технологій навчання, що застосовуються в школі;
- якості освіти;
- викладацького складу;
- матеріально-технічної бази;
- підвищення іміджу;
- привернення уваги представників держави до вирішення проблем.
Нині в Україні щороку проводяться десятки міжнародних освітніх виставок, бірж, у
межах яких організовуються семінари, прес-конференції, презентації та інші заходи, що
надають великі можливості представити свій заклад освіти, знайти нових партнерів,
потенційних абітурієнтів, поширити інформацію завдяки широкому колу відвідувачів та
журналістів, обмінятися досвідом роботи.
В Україні щороку проводяться такі заходи, зокрема, Міжнародна виставка «Сучасні
заклади освіти». В рамках виставки представлено діяльність значної кількості закладів освіти
різних рівнів та напрямів, а також наукових установ і підприємств, що презентують технічне
обладнання та програми для впровадження в освітню практику, серед них – понад 750 освітніх
установ з різних регіонів України, а також заклади та агенції з Великої Британії, Канади,
Молдови, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Польської Республіки, Словацької
Республіки, США, Чеської Республіки, Французької Республіки, Швейцарської Конфедерації,
Естонської Республіки.
Традиційною є щорічна Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра» та
виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном».
Організаторами спеціалізованої виставки є Міністерство освіти і науки України,
Національна академія педагогічних наук України, Товариство «Знання» України. Виставка
проходить за підтримки Посольства Франції в Україні, Посольства Канади в Україні,
Торгового відділу Посольства Австрії в Україні, агенції Campus France, DAAD, British Council,
Ґете-Інституту в Україні.
Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародна виставка
закордонних навчальних закладів «World Edu».
Організатор форуму — компанія «Виставковий світ» за підтримки та участі
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.
Це ефективний майданчик для популяризації інноваційних освітніх методик та
інформаційних технологій, для діалогу між представниками державного сектора, компанійвиробників для розвитку міжнародної співпраці з проведення спільних наукових і науковотехнічних досліджень, конференцій і семінарів, для академічного обміну школярами,
студентами, аспірантами, викладачами.
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Якщо є бажання взяти участь у виставці, слід подбати про надання інформації про
заклад загальної середньої освіти, що супроводжуватиме увесь період проведення виставки та
про підготовку стендів.
Для роботи на виставці обирають комунікабельних педагогічних працівників, які
вміють працювати з людьми та забезпечують стендистів друкованою продукцією.
Рекламування розпочинається задовго до виставкової роботи – заклад освіти має
заздалегідь надати інформацію про його участь у виставці чи ярмарку. Можливі шляхи –
реєстрація в офіційному каталозі виставки, публікація в галузевих періодичних виданнях,
бізнес-виданнях, радіореклама. Інколи використовують пряме поштове звернення до цільової
аудиторії через надсилання запрошень на виставку.
У період підготовки до виставки заздалегідь виготовляють друковану продукцію:
листівки, буклети, проспекти, плакати про заклад освіти, його історію, місію, традиції, його
діяльність, цілі й принципи освітньої діяльності. Нерідко цьому питанню приділяють
недостатньо уваги, економлячи кошти та інші ресурси, що є неправильним.
Цілком очевидно, що для демонстрації сформованих соціально важливих
характеристик закладу, виявлених переваг, важливих для учнів, та донесення до певного
сегмента споживачів на ринку освітніх послуг важливу роль відіграє «презентаційна
діяльність».

Складові презентаційної діяльності закладу освіти
Презентаційна діяльність
навчального закладу

Інформаційні
матеріали:
Листівки;
Буклети;
Статті;
Памꞌятки;
Рекламні ролики.

Рекламна
(сувенірна)
продукція:
ручки, олівці,
блокноти, календарі,
значки з емблемою
навчального закладу.

PR-заходи:
-

Дні відкритих дверей;
- Участь в освітніх
заходах;
- Презентації;
- Участь в стаціонарних
виставках.

Презентаційна діяльність – це маркетингова стратегія розробки пропозицій компанії
(продукція, імідж), спрямована на закріплення їх у свідомості і психології споживачів.
Організатори виставки пропонують проведення й інших видів діяльності:
демонстрацію відеофільмів, рекламних роликів, прес-конференції, «круглі столи», семінари,
майстер-класи.
Інститут кожного року презентує інноваційне освітнє середовище (відео-фільм) та
друковані матеріали науково-педагогічних працівників інституту.
У рамках виставок працівники інституту проводять майстер-класи, круглі столи,
конференції.
Для учасників виставки проводяться виставкові конкурси «Лідер інновацій в освіті» та
конкурси з 8 тематичних номінацій.
Науково-педагогічні працівники інституту беруть участь у вказаних вище заходах та є
переможцями:
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«Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та
управлінську діяльність навчального закладу» (золота медаль);
 «Психологічна допомога дітям та молоді у кризовому стані» (золота медаль);
 «Формування в Новій українській школі медіакомпетентності батьків молодших
школярів: аспект упровадження» (золота медаль);
 «Система веб-ресурсів як інноваційний засіб для розвитку професійної компетентності
вчителів математики» (Почесний диплом лауреата).
Освіту Чернігівщини також представляють педагогічні колективи закладів області:
Прилуцька гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради,
Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради, Чернігівський
обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді, Козелецька гімназія №1
Козелецької районної ради, Ріпкинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Ріпкинського
району, Чернігівський ліцей № 32 Чернігівської міської ради та інші. Останнім часом
відмічаємо зростання інтересу педагогічних працівників області до проведення міжнародних
форумів та виставок.
Педагоги
міста
Чернігова,
Козелецького,
Носівського,
Прилуцького,
Семенівського
та
Чернігівського районів систематично відвідують заходи,
запропоновані організаторами та учасниками виставки.
Участь закладів освіти області у відповідних
заходах сприяла збагаченню освітньої практики
сучасними формами та досвідом інноваційної
діяльності, презентації нових педагогічних технологій,
інноваційних проєктів.
Виставкова діяльність іноді відіграє вагомішу
роль, ніж публікації оголошень про заклад освіти,
оскільки вона надає істотну допомогу у формуванні
політики ціноутворення вузу, визначенні можливого
попиту на освітні послуги ВНЗ, зміцненні доброї
Шоста Міжнародна виставка
репутації тощо.
«Сучасні заклади освіти - 2015»
(березень, 2015)
Особливу
увагу, вважаю,
необхідно приділити презентаційній діяльності в
невеликих населених пунктах, можливо навіть
районного значення. Розуміючи реалії сільського
населення, досить низький рівень обізнаності, доступу
до інтернету і відсутності можливості випускників
шкіл відвідати масштабні виставки обласного,
столичного
рівня
–
організація
мінімальних
виставкових стендів у школах, будинках культури та
проведення семінарів та презентацій призведе до
зацікавленості в закладі загальної середньої освіти.
Створення
позитивного
іміджу
закладу
загальної середньої освіти є цілеспрямованим і
планомірним
процесом,
а
відтак,
потребує
спеціального керівництва і системної роботи. Він не є
Одинадцята Міжнародна виставка
«Інноватика в сучасній освіті»
набором випадкових компонентів, а становить струнку
(жовтень, 2019)
систему взаємопов’язаних якостей, інтегративну
сукупність певних характеристик. У кінцевому
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результаті імідж стає своєрідним показником рівня розвитку всього закладу, оцінки його
перспективності та професійності.
Таким чином, щорічне проведення освітянських виставок на високому організаційному
та науковому рівні є надзвичайно важливим та сприяє обміну досвідом провідних вітчизняних
та іноземних науковців, упровадженню інноваційних методів навчання, найсучасніших
педагогічних технологій та інформатизації освітянської галузі. Виставкова діяльність на
початку ХХІ століття демонструє значне оновлення різних своїх складників: реалізація
державних проєктів у освітянській галузі, розширення інформаційного забезпечення
виставкової діяльності, удосконалення її правової бази, навчання і підвищення кваліфікації
учасників. Виставкова діяльність покликана узагальнити і всебічно представити широкій
громадськості, педагогам, фахівцям, науковцям, органам державної влади і управління досвід
інноваційної діяльності, здобутки, визначити і обговорити пріоритетні проблеми подальшого
удосконалення освітнього процесу.
Підсумовуючи зазначене вище, вважаю цю роботу дієвою формою наочної публічної
презентації результатів освітнього процесу в системі освіти, яка дає загальне відчуття успіху і,
як наслідок, активізує подальшу роботу як учнів, так і
педагогів з опанування теорії та практики.
Таким чином, ми плавно підійшли до
розуміння того, що сьогодні виставкова діяльність
включає в себе не просто оформлення виставки, а її
проєктування, організацію, створення, тобто – це
творчий і трудомісткий процес. Сьогодні виставкова
діяльність розглядається як освітній процес, у якому
учасники отримують інформаційні, комунікативні
знання, вибудовують соціальне партнерство і
набувають професійних навичок. Можливості
Ганна Баран, доцент, завідувач кафедри
таких виставок величезні для розвитку творчих
філологічних дисциплін та методики їх
здібностей учасників і відвідувачів.
викладання, кандидат філологічних наук, та
Отже, виставкова діяльність представляє
Світлана Молочко, старший викладач
собою освітній проєкт, що включає в себе всіх
зазначеної вище кафедри провели майстерклас із теми «Культура мовлення педагога в
учасників освітнього процесу. Це поєднання
Новій українській школі»
різноманітних форм і методів роботи, а
комп’ютерні
технології,
високі
технічні
можливості дозволяють виставку наповнити новим і цікавим змістом.
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УЧИТЕЛЮ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

МУХІНА О.М., РУДИЧ О.Г.

методисти відділу роботи з обдарованими учнями
Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського

МАТЕМАТИЧНА, ПРИРОДНИЧА
ГРАМОТНІСТЬ ТА УЧАСТЬ ШКОЛЯРІВ
В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ У
КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
Якість запровадження STEM-освіти багато в чому визначається тим, наскільки вчителі
активно використовують новітні педагогічні підходи до викладання й оцінювання,
міждисциплінарне навчання, методи та засоби навчання з акцентом на розвиток
дослідницьких компетенцій.
Проведення дослідження передбачає вміння побачити в проблемі якомога більше
можливих сторін і зв'язків; сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення.
Під час дослідження доводиться робити вимірювання, опрацьовувати дані, визначати змінні,
«перекладати» проблему мовою математики, тобто будувати математичну модель та
інтерпретувати отримані результати. Істотна роль приділяється математиці, адже
математична грамотність – умова формування дослідницької компетентності учнів та її
реалізації в освітньому напрямі STEM.
Математична грамотність – це здатність людини застосовувати й інтерпретувати
математику в різноманітних контекстах. Вона включає математичні міркування й
застосування математичних понять, процедур, фактів та інструментів для опису, пояснення й
прогнозування явищ.
Здатність здобувача освіти вивчати й вирішувати питання, пов’язані з наукою й
науковими ідеями, безпосередньо пов’язана з його природничо-науковою грамотністю, що
потребує таких компетентностей: пояснювати різноманітні явища, інтерпретувати дані й
докази з наукової позиції, оцінювати й розробляти дослідження.
Результати міжнародного оцінювання якості освіти PISA показують рівень
математичної та природничо-наукової грамотності українських школярів, на скільки добре
учні можуть застосовувати свої знання на практиці.
Україна долучилася до міжнародного дослідження якості освіти PISA, яке координує
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У 2018 році було проведено
перше тестування українських 15-річних підлітків – це учні 9-х класів, що закінчують
здобуття базової середньої освіти, студенти коледжів, закладів професійно-технічної освіти.
Проведене тестування виявило значні проблеми щодо вмінь учнів застосовувати
отримані математичні знання на практиці: 36 % українських підлітків не досягли базового
другого рівня математичної компетентності. Аналогічний показник у країнах Організації
економічного співробітництва – 24 %. При цьому країни – члени Європейського Союзу
поставили собі за мету: до 2020 року підлітків, які не досягли базового рівня компетентності,
має бути не більше 15 %.
У цьому звіті учні, які отримали результат нижче 2-го рівня, розглядаються як «учні з
низькими досягненнями». На рівні 2 учні починають демонструвати вміння та ініціативу
використовувати математику в простих реальних ситуаціях. Учні, що досягли 6-го,
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найвищого рівня, можуть творчо та самостійно застосовувати свої знання до
найрізноманітніших ситуацій, включаючи незнайомі.
Результати українських учнів у Національному звіті окремо порівнюються із
середніми даними, а також із результатами референтних країн (Білорусь, Грузія, Естонія,
Молдова, Польща та Словацька Республіка). Країни обирали, виходячи з близьких
показників соціально-економічного розвитку, а також культурної та історичної спорідненості
з Україною. Найкращі серед референтних країн результати з математики продемонструвала
Естонія – 8-ме місце за загальною кількістю балів; вона є абсолютним лідером серед
європейських країн за всіма компетентностями. Найнижчі результати – у Грузії, 66-те місце.
Найближчими до України, яка зайняла 43 місце, були результати Білорусі (39 місце).
У сучасному суспільстві розуміння природничих наук та заснованих на науках
технологій необхідне не лише тим, чия кар’єра безпосередньо залежить від них, але й будьякому громадянину, який бажає приймати обґрунтовані рішення, пов’язані з багатьма
важливими питаннями, що обговорюються сьогодні – від більш особистих питань, таких як
дотримання здорового харчування, до питань місцевого значення, таких як поводження з
відходами у великих містах, аж до більш глобальних і далекосяжних питань, таких як
запобігти і пом’якшити катастрофічні наслідки світового потепління на екологічні та
соціальні системи.
В Україні 73,6 % учнів досягли 2-го або вищого рівня природничо-наукової
грамотності (в середньому по країнах ОЕСР відповідний показник становить 78%). Ці учні
можуть розпізнати правильне пояснення звичних наукових явищ, а також використовувати
знання, щоб у простих випадках виявити, чи достовірним є висновок на підставі наданих
даних.
Найвищі показники успішності показали учні ліцеїв, гімназій і спеціалізованих шкіл.
З-поміж здобувачів освіти цієї категорії тільки 19,6 % не досягли базового рівня з
математики, 13 % – із природничих дисциплін. Відповідні середні показники по країні – 36%
і 26,4%. Водночас українські учні ліцеїв, гімназій і спеціалізованих шкіл мають вищі бали
PISA із читання, математики й природничо-наукових дисциплін, ніж їхні однолітки з країн
ОЕСР. Найнижчий рівень знань продемонстрували учні закладів професійно-технічної
освіти.
Порівняно з референтними країнами та більшістю інших країн, де загальні результати
з усіх блоків дослідження приблизно рівноцінні, для України результати з математики значно
гірші, ніж із читацької та природничо-наукової грамотності.
Для сприяння покращенню рівня математичних знань 2020–2021 навчальний рік в
Україні оголошено роком математики.
Серед заходів щодо проведення Року математичної освіти в Україні передбачається:
- розроблення методичних рекомендацій щодо використання міжпредметних зв’язків
математики з іншими навчальними предметами;
- створення безоплатного математичного онлайн-ресурсу для учнів та вчителів
математики (до квітня 2021 р);
- оснащення закладів освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEMлабораторій;
- запровадження обов’язкової державної підсумкової атестації (у формі ЗНО) з
математики;
- збільшення навчальних годин для математичної освітньої галузі;
- розширення мережі математичних гуртків;
- організація літніх «математичних шкіл» для учнів та вчителів;
- відкриття Музею науки (листопад 2021р.), створення інтерактивного навчального
простору за прикладами найкращих музеїв математики світу, де можна відчути важливість та
значущість математики в житті людини;
- сприяння проведенню флешмобу «Математика в житті»;
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- забезпечення впровадження навчальних курсів «Логіка», «Математична логіка» у
межах варіативної складової навчальних планів 1-11 класів закладів загальної середньої
освіти.
Міністерством освіти і науки України рекомендовано перелік факультативів та курсів
за вибором, значна частина з яких спрямована на формування дослідницьких
компетентностей, уміння застосовувати математику до розв’язування практичних задач.
Для досягнення високого рівня знань, природничо-наукової та математичної
грамотності учнів необхідно ефективно використовувати години варіативної складової
навчального плану (курси за вибором, факультативні заняття), по можливості розширити
мережу профільних класів та класів з поглибленим вивченням математики, природничих
дисциплін.
Заглибитись у світ математики може будь-яка людина, яка нею цікавиться. Проте іноді
або зацікавленість приходить пізніше, або немає можливості в школі знайти цікаві для себе
задачі. Підвищенню математичної грамотності школярів сприяють всеукраїнські та обласні
проєкти:
 Онлайн-проєкт «Математика як інструмент мислення» для учнів 7–9 класів, який
триватиме до кінця навчального року, започатковано Національним центром «Мала академія
наук України». Проєкт складається з послідовних уроків, які б допомогли учням створити для
себе цілісну систему математичного світогляду. Заняття відбуваються в середовищі Zoom і
Google classroom.
 Школа математики Simplex, київська математична школа Кванта запрошують до
навчання онлайн учнів зі всієї України.
 Школярі – учасники проєкту «Контора Пі» у форматі літнього табору вивчають
олімпіадну математику, поглиблюють знання англійської, займаються проєктною діяльністю.
Також організовано курс олімпіадної математики та онлайн-марафон розвитку професійних
навичок для вчителів.
 Метою реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Я –
дослідник» є створення педагогічних умов для впровадження дослідницького методу
навчання з використанням ІТ та STEM-технологій. У рамках проєкту на допомогу вчителю
розроблено навчально-методичні рекомендації, робочі зошити з математики для учнів. Діє
веб-сторінка «Я – дослідник» на платформі українського проєкту «Якість освіти»
(http://yakistosviti.com.ua).
 Працівниками Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д. Ушинського з 2018 навчального року організована Інтернет школа «Юний
математик». Матеріали курсу допомагають учням розвивати логічне мислення, розширювати
і поглиблювати знання з математики, зокрема з тем, які вимагають нестандартних підходів до
розв’язування задач.
 На базі інституту в 2014 році було організовано роботу обласної Інтернет-школи
для обдарованих школярів «Юний програміст».
Учні, які беруть активну участь у роботі обласних Інтернет-шкіл, показують високі
результати участі в інтелектуальних змаганнях – олімпіадах з інформатики, математики.
Переможець школи «Юний математик» Ричок Іван, учень Козелецької загальноосвітньої
школи I-III ступенів, здобув диплом переможця у ІІІ Всеукраїнській онлайн-олімпіаді з
математики для учнів 5-7 класів. Також переможцем у цьому змаганні став Третяк Кирил –
учень загальноосвітньої спеціалізованої школи I-III ступенів фізико-математичного профілю
№ 12 м. Чернігова.
Засоби освітнього напряму STEM та ресурси, які напрацьовані за період його
існування в поєднанні з відомими моделями організації навчання дітей,
сприяють
отриманню ними ґрунтовних знань з природничих і технічних наук, математики, підвищують
мотивацію до їх вивчення.
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STEM – освіта сприяє формуванню в учнів навичок самостійного здобуття нових
знань, пошуку й аналізу необхідної інформації, уміння висувати гіпотези та робити висновки,
а також свідомого життєвого вибору та подальшої самореалізації.
Розвивальні функції STEM – освіти здійснюються не тільки під час навчального
процесу, а і завдяки участі здобувачів освіти в інтелектуальних змаганнях.
Інтелектуальні змагання мають важливе значення у STEM – освіті. Проведення різних
рівнів олімпіад з навчальних предметів природничо-математичного спрямування, учнівських
інтернет-олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів дає змогу виявити виняткові
здібності і водночас забезпечити соціальні, емоційні та інтелектуальні потреби обдарованих і
талановитих учнів, відібрати талановиту молодь, виявити та в подальшому поглиблено
підготувати найбільш обдарованих молодих людей.
Найбільш масовими змаганнями здобувачів освіти області є Всеукраїнські учнівські
олімпіади з навчальних дисциплін.
У Чернігівській області за 2019-2020 навчальний рік в ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з 18 предметів узяли участь 1677 здобувачів освіти, саме з природничоматематичних дисциплін узяли участь 927 учнів. Учасники всього вибороли 691 диплом
переможця. 354 диплома переможця школярі вибороли з природничо-математичного
напряму, що становить 51% від загальної кількості отриманих дипломів.
Дисципліна
Географія
Біологія
Екологія
Хімія
Математика
Фізика
Астрономія
Інформатика
ІКТ

кількість учасників кількість дипломів
146
71
167
56
54
27
93
35
157
56
104
42
33
16
71
34
102
17

Щороку значна частина учнів демонструє високі результати змагань із різних
навчальних предметів, виборюючи по два та більше дипломів обласного етапу олімпіад.
При цьому можна простежити типові поєднання дисциплін. Наприклад, дипломи з
математики, фізики, астрономії здобули 5 учнів, математики, фізики, інформатики – 3 учні.
Троє з чотирьох переможців олімпіади з фізики, які отримали дипломи І ступеня, були
учасниками обласного етапу олімпіади з математики, двоє стали її переможцями. Учні, які
здобули дипломи І ступеня олімпіади з інформатики, були переможцями олімпіад із
математики або фізики; школярі, які показали найкращі результати
олімпіади з інформаційних технологій, були переможцями олімпіади
з інформатики. Таким чином, міждисциплінарний підхід до вивчення
змісту, що реалізується в педагогічних підходах STEM-освіти,
відповідає широким інтересам обдарованих дітей. Глибокі знання з
одних навчальних дисциплін допомагають підвищити рівень
компетентності та реалізувати свій потенціал і в інших споріднених
предметних сферах.
Найбільшу кількість дипломів переможця обласного етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад, а саме п’ять, виборов
Кривенок Владислав, учень 9 класу Новгород-Сіверської гімназії № 1
імені Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради. Він
продемонстрував високий рівень знань у змаганнях із біології,
правознавства (дипломи І ступеня), української мови та літератури,
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хімії (дипломи ІІ ступеня), географії (диплом ІІІ ступеня). Його брат Кривенок Руслан, також
учень 9 класу Новгород-Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка, здобув дипломи
переможця олімпіад із біології (диплом І ступеня), правознавства, географії (дипломи
ІІ ступеня) та хімії (диплом ІІІ ступеня).
Високу зацікавленість у різних галузях знань продемонстрували Удод Назар, учень
9 класу Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради, переможець олімпіад із
математики, фізики, інформатики, англійської мови (дипломи ІІІ ступеня) та Дзюгал Ольга,
учениця 11 класу Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської
молоді Чернігівської обласної ради, переможець олімпіад із математики, фізики (дипломи
ІІІ ступеня), астрономії (диплом ІІ ступеня), географії (диплом І ступеня). Також Ольга
здобула диплом ІІ ступеня в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії наук України (секція «Географія та ландшафтознавство»).
Досягнення вищого рівня розвитку обдарованої особистості здійснюється через участь
у дослідницькій діяльності, яку учні мають змогу продемонструвати у Всеукраїнському
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У ІІ етапі
конкурсу було представлено 269 учнівських робіт, з них дипломами відзначено 165 робіт. У
відділеннях пов’язаних з напрямом STEM було розглянуто 130 робіт: наук про Землю –
17 (11 дипломів), технічних наук – 11 (7 дипломів), комп’ютерних наук – 8 (5 дипломів),
математики – 7 (4 дипломи), фізики і астрономії – 5 (3 дипломи), хімії та біології – 43
(27 дипломів), екології та аграрних наук – 39 (24 дипломи). Дипломи отримала 81 робота, що
становить 49% від загальної кількості дипломів.
Також школярі мають змогу випробовувати свої знання з природничо-математичних
дисциплін у Всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіадах та турнірах. Доступними для
широкого загалу учнів є Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», Міжнародний
математичний конкурс «Кенгуру», Міжнародний інтерактивний учнівський природничий
конкурс «Колосок», Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності
«Бобер».
Цікавість та незвичність завдань таких конкурсів готує учнів до сприйняття
складніших задач, підвищує їх рівень знань. Розвивається здатність відшукання вдалих
шляхів розв’язування завдань, що не відносяться до стандартних, просторова уява, навички
послідовного, правильно поданого логічного міркування. Коли дитина починає виявляти свої
здібності, часто ще з початкової школи, важливо це вчасно помітити. Такі конкурси як
«Кенгуру», «Колосок» та ряд інших розраховані на учнів будь-якого віку. Інтелектуальні
конкурси в закладах загальної середньої освіти проводяться винятково на добровільних
засадах.
Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України на 2020-2021 навчальний
рік, крім традиційних інтелектуальних заходів, здобувачі освіти можуть узяти участь у
заходах, що сприяють розвитку напрямів STEM-освіти: науково-просвітницькі акції,
інженерні та STEM-тижні, наукові пікніки, фестивалі з мейкерства, змаганнях технічної
творчості, освітньої робототехніки, які проводитимуться за підтримки Міністерства освіти і
науки України, Національного Центру «Мала академія наук України».
З розвитком напрямів STEM-освіти за останні роки зросла кількість заходів, на яких
молодь на конкурсній основі може презентувати свої роботи, проєкти або позмагатись
командою. Також представити досвід, презентувати результати роботи, обмінюватися ідеями
можна на тематичних заходах: фестиваль «STEM-весна – 2021», «STEM-тиждень»,
«Інженерний тиждень», «День науки», на фестивалі з робототехніки «Robotika – 2021»,
фестивалі стартапів «Class ідея». З метою підвищення мотивації школярів до вивчення
математики пропонується долучатися до конкурсу командних головоломок, флешмобу
«Математика в житті». Важливим аспектом STEM-навчання є забезпечення свідомого
професійного самовизначення та становлення особистості з урахуванням власних
можливостей та індивідуальних особливостей і кон'юнктури ринку праці. Здобувачі освіти
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можуть взяти участь у профорієнтаційних заходах, популярних проєктах, менторських
програмах, хакатонах, екскурсіях, що організовує відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» спільно з ВНЗ, провідними ІТ-компаніями. З метою подолання
ґендерних стереотипів та підвищення можливостей побудови STEM-кар’єри пропонується
сприяти участі дівчат у програмах, заходах «Дівчата STEM», «ІТ-дівчата», які організовують
заклади вищої освіти, громадські організації, ІТ-компанії.
Тренуючи та загартовуючи свої знання і навички з технологічних наукових напрямів
постійною участю в інтелектуальних змаганнях, вивчаючи іноземну мову, здобувачі освіти
можуть продемонструвати свої вміння в найбільших інноваційних міжнародних конкурсах і
олімпіадах, таких як MATHCOUNTS, Science олімпіади та FIRST
Robotics.
Наприклад, 29 серпня 2020 року відбувся V Міжнародний
конкурс інноваційних винаходів ICAN 2020. Щорічно захід
проходить у Торонто (Канада) за ініціативи Міжнародного
товариства інновацій та передового досвіду.
Золоті медалі на ICAN
вибороли
шість
проєктів
талановитих
українських
школярів, серед яких випускник
обласного
комунального
позашкільного
навчального
закладу «Чернігівська Мала
академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної
ради, здобувач освіти спеціалізованої загальноосвітньої
середньої школи № 1 з поглибленим вивченням
іноземних мов Михайло Штопко. Юний винахідник
представив роботу з біосинтезу наноматеріалів та їх
застосування в медицині.
З метою всебічної підтримки обдарованої молоді,
сприяння модернізації змісту науково-дослідної, пошукової, експериментальної та
практичної діяльності учнівської молоді, упровадження інноваційно-освітніх методів і
технологій у навчальних закладах України, забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки
в європейський та світовий простір, Міністерство освіти і науки України спільно з
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді з 4 по 7 лютого 2020 року
провели Всеукраїнський конкурс «Еко Україна 2020» - національний етап Міжнародного
конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF 2020 (International Science and
Engineering Fair), переможцями в якому стали учні Чернігівщини:
- Вітун Данило, учень 11 класу Чернігівського ліцею № 32 з індивідуальним проєктом
«Цито- та генотоксичність похідних сечовини на основі пестициду лінурон»;
- Капелюха Марія, учениця 11 класу Чернігівського колегіум №11 Чернігівської
міської ради з індивідуальним проєктом «Соматотипи та їх корегування шляхом
моделювання в людей різних національностей».
Інтелектуальні можливості дітей, які перемагають на міжнародному рівні, високо
цінують та заохочують різними нагородами, запрошують до співпраці. Мандруючи дорогою
дослідництва, учні можуть створювати команди, розробляти і захищати проєкти.
Інтелектуальні змагання в контексті STEM – освіти розширюють межі можливостей дітей,
надаючи змогу застосовувати свої знання з різних предметів, об’єднавши їх для досягнення
поставленої мети.
Таким чином інтелектуальні змагання є для STEM – освіти інструментом заохочення,
виявлення, підтримки, та подальшого розвитку талановитих обдарованих дітей, які в
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майбутньому сприятимуть розвитку науки в Україні і гідно представлятимуть її в інших
країнах.
Суперечність висновків PISA та досягнень українських школярів можна пояснити
існуванням значного розриву між середніми результатами учнів і роботою тих, хто приділяє
значну увагу заняттям математикою чи природничими науками, результатами учнів гімназій,
ліцеїв, спеціалізованих шкіл; недостатній акцент на застосуванні знань у практичних
ситуаціях.
Варто зауважити: в Україні є національні освітні традиції та ефективні школи,
можливість розвивати таланти і здібності учнів, демонструючи високі результати на
міжнародному рівні.
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ЛІТОШ Ю.М.,

старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних
технологій в освіті Чернігівського ОІППО імені К.Д.Ушинського

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО
З 2001 році автор статті почав
працювати
в
ЧОІППО
методистом
з
інформатики та інформаційних технологій. В
коло обов’язків входили:
 надання методичних рекомендацій викладання шкільного курсу інформатики,
використання інформаційних технологій під час викладання дисциплін;
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 підготовка завдань для проведення ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади
з інформатики тощо.
В інституті був один комп’ютерний клас, обладнаний одинадцятьма комп’ютерами. З
2001 року у відділах і кафедрах інституту почала збільшуватися кількість комп’ютерів. І для
вирішення питання щодо оволодіння навичками роботи з комп’ютерною технікою для
працівників інституту систематично проводилися заняття в комп’ютерному класі.
З метою системного навчання вчителів використанню інформаційних технологій в
освітньому процесі проводиться робота з впровадження новітніх освітніх моделей і
технологій. Однією із освітніх технологій є програма Intel® «Навчання для майбутнього», для
впровадження якої з 2004 року автор статті бере активну участь в організації і проведенні
тренінгів для вчителів області і працівників інституту.
З 2005 року вся комп’ютерна техніка в інституті, у тому числі і комп’ютерні класи,
мали високошвидкісне підключення до мережі Інтернет. Така організація комп’ютерних
технологій підвищувала фахову кваліфікацію працівників інституту, у результаті чого
впроваджуються нові форми і засоби навчальної діяльності.
З 2006 року автором статті був розроблений і підтримувався сайт інституту, почав
впроваджуватися новий формат проведення семінарів та інших заходів за допомогою Інтернет
– вебінар.
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З 2009 року в інституті є свій сервер,
підключений
до
мережі
Інтернет
оптоволоконним зв’язком. Працівник інституту
Корнієць Олександр розробив на основі серверу
сайт дистанційної форми навчання (dist.org.ua)
та платформу для проведення вебінарів
(webinar.org.ua).
З 2013 року впроваджена в області
інформаційна система управління освітою, що
забезпечує ведення єдиної бази даних закладів
загальної середньої, дошкільної і позашкільної
освіти, керування шкільними процесами,
автоматичного складання обов'язкових звітів.
Важливим досягненням є започаткування і функціонування з 2015 року обласної
Інтернет-школи «Юний програміст», діяльність якої координує автор статті
(http://choippo.cn.sch.in.ua/).
Досвід роботи Інтернет-школи показує, що ця форма навчання є ефективною щодо
підготовки учнів до олімпіади. Цілеспрямована систематична робота, яка проводиться в
Інтернет-школі протягом навчального року, сприяє підвищенню рівня досягнень. Навчання
учнів в Інтернет-школі позитивно вплинули на їх результати: усі переможці III етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики є її учасниками. Тьютори та учні постійно
є авторами збірників задач і розв’язків Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики,
інтелектуальних змагань з програмування.
Двадцятилітня практика в системі післядипломної педагогічної освіти показує, що
використання інформаційних технологій вносить істотні зміни в діяльність викладача,
учителя, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання дисципліни, вимагає
чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учителем і учнем.
Література
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посібник. Чернігів : ЧОІППО, 2005. 58 с.
2. Літош Ю.М. Створення анімацій в Macromedia Flash MX : методичний посібник. Чернігів :
ЧОІППО, 2006. 57 с.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

ПОЛЯКОВА М.П.,

методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Чернігівського
ОІППО імені К.Д.Ушинського

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЛОГОПЕДИЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З
ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
Однією з актуальних проблем сьогодення стало неухильне
зростання кількості дітей з порушеннями розвитку. Основну частину з них становлять діти з
порушеннями мовленнєвого розвитку, тому актуальним є питання активного пошуку шляхів
удосконалення й оптимізації процесу навчання, корекції та розвитку дітей зазначеної
категорії.
Сучасна система освіти відзначається певними суперечностями між традиційним
підходом (традиційні індивідуальні, групові та колективні форми роботи) і практичною
потребою в інноваційних засобах роботи з метою підвищення результативності корекційнорозвиткового процесу. Тому серед питань сучасної освіти особливої актуальності в
логопедичній практиці набуває проблема пошуку інноваційних підходів до здійснення
наступності в роботі логопеда. У діяльності вчителя-логопеда, спрямованої на корекційнорозвиткову роботу з дітьми, інноваційні методи набувають все більшого значення. Ці методи,
поряд з традиційними, сприяють досягненню максимально можливих успіхів у подоланні
мовленнєвих порушень у дітей. Інноваційні освітні технології відповідають пріоритетним
напрямам науки, визначаються сучасним станом проблеми переходу освіти на позиції
особистісно орієнтованої педагогіки, що передбачає не обмежуватися формуванням
програмних знань, умінь, навичок, а прагнути розвивати індивідуальні здібності дитини,
зумовлені бажанням педагогів упроваджувати у свою діяльність інновації.
Педагогічна інновація — це процес реалізації конкретною особою (або групою осіб)
ідеї, яка є для неї (них) у цей час новою в освітньому процесі, у результаті якого виникає
творчий пошук оригінальних, нестандартних рішень.
Сучасний педагогічний особистісно зорієнтований процес корекційного навчання та
виховання дітей ґрунтується на інтерактивних технологіях, упровадженні інноваційних,
нетрадиційних форм роботи.
Сучасна логопедія знаходиться в постійному активному пошуку шляхів удосконалення
й оптимізації процесу навчання і розвитку дітей на різних вікових етапах та в різних освітніх
умовах, що характерні в цілому для дітей з особливими освітніми потребами, до яких входять
і діти з порушеннями мовленнєвого розвитку.
Саме поняття «технологія» визначається «як сукупність прийомів, які застосовуються в
якій-небудь діяльності».
Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних установок, що
визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання,
виховних засобів; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу.
Упровадження інноваційно-логопедичних технологій сьогодні є новою сходинкою в
освітньому процесі. Основна мета полягає в гармонійному поєднанні сучасних інноваційних
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технологій з традиційними засобами розвитку дітей. Особливо актуально стоїть питання
володіння кожним логопедом сучасними корекційними логопедичними технологіями і
методиками, застосування їх у практичній професійній діяльності.
Отже, корекційно-розвиткова робота з дітьми, що мають порушення мовлення,
передбачає використання спеціалізованих і впровадження інноваційних адаптованих прийомів
і засобів (головним чином освітніх, діагностичних і розвиткових).
За основними групами логопедичні технології поділяються на:
 Інформаційно-комунікаційні - методи взаємодії з інформацією.
 Дистанційні освітні технології (використовуються при організації роботи з
батьками).
 Інноваційні психокорекційні технології: арт-терапія, казкотерапія, психосоматична
гімнастика тощо.
 Педагогічні технології з використанням нетрадиційних прийомів: ароматерапії,
хромотерапії, літотерапії тощо.
 Змішані технології – традиційні логопедичні технології з використанням
інноваційних.
Інформаційно-комунікаційні технології
Сучасне життя неможливо уявити без комп’ютера. Комп’ютери швидко увійшли в
наше життя. Інтерес дитини до комп’ютера великий і справа дорослого направити його в
потрібне русло. Учителі-логопеди активно включилися в процес і продуктивно
використовують ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) у своїй практиці.
На сьогодні розробляється все більше і більше логопедичних ігор з використанням ІКТ,
завдань, які сприяють збагаченню словника, розвитку зв’язного мовлення дітей, покращують
фонематичне сприйняття тощо. Найчастіше такі вправи, ігри включають у структуру
традиційного індивідуального логопедичного заняття як допоміжний інноваційний елемент.
Це допомагає встановити між логопедом і дитиною тісний емоційний контакт.
ІКТ під час проведення логопедичних занять допомагають цікавіше подавати матеріал,
а діти невимушено із цікавістю виконують запропоновані завдання, працюючи самостійно або
в парах. Використання ІКТ у корекційному процесі оптимізує здійснення індивідуального
підходу та розширює можливості з наочним матеріалом, сприяючи успішному досягненню
поставленої мети.
Інтерактивні прийоми
Застосування інтерактивних прийомів відіграє провідну роль у логопедичній роботі. На
заняттях діти поступово вчаться розповідати про себе, друзів, робити опис погоди, тварин,
пір року, складати розповіді за серією малюнків тощо.
Для розвитку зв’язного мовлення використовуються опорні схеми, за якими діти
правильно, логічно складають опис, розповідь. Для вдосконалення або автоматизації
поставлених звуків, розвитку почуття ритму, активізації артикуляційного апарату є картки з
малюнками на певний звук. Ці картки доцільно використовувати як на індивідуальних, так і
на групових заняттях. Дітям подобається в ігровій формі називати малюнки, вони швидше
запам’ятовують слова, таким чином збагачуючи свій словник та розвиваючи мовленнєвий
апарат.
Дистанційні освітні технології (використовуються при організації роботи з
батьками)
Успіх корекційно-розвиткового процесу визначається продуманою, цілеспрямованою,
систематичною, спланованою, комплексною роботою логопеда. А усвідомлене й зацікавлене
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включення в цей процес батьків – один з важливих аспектів підвищення результативності
навчання та корекційного впливу на дітей із порушеннями мовлення.
Основними завданнями співпраці логопеда з батьками є: поступове підведення батьків
до усвідомлення цілей, завдань та можливостей співпраці з логопедом, до розуміння кола
проблем, які вони можуть вирішити за допомогою спеціаліста; формування уявлень про те, до
яких фахівців та в яких випадках варто звертатися за допомогою; підвищення педагогічної
компетентності батьків з метою розширення їхніх можливостей самостійно працювати над
розвитком мовлення дітей та займатись профілактикою мовленнєвих порушень; допомога в
розв’язанні завдань, пов’язаних з подоланням порушень мовлення в дітей; опосередкування
покращення результативності корекційно-розвиткової роботи з дітьми.
Розширити можливості традиційної взаємодії логопеда з батьками допоможуть
інноваційні інтерактивні та дистанційні форми роботи з ними з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, як от: тематичний блог (сайт), електронна пошта, соціальні
мережі, відео конференції, онлайн-консультації, форум, чат тощо. Ці дистанційноінтерактивні форми роботи ґрунтуються на таких основних принципах взаємодії: один до
одного (за формою і змістом наближене до індивідуальної консультації), один до багатьох
(співпраця логопеда одразу з багатьма батьками).
Інноваційні психокорекційні технології
Арт-терапія — це психологічна корекція за допомогою мистецтва. Застосовується,
насамперед, для дітей, які мають емоційні розлади. Активізація творчості, здатність виразити
свої почуття у витворі мистецтва допомагає як усвідомленню змісту своїх переживань, так і їх
реагуванню. Частіше використовується зображувальна творчість: малювання, колажі,
ліплення. Творчість може мати спонтанний характер із подальшим обговоренням результатів,
але частіше використовуються спеціальні завдання. Наприклад, дитині пропонується
намалювати себе в майбутньому та обговорити шляхи його досягнення.
Ураховуючи те, що основними видами в молодшому шкільному віці «Нової української
школи» є ігрова і конструктивна діяльність, велике значення має використання таких
педагогічних технологій, які мають яскраво виражений моделюючий характер. Вони дають
можливість формувати поруч з мовленнєвими і немовленнєві види діяльності. Тому
застосування лего-технологій, орієнтованих на розвиток дрібної моторики, є важливим у
логопедичній роботі. При використанні конструктора «Лего» у дитини виходять гарні,
привабливі конструкції незалежно від її навичок. Дитина відчуває себе успішною.
За допомогою лего-конструктора можна працювати над лексичними, граматичними
темами (скільки вікон, ягідок на кущах і т. д.). Лего-терапія виховує увагу, посидючість,
акуратність, точність у виконанні конструкцій.
Казкотерапія. Казка — це потужний інструмент впливу на свідомість і підсвідомість
дитини. Казку може створювати дорослий, сама дитина, або вона виникає завдяки їх сумісним
зусиллям.
Психогімнастика – метод, при якому учасники психокорекції проявляють себе й
спілкуються без допомоги слів.
Нетрадиційні методи
Використання в корекційній роботі різноманітних логопедичних технологій, що
включають нетрадиційні методи та прийоми, запобігає втомі дітей, підтримує в дітей з
різними мовленнєвими порушеннями пізнавальну активність, підвищує ефективність
логопедичної роботи в цілому. Такі методи не можна розглядати як самостійні і самодостатні.
Фітотерапія – лікування за допомогою рослин. Особливо рекомендується при різних
формах дизартрії та заїкуванні.
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Ароматерапія – лікування за допомогою фітокомпозицій ароматів квітів та рослин.
Музикотерапія – вплив музики на людину з терапевтичною метою.
Хромотерапія – терапевтичний вплив кольору на організм людини.
Літототерапія – терапевтичний вплив каменів (мінералів) на організм людини.
Пісочна терапія – гра з піском як спосіб розвитку дитини.
Су-Джок-терапія – взаємовплив окремих частин тіла за принципом подібності.
Фіто-, аромо-, музико-, хромотерапія
Фітотерапія завжди використовувалася в логопедичній роботі. Фітотерапія – лікування
за допомогою лікарських засобів. Вона має глибоке коріння як у нашій країні, так і за
кордоном.
Лікарські рослини – ефективний засіб під час лікування різноманітних мовленнєвих
порушень. Їх вживають для відновлення розумової та фізичної працездатності, усунення
втомлюваності, в’ялості, астенічного синдрому, профілактики порушень мозкового
кровообігу, розладів пам'яті, нервозності, відновлення м’язового тонусу.
У результаті комплексної корекційної роботи за допомогою лікарських трав вдається не
лише нормалізувати сон дітей, зняти втому, дратівливість, підвищити працездатність, пам'ять,
увагу, а й покращити загальний стан дітей.
Чільне місце в корекційній педагогіці необхідно відводити ароматерапії. Народний
досвід і дослідження вчених довели, що запахи здатні керувати настроєм і працездатністю.
Ефірні масла базиліку, коріандру, дягеля, з кожури лимону, майорана, петрушки,
евкаліпту тонізують, а фітокомпозиції з базиліку, майорана, коріандру, розмарину, м’яти,
лаванди, тим'яну і вербени створюють аромати, що добре заспокоюють нервову систему. Це
потрібно застосовувати в роботі з гіперактивними дітьми.
Музикотерапія – це ліки, які слухають. Про те, що музика здатна змінити душевний і
фізичний стан людини, знали ще в Давній Греції та інших країнах. Скрипка і фортепіано
заспокоюють нервову систему, а флейта має розслаблюючу дію. Значний ефект від музики –
це профілактика та лікування нервово-психічних захворювань. Легка спокійна музика
датського композитора і музиканта Франсиса Гойи заспокійливо діє на нервову систему,
приводить до рівноваги процеси збудження і гальмування.
«Каприз №24» Ніколо Паганіні в сучасній обробці, навпаки, підвищує тонус організму,
настрій. Музика, відволікаючи увагу від неприємних образів, сприяє концентрації уваги. Для
врівноваження нервової системи найчастіше використовується фонограма лісу, спів птахів,
п’єси з циклу «Пори року» П. І. Чайковського, «Місячна соната» Бетховена.
Науково доведено, що безшумне оточення негативно впливає на психіку людини,
оскільки абсолютна тиша не є для неї звичним оточуючим фоном. Це варто враховувати при
проведенні логопедичних занять.
Найбільш важливими для дітей з порушенням мовлення є тренування
спостережливості, розвиток відчуття темпу, ритму і часу, мисленнєвих здатностей і фантазії,
вербальних і невербальних комунікативних навичок, виховання вольових якостей, витримки і
здатності стримувати афекти, розвиток загальної тонкої моторики й артикуляційної моторики.
Безпосередня лікувальна дія музики на нервово-психічну сферу дитини відбувається
при її пасивному або активному сприйнятті.
Музична ритміка широко використовується при лікуванні рухових і мовленнєвих
порушень (заїкуванні, порушенні координації, розгальмованості, моторних стереотипів),
корекції недостатнього психомоторного розвитку, почуття ритму, мовленнєвого дихання.
Музику потрібно використовувати під час виконання самостійної роботи, коли відсутнє
мовленнєве спілкування. Винятком є читання під музику дітей із заїкуванням.
Музикотерапевтичний напрям роботи сприяє покращенню загального емоційного стану
дітей; покращанню виконання якості рухів (розвиваються виразність, ритмічність,
координація, плавність, серійна організація рухів); корекції і розвитку відчуттів, сприйняття,
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уявлень; стимуляції мовленнєвої функції; нормалізації просодичної сторони мовлення (темпу,
тембру, ритму, виразності інтонації).
Для прослуховування береться лише той твір, що подобається абсолютно всім дітям.
Краще використовувати музичні п’єси, які знайомі дітям. Тривалість прослуховування
повинна складати не більше 10 хвилин протягом усього заняття. Як правило, це лише один
музичний твір.
Існують спеціальні комп’ютерні програми з хромотерапії. Їх доцільно використовувати
на фронтальних логопедичних заняттях як хвилинки відпочинку. Вплив кольору на людину не
однозначний, а індивідуальний, він має вибірковий характер, тому це необхідно враховувати
в роботі з дітьми цієї категорії.
Пісочна терапія в корекційній роботі з дітьми
Останнім часом психологи, логопеди пропонують використовувати пісочну терапію.
Терапевтичний ефект гри з піском описав швейцарський психолог і філософ Карл Густав
Юнг. «Дитина будує і руйнує зроблене ним і знову будує», – ця нехитра дія говорить про те,
що на зміну старому завжди приходить нове. Під час гри дитина досягає стану рівноваги, її
покидає тривога і страх, стабілізується емоційний стан, розвивається увага, пам'ять, що є дуже
важливим для дітей з мовленнєвими порушеннями.
Ігри з піском:
- розвивають тактильно-кінетичну чуттєвість і дрібну моторику рук;
- стабілізують емоційний стан, забираючи негативну енергію, долають страхи;
- долають комплекс «поганого художника»;
- удосконалюють зорово-просторову орієнтацію, мовленнєві можливості;
- сприяють розширенню словникового запасу;
- допомагають засвоїти навички звуко-складового аналізу та синтезу;
- дозволяють розвивати фонематичний слух і сприйняття;
- сприяють розвитку зв'язного мовлення, лексико-граматичних уявлень;
- допомагають при вивченні букв, засвоєнні навичок читання і письма.
Су-Джок терапія - динамічна електронейростимуляція при мовленнєвих порушеннях.
У роботі з дітьми, які мають тяжкі мовленнєві порушення, останнім часом
використовується Су-Джок терапія, яка розроблена в Японії. На кістях рук і стопах ніг
знаходиться основна система взаємовпливу всіх внутрішніх органів і відповідних частин тіла.
Руки і стопи – це в мініатюрі людина. Вухо нагадує ембріон людини. Визначивши необхідні
точки на руках і ногах, можна лікувати хворий орган. Японський учений Йосиро Цуцумі
розробив систему вправ для самомасажу рук. Масаж великого пальця підвищує активність
мозку. Подушечки пальців можна розтирати кульками, грецькими горіхами, шестигранними
олівцями тощо.
У роботі з дітьми, які мають тяжкі мовленнєві порушення, важливо активно
використовувати різні види масажу.
Логопедичний масаж – масаж м’язів периферичного мовленнєвого апарату допомагає
нормалізувати м’язовий тонус і тим самим підготувати м’язи до виконання складних рухів,
необхідних при артикуляції звуків. Виконання прийомів логопедичного масажу вимагає чіткої
діагностики стану м’язового тонусу обличчя та шиї. Ефективний масаж долоней із
використанням кам’яних, металевих і скляних різнокольорових кульок; прищіпок; горіхів,
каштанів; шестигранних олівців; трав’яних мішечків; камінців.
Таким чином, варіативність використання інноваційних технологій у корекційнорозвитковому процесі дозволяє збільшити ефективність логопедичної роботи з усунення
порушень мовлення, формує усвідомлене ставлення до свого мовлення в дітей. Використання
нетрадиційних технологій на заняттях стимулює зацікавленість дітей до мовлення, спонукає
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до кращого засвоєння вивченого матеріалу, урізноманітнює прийоми і методи корекційного
впливу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ ПЕРІОДУ
РАННЬОГО ВІКУ ДИТИНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
Підтримка раннього дитинства як складова частина
соціально-економічної політики держави
Проблема підвищення якості життя сімей із дітьми з порушенням здоров’я та розвитку
сьогодні набуває особливої актуальності в Україні. За останні 25 років спостерігається дуже
тривожна тенденція збільшення чисельності дітей з інвалідністю. Так, порівняно з 1994 роком,
у 2019 – кількість дітей з інвалідністю збільшилась рівно вдвічі, а в загальній структурі
дитячого населення – від 0,5% до 2%. Офіційних даних щодо чисельності дітей раннього віку
з порушеннями розвитку та ризиком їх виникнення в Україні немає. Це пов’язують, у першу
чергу, з недосконалістю системи їх обліку. Водночас, досвід міжнародних країн і сучасні
дослідження свідчать, що близько 13% – 18 % новонароджених мають затримку розвитку та
ризик їх виникнення в перші роки життя, унаслідок чого потребують відповідної допомоги.
Ще на початку 90-х років минулого століття низка європейських країн та США
розробили програмні документи щодо надання ранньої допомоги (раннього втручання) дітям
від народження до 3 років. Окрім гуманістичних цілей, розвиток такої служби мав на меті
отримання економічної вигоди для держави. Так, американські вчені підрахували, що кожен
долар, укладений урядом у розвиток ранньої допомоги дітям з порушеннями, економить
державі 17 доларів, які були б витрачені на медичні послуги, спеціалізовані навчальні
програми та інші послуги.
Першими кроками до надання допомоги дітям раннього віку в Україні стало створення
установ, що надають відповідні послуги в Львівській та Харківській областях (1996 рік). У
2016 році урядом України було запущено пілотний проєкт створення системи раннього
втручання (переглянуто в 2019 році), до якого увійшли Львівська, Волинська, Закарпатська,
Вінницька, Миколаївська, Одеська та Харківська області. Загалом, у створенні даної системи
в пілотних областях беруть участь установи різного підпорядкування: 74 % - Міністерства
охорони здоров’я, 16 % - Міністерства соціальної політики, 10 % - Міністерства освіти і
науки. Також активну діяльність з даного напряму проводять громадські організації.
Проте слід зауважити, що допомога дітям із порушеннями розвитку надається не лише
в пілотних областях. За даними Міністерства соціальної політики, зараз в Україні діє
147 реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю. Важливу нішу в цьому напрямі зайняли
інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ), які почали створюватись у 2017 році. Основними
завданнями діяльності ІРЦ є комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини;
визначення її особливих освітніх потреб; забезпечення системного кваліфікованого супроводу
дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків. Відповідно до Положення про
інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.07.2017
№ 545, ІРЦ обслуговують дітей віком від 2 до 18 років.
Професія – дефектолог
Одним із першочергових завдань допомоги дітям раннього віку є запобігання появи
вторинних порушень, що виникають на основі первинного відхилення в розвитку. Так,
наприклад, у дитини з порушенням зору можуть виникати розлади ритмічної діяльності,
рухової активності, порушене сприйняття, образне мислення, логічна пам’ять, довільна увага
та мовлення, тому для такої дитини недостатньо просто відвідувати фахівця-офтальмолога, а
ще і необхідно працювати з дефектологом (тифлопедагогом).
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Професія дефектолога поєднує в собі знання з медицини, педагогіки та психології.
Дефектолог – це спеціаліст, який вивчає закономірності та особливості розвитку дітей з
фізичними і психічними порушеннями, питання їх навчання, виховання та розвитку. Метою
його роботи є максимально можливий розвиток і адаптація дитини в соціальній, навчальній,
побутовій та професійній сферах.
Фахівців у галузі дефектології є кілька. Залежно від типу порушень у дитини, з якими
працює корекційний педагог, розрізняють наступних фахівців:
- сурдопедагог – фахівець, який працює з дітьми, які мають порушення слуху;
- тифлопедагог – фахівець, який працює з дітьми з порушеннями зору;
- олігофренопедагог (останнім часом вживають термін «корекційний педагог») –
фахівець, який працює з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку;
- ортопедагог – фахівець, який працює з дітьми з порушеннями опорно-рухового
апарату, у тому числі дитячий церебральний параліч (найчастіше вживають термін
«реабілітолог»);
- логопед – фахівець, який працює з дітьми з порушеннями мовлення.
Дефектолог здійснює обстеження дитини шляхом діагностики, виявляє порушення,
проводячи бесіди з батьками, з'ясовує обставини, за яких виникло і розвивалося порушення, за
необхідності визначає додаткове обстеження та аналізує його результати. Усе це дозволяє
точно визначити характер відхилення та обрати напрями для корекційно-відновлювальної
роботи.
Розвиток дитини раннього віку
Фізичний розвиток малюка раннього віку тісно пов’язаний із психічним розвитком.
Так, деякі фізичні прояви можуть стати сигналом того, що порушений психічний розвиток і
навпаки. Наприклад, характерні для малюків коліки (фізичний прояв) виникають не лише від
того, що дитина захоплює повітря, коли їсть, а ще й від надмірного психічного
перевантаження (присутність одразу багатьох нових людей, звуків, кольорів і т.п.,
довготривала відсутність мами поряд).
Важливим показником розвитку дитини, особливо раннього віку, є маса тіла. Надмірна
маса тіла може призвести до пізнішого формування рухових навичок та укріплення скелету, а
це, у свою чергу, уповільнює розвиток психічної сфери. Недостатня вага, а особливо різка
втрата ваги малюком на перших місяцях життя, також є дуже небезпечною. Клітини всіх
тканин в організмі дитини активно діляться, розбудовуючи органи та тканини, і їм просто
необхідний матеріал для цього будівництва. У перші три роки життя нервова система формує
від 700 до 1000 нових зв’язків між нейронами для формування навичок. Загалом, за перші три
роки життя мозок формується на 75 %.
Розвиток дитини відбувається відповідно до вікових періодів. Кожен з них має свої
специфічні параметри норми та аномалії, у кожному з них можлива ретардація (тимчасова
або стійка зупинка психічного розвитку, а також затримка його темпу) чи пришвидшення
розвитку, поява рис, властивих іншим віковим періодам, а також типові характерологічні
реакції і психосоматичні взаємовпливи. Існують певні контрольні точки розвитку (досягнення
дитини, сформованість тих чи інших навичок), які є показником нормального розвитку
дитини. Їх можна умовно поділити на три групи: показники моторного, психосоціального та
мовленнєвого розвитку дитини. Дані показники наведені в Таблиці 1.
Таблиця 1. Показники нормального розвитку дитини раннього віку
Вік
дитини
Перші
10 днів
1-3
місяці

Сфера розвитку
Моторний розвиток
Ручки і ніжки у флексорній
позі
Спочатку, лежачи на животі,
тримає голівку кілька хвилин.
Потім починає тримати

Психосоціальний розвиток
Фіксує погляд на предметі, матері.
Починає виражати емоції за
допомогою міміки. Посміхається
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Мовленнєвий розвиток
Плаче, коли відчуває голод,
дискомфорт
Виникає гуління. Потім
починає емоційно реагувати
на звернені ласкаві слова

2020
3-6
місяців

6-9
місяців

9-12
місяців

12-18
місяців

голову вертикально. Слідкує
поглядом за предметами
Повертається на бік, згодом
перевертається зі спинки на
животик і навпаки.
Намагається сісти.
Починається прорізування
зубів
Самостійно сидить з прямою
спинкою.
Повзає.
Стоїть з підтримкою
Стоїть без підтримки. Робить
перші кроки.
Починає ходити з
підтримкою.
Махає рукою на прощання.
Самостійно ходить. Починає
бігати. Складає конструктор з
великими деталями.

18-24
місяці

Бігає, самостійно
пересувається сходами.

2-3
роки

Вільно виконує синхронні
рухи кінцівками (може
підстрибнути на двох ногах,
підняти дві руки або по черзі).
Може кинути або штовхнути
м’яч. Впевнено маніпулює
дрібними предметами.
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Диференціює дорослих. Може
заплакати при появі чужої людини,
а може і виразити несподівану
симпатію до неї

З’являється лепетне мовлення

В іграх починає копіювати
поведінку дорослих. Легко
встановлює контакт з дорослими.
Починає цікавитись дітьми.
З’являються примхи, вимагання
чогось у дорослих
Орієнтується в поняттях «можна»/
«не можна».
Активно виражає весь спектр
емоцій, прагне до спілкування з
дітьми.
Грає з дорослими (наприклад,
передавання м’яча).
Розрізняє фігурки за кольором та
формою.
Формуються навички
самообслуговування. Розуміє та
виконує просту інструкцію.

З’являються перші склади
«ба», «ма», «та».
Відповідає діями на прості
запитання і прохання.

Розуміє і виконує дво-, три етапну
інструкцію. Дитина сама себе
обслуговує. Самостійно робить
висновки про причинно-наслідкові
зв’язки між предметами і
явищами.

З’являються перші слова,
звертання до дорослого «дай»,
«на».
Словниковий запас поступово
зростає до 8-12 слів.
Словниковий запас поступово
збільшується до 20-25 слів.
Словниковий запас складає
100 і більше слів.
Використовує в спілкуванні
фрази.
Словниковий запас становить
500 і більше слів. Спілкується
простими реченнями

Сайт «Раннє втручання. Розвиток і підтримка сім’ї» пропонує батькам оцінити
розвиток власної дитини за системою «Червоні прапорці» (http://rvua.com.ua/perevirterozvytok-svoyeyi-dytyny/) за наявністю/відсутністю цих самих показників. Фахівці з раннього
втручання наголошують, що таких «прапорців» має бути декілька одночасно, щоб
припускати, що в дитини є певні порушення в розвитку. Також за допомогою цього ресурсу
можна пройти онлайнскринінг розвитку дитини, заповнивши анкету у відповідному розділі.
Такий же алгоритм дій властивий і для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів при зборі
анамнезу дитини: вказуються основні точки розвитку дитини, появу перших звуків,
концентрації уваги, перших кроків і .п.
Прояви ознак порушень психічного розвитку в дітей раннього віку
Відхилення від типового розвитку в дитини раннього віку можуть свідчити про
наявність порушень психічного розвитку. При встановленому при народженні, так би мовити
«видимому» діагнозі (синдром Дауна, розчеплення піднебіння, відсутність/деформація
кінцівок чи зовнішніх частин аналізаторів, парез м’язів) фахівці роблять прогнози і вже
знають орієнтовну програму догляду за дитиною. Але деякі порушення, навіть вроджені, не
одразу себе проявляють. Так, наприклад, до проявів вродженої невропатії належать: постійна
дратівливість, збуджуваність, полохливість, капризність дитини, нестійкість настрою, швидка
виснажуваність, порушення сну і соматовегетативні симптоми (порушення апетиту,
вибірковість харчування, втрата свідомості). Слід звернути увагу, що все залежить ще і від
віку дитини. Так, у віці до 1 місяця, малюки зазвичай спокійно сплять при увімкненому
телевізорі і не реагують на розмови дорослих. Плачем вони показують, що голодні, або що їм
не комфортно. Якщо ж дитина постійно плаче і тривожиться без видимих причин, тоді слід
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виявити занепокоєння. Потрібно розуміти тонку грань між примхами дитини 6-9 місяців (що є
нормою для даного періоду) і примхами у віці 1,5-2 роки.
Прояви аутичних розладів характеризуються вираженою недостатністю чи повною
відсутністю потреби в контакті з оточуючими, емоційною холодністю чи байдужістю до
близьких, страхом новизни, будь-якої зміни в оточенні; розладами мовлення, іноді до повної
"мовленнєвої блокади". Першою ознакою розладу аутистичного спектра часто є відсутність
властивого дітям "комплексу пожвавлення" (3 місяці), а потім порушення здатності
диференціювати людей і неживі предмети, небажання вступати в контакт, беземоційністю в
поєднанні зі страхом новизни. У ранньому дитинстві до перелічених клінічних проявів
додаються одноманітні маніпуляції з предметами замість ігор, використання нетрадиційних
для ігрової діяльності предметів. Типовими є й порушення психомоторики у вигляді
неспіврозмірності довільних рухів, неповороткості, відсутності дружніх рухів, порушеннями
мовлення (від відсутності до переважання "автономного мовлення" - розмови із самою
собою).
Гіпердинамічні розлади виявляються в руховій розгальмованості, непосидючості та
іншими ознаками гіперактивності в поєднанні з порушеннями уваги ("синдром дефіциту
уваги").
Психосоматичні розлади характерні для дітей періоду новонародженості, немовляти і
раннього дитинства:
- якщо коліки не закінчуються в дитини після 3 місяців, напади розпочинаються в
другій половині дня і можуть тривати декілька годин;
- аерофагія – жадібне заковтування великої кількості повітря під час їжі;
- анорекція – різка втрата потягу до їжі і негативізм при годуванні;
- викривлення апетиту (симптом Піка) звичайно розвивається на 2-3 році життя і
характеризується вживанням у їжу неїстівних речовин (вугілля, глини, паперу);
- порушення в роботі шлунково-кишкового тракту та сечовивідної системи, страх
перед туалетною кімнатою;
- різка втрата або набір ваги, що не відповідає нормам вікового розвитку.
Слід зазначити, що перераховані вище ознаки можуть бути не проявом
психосоматичного захворювання, а реакцією дитини на стрес, відсутність достатньої уваги та
любові до себе, тому взаємодія батьків та найближчих родичів із дитиною завжди
враховується.
На сайті Міністерства освіти і науки України доступні програми розвитку для дітей
раннього віку, розроблені українськими науковцями. Зокрема «Оберіг», «Соняшник»,
«Зернятко», у яких проаналізовано особливості розвитку дитини. Матеріали програм
адресовано батькам, педагогам і психологам для роботи з дітьми раннього віку.
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Позашкільна робота

ТЯПКОВА О. А.,

учитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської
міської ради Чернігівської області

ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД. ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ
«ЛЮБЛЮ, ВКРАЇНО, Я ТЕБЕ, ЯК МАТІР СИН»
(Україна в житті та творчості зарубіжних
письменників)
Мета: продемонструвати учням, який вплив мала Україна на
життя та творчість зарубіжних письменників; показати, що
письменників захоплювали краса України, її звичаї, традиції та вільнолюбство; поглибити
знання учнів про життя і творчість зарубіжних письменників, які цікавилися Україною, її
історією та культурою; сприяти розвитку творчості; розвивати комунікативні навички.
Обладнання: проєктор для демонстрації мультимедійної презентації, музичний
супровід до віршів, танцю, пісні.
Читець. Українське слово. Ти – безсмертне і величне, багате і дзвінке. А скільки
прозаїків і поетів оспівували прекрасну українську природу! Вона зачаровує, нею
захоплюєшся. І де б ти не був, пам’ятаєш її завжди.
Читець.
1. Ось вона, горда, як пісня,
Стоїть переді мною незрівнянною красунею.
Дозволь надивитись на тебе, знаменита Україно...
Раміс Рискулов
2. «І ось нарешті я побачив. Північний Рим, татарське місто з трьомастами церквами,
багатствами Лаври і Святою Софією... А навкруги − українське степове безмежжя».
Оноре де Бальзак
3. «Чудовий, дивний, неймовірний... цей мальовничий золотоверхий Київ».
Микола Лєсков
4. «Згадую оце полтавські степи, надвечірні зорі, хатки, і охоплює душу сум, що мене
там немає». «Тут мені вперше відкрився власний шлях. Українська земля викристалізувала в
мені поета».
Pайнер Mарія Рільке
5. «Які ж чудові зірки на Україні. Ось уже вісім років живу в Москві, а все таки мене
тягне на батьківщину. Серце щемить, хочеться іноді скочити в потяг – і туди. Знову побачити
кручі, занесені снігом, Дніпро… Немає красивішого міста на землі, ніж Київ».
Михайло Булгаков
6. Я на порозі міста зупинився
І зрозумів, що це ж про нього мріяв.
У ньому гори й води – все священне,
І золотих пісків Дніпро насіяв,
Його точили люті буревії
Обличчя помережане пружками
Та я відразу ж закохався в Київ.
Назим Хікмет
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7. Люблю, Вкраїно, я тебе, як матір син.
Ти вічно в пам'яті моїй,
В житті моїм
Нестимеш пісні чарівної весноплин.
Сармен
Ведучий. Джордж Гордон Байрон, англійський поет-романтик. Його зацікавила доля
українського гетьмана Івана Мазепи. Так виникла поема «Мазепа».
Байрон бере ранній епізод з життя українського гетьмана, коли паж польського короля
Яна Казимира перетворюється на злочинця, який зазіхнув на прихильність польської
королеви. Мазепа прив’язаний до скаженого коня, що несе його степом крізь усі жахіття.
Переслідуваний вовками і голодний, винесений хвилею бурхливої води, Мазепа зберігає
незламний дух, який допомагає йому здолати всі напасті та страждання. Як людина за певних
обставин може бути пов’язана з розгнузданою, знавіснілою стихією людської ненависті, так і
Мазепа пов'язаний з конем, котрий мчить його день і ніч. Байрон змальовує торжество
нескореної особистості.
Читець. Байрон «Мазепа» (уривок).
Ведучий. Микола Васильович Гоголь народився в Україні в селі Великі Сорочинці на
Полтавщині. Закінчивши навчання, переїздить до Петербургу. Все своє життя Гоголь
захоплюється історією, культурою України, що знаходить свій відбиток у його творах:
«Вечори на хуторі біля Диканьки», «Миргород», «Тарас Бульба».
Читець. М. Гоголь «Чи знаєте ви українську ніч?»
Ведучий. «…поет і тоді залишається національним, коли він пише про чужі події і
чужі історії… Бо не мова визначає (хто ти за національністю), а погляд…» − так писав
Микола Гоголь – людина, яка стала великим російським письменником, але з таким глибоким
українським корінням.
Оспівані Гоголем прекрасні й неозорі українські степи! Степ у Гоголя – це символ
Батьківщини!
Читець. Опис українського степу із повісті М. Гоголя «Тарас Бульба».
Ведучий. Олександр Пушкін, геній російської поезії, познайомився з багатьма
українськими містами. Дружина поета, Наталія Гончарова, була правнучкою знаменитого
українського гетьмана Петра Дорошенка.
Пушкін відчув усю привабливість цієї землі, осягнув героїчний дух її історії, відчув
гостинність і волелюбність українського народу. Тоді й зародилися південні поеми, а згодом −
«Полтава...».
Читець. О.Пушкін. «Тиха украинская ночь...».
В Одесі О. Пушкін зустрів Амалію Різнич, яка полонила його уяву. Із нею дослідники
пов’язують вірш Пушкіна «Простишь ли мне ревнивые мечты».
Читець. О.Пушкін «Простишь ли мне ревнивые мечты».
Ведучий. В Україні в Києві, а потім в Одесі зустрів Олександр Пушкін Кароліну
Собанську, яка полонила поета своєю красою. Пізніше в Петербурзі Олександр Сергійович
впише в її альбом вірші «Что в имени тебе моем..» та «Я вас любил…».
Романс «Я вас любил…», виконується учнем під акомпанемент гітари.
Ведучий. Адам Міцкевич, засновник романтизму в польській літературі. Під час
заслання доля привела його в Україну, краса і неповторність якої навіки полонили поета.
Чи на Вкраїні я ту липу упізнав,
Що сотню панночок і сотню хлопців бравих
Ховала в холодку при танцях і забавах,
Як вечір пробивав блакитноводну Рось ?...
Результатом мандрівки до Криму був цикл «Кримських сонетів» − справжніх шедеврів
світової поезії.
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Міцкевича причарувала й Волинська природа, що теж відбилося у його баладі
«Світязь». Світязь − одне з найпрекрасніших місць України, розташованих у Волинській
області, найглибше, а також найбільше прісноводне озеро.
Читець. Уривок з балади А. Міцкевича «Світязь».
Читці. (хлопець і дівчина) розповідають історію кохання О. де Бальзака та Е. Ганської
за їх листуванням.
Бальзак. Одного разу французький письменник Оноре де Бальзак, автор
всесвітньовідомої «Людської комедії», отримав листа з України. Підпис був інтригуючий −
«Іноземка», він зазирнув у конверт − і почав з нетерпінням чекати наступного листа
Незнайомки.
Евеліна. Графиня Евеліна Ганська була із давнього шляхетського роду, праправнучка
Марії Ліщинської, дружини короля Франції Людовика XV. Вихована на французьких романах
панянка мріяла про неземне кохання, але її рано видали заміж за чоловіка, який був на 22 роки
старшим. Евеліна була вродливою, начитаною, інтелігентною, досконало володіла кількома
мовами, мала неабиякий літературний талант, грала на фортепіано, любила подорожувати.
Бальзак. Уся дівоча романтика лишилася в книжках, особливо у романах Оноре
Бальзака.
Представники аристократичних родів того часу досить часто листувались з великими
письменниками та філософами. Не була виключенням і Евеліна Ганська.
Евеліна. «Ваша душа прожила віки, шановний добродію, ваші філософські погляди
видаються плодом тривалого і перевіреного часом пошуку, а проте мене завірили, що ви ще
молодий... Коли я читала ваші твори, серце моє тріпотіло; ви показуєте істинну гідність
жінки, любов для жінки – дар небес, божественна еманація; мене захоплює у вас чудесна
чутливість душі, вона-бо й дозволяє вам угадувати душу жінки...»
Бальзак. Бальзак писав своїй таємничій коханій: «Не бійтеся мене, не вірте нічому
поганому, що про мене говорять! Я просто дитина, але набагато більш легковажна, ніж Ви
вважаєте. Зате я чистий, як дитя, і люблю, як дитя».
Евеліна. Його листи, повні пристрасними одкровеннями і почуттями, зводили її з
розуму: «Обожнювана повелителька, Ваше спляче величність, горда королева ... троянда
Заходу, зірка Півночі ...» − називав її Бальзак.
Бальзак. «Боже мій, будь благословенна тисячу разів, моя обожнювана Ево! Одержав
твого листа, тисячу разів благословенного, тисячу разів перечитаного, де ти − це я, де ти
кохаєш, усе забуваючи, я знову дихаю, я ожив, як зів'ялий квіт, напоєний водою... Ти
настільки моє життя, що я не витримаю більше 3 місяців розлуки...»
Евеліна. Вони домовляються про очну зустріч у Швейцарії. Ця зустріч перевершила
всі сподівання Бальзака: жінка виявилася молодою та вродливою. І романтичною.
Під час наступної зустрічі закоханих, у Женеві Евеліна, саме така жінка, про яку
Бальзак мріяв все життя, обіцяє йому свою руку!
Бальзак. «Не наважусь зізнатися моєму лікареві, що вмираю з кохання до жінки, що
через це плачу, як дурень, у своєму кабінеті, що нічого мені не хочеться, що тужу...». Це
слова з листа велетня людського духу: «Хочу мати тебе за дружину, інакше не хочу жити».
Евеліна. Їх почуття то загасали, то знову розгорались. Листування, тривало понад 17
років. За ці роки Бальзак написав Евеліні 444 листи.
Через деякий час помирає чоловік Евеліни Вацлав Ганський.
Нарешті Оноре де Бальзак прибуває на Житомирщину в маєток Ганської у Верхівню.
За тодішніми законами Російської імперії, шлюб з іноземцем, означав для Ганської
втрату всіх своїх маєтностей. На такий шлюб потрібно було отримувати височайший дозвіл у
столиці. Але Ганська вирішує одружуватись.
Бальзак. Бальзак пише у Санкт-Петербург міністру Уварову: «Незабаром вже
шістнадцять літ, як я кохаю шляхетну й доброчинну жінку. ... Вона не хоче вийти заміж за
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іноземця без згоди августійшого повелителя, вона удостоїла мене права просити про цю
згоду…».
Евеліна. Нарешті Микола І дає дозвіл на шлюб, але Ганська має відмовитись від усіх
своїх статків.
В костьолі Св. Варвари в місті Бердичеві графиня Евеліна-Констанція Вікторія Ганська
стала мадам де Бальзак.
Бальзак. Біля парадного входу під розкішним кленом стояла графиня Ганська,
одягнена у фіалкові шати (улюблений колір Бальзака). Ганська проконсультувалася з лікарем,
який вказав на безнадійний стан Бальзака, але зважилася на шлюб.
Евеліна. «Стільки смутку в цьому чудовому нашому романі, – писала Евеліна братові,
– Я знаю добре, занадто добре, що пан Бальзак – приречений... Щастя для нього, що він про
це не відає, і що він увесь сповнений планами на майбутнє, про які я слухаю зі стиснутим
серцем, бо знаю аж надто добре, що нема для нас майбутнього! Однак думка, що я можу
бути потрібна цьому великому розумові й цьому благородному серцю, також є нагородою.
…Так часто його зраджували: я залишуся йому вірною наперекір усім і, кажуть лікарі, він
має померти, нехай він умре з рукою в моїй руці та з моїм образом у серці».
Бальзак. Зі скромного бердичівського костьолу Св. Варвари безнадійно хворий
«кругленький чоловічок на коротеньких ніжках із засмаглим від сільського життя обличчям»
вивів поставну, розкішну жінку, віднині! − його дружину. «Я одружився з єдиною жінкою,
яку любив, яку люблю ще більше, ніж раніше, і буду любити до самої смерті. Союз цей,
думається мені − нагорода, послана мені Богом за багато мінливостей моєї долі, за роки
праці, за випробувані і подолані труднощі. У мене не було ні щасливої юності, ні квітучої
весни, зате буде найблискучіше літо і найтепліша осінь».
Евеліна. Коли вони прибули до Парижу, письменник вже майже не піднімався з ліжка.
Невдовзі Оноре де Бальзак помер. Евеліна залишається в Парижі.
Після смерті Бальзака Евеліна відмовлялася повторно одружитись. Вона все ще кохала
Бальзака.
Бальзак. Марсель Бутерон писав про Евеліну де Бальзак: «Від першої зустрічі вона
стала в житті Бальзака ідеалом любові... … вона з першого дня… покохала його так, що …, в
першому пориві кохання хотіла все кинути, щоб іти з ним. А далі, незважаючи на відстані,
роки, його невірність, упередженість своєї рідні, вистояла в своїй любові».
Евеліна. Коли він був старий, хворий, вкрай виснажений, вона… створила
йому…сім’ю; щоб вийти за нього заміж, вона зреклася більшої частини своїх маєтностей,
погодилася ділити з ним скромне життя в місті, якого не любила, в оточенні, яке було їй
чужим. Вона…, доглядала його невтомно й самовіддано. Нарешті, коли він помер, віддала
багато сил і енергії виданню й пропаганді творів Бальзака, тим самим сприяючи зростанню
його слави... Якщо й цього не досить, якщо й це не називається «кохати», то чого ж вам іще
треба?»
Контемп. (під супровід пісні у виконанні Тіни Кароль «Ніжно» виконують хлопець і
дівчина).
Ведучий. Українська земля справила велике враження й на видатного російського
поета Афанасія Афанасійовича Фета. Полк, у якому служив поет, був розташований в Україні
на межі Київської та Херсонської губерній.
Про Дніпро Фет згадував у багатьох віршах, коли вже покинув нашу Батьківщину.
Читець. А. Фет «Светало. Ветер гнул упругое стекло».
Ведучий. В Україні розквітло і кохання поета до Марії Лазич, яке закінчилося трагічно,
але назавжди залишилось в душі Фета.
Читець. А. Фет «На север грустный с пламенного юга…».
Ведучий. Анна Андріївна Ахматова народилася в Одесі, навчалася в Києві. Поезія
Ахматової була виколисана на українських чистих джерелах народної музики, фольклору і
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класики. Ахматова була знайома із кращими зразками поетичного українського слова поетівсучасників.
У Києві, на лівому березі Дніпра, вінчався з Анною Ахматовою видатний російський
поет Микола Гумільов. Згодом Анна Ахматова так напише про цей період свого життя.
Читець. А. Ахматова «Древний город словно вымер…».
Ведучий. «Из города Киева из логова Змиева я взял не жену, а колдунью...» − писав
Гумільов.
Перебуваючи в родичів на Поділлі Анна відкриває для себе мудрість простоти.
Читець. А. Ахматова «Я научилась просто мудро жить…».
Ведучий. В автобіографічних нотатках А. Ахматової, навіяних спогадами про юність
записано: «всі вважають мене українкою». По батькові вона й була українкою Анною
Горенко, хоча й стала російською поетесою з татарським літературним псевдонімом:
«Ахматова».
Російський поет, Володимир Володимирович Маяковський, неодноразово приїздив в
Україну — виступав у Києві, Харкові, Одесі, інших містах. Народився відомий російський
поет у Грузії, проте предки його родом із України. Сам поет писав так:
Три разных истока во мне речевых.
Я не из кацапов-разинь.
Я − дедом казак,
Другим − сечевик,
А по рожденью грузин...
Ведучий. Перша зустріч Маяковського з Україною була пов’язана з київською
Володимирською гіркою.
Лапы елок,
Я вчера
лапки,
Приехал в Киев.
лапушки...
Вот стою
Все в снегу,
на горке
А теплые какие!
на Владимирской.
Будто в гости
Ширь во всю −
к старой,
Не вымчать перу.
старой бабушке,
Українські міста полонили його своєю чарівністю, простотою.
Пройшли роки – з’явився вірш «Долг Украине». Так написати про Україну, окинути
поглядом, відчути серцем її біль і тривоги могла людина з високим почуттям Громадянина
землі, справжній поет.
Відео: Вірш В.Маяковського «Долг Украине» читають 3 учні.
Ведучий. Райнер Марія Рільке, видатний австрійський поет, під час перебування в
Україні був вражений красою української природи, народними піснями.
Земля без меж, вітри, рівнини,
Лісів там тіні старовинні
Й незмірна неба височінь,
Пливуть тобі назустріч села
І знов зникають в далині,
Немов прожиті щойно дні
Чи пісня дзвонів невесела.

Рільке добре вивчив українські народні пісні, особливо захопився піснями про
козаччину, і вони послужили йому матеріалом для його «Пісні про Правду». Україна
змальована ним як чудовий край безмежних просторів, край із героїчним минулим, багатою
історією.
Читець. Р. Рільке «Пісня про правду» (уривок.)
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Ведучий. Р. Рільке глибоко вразила смерть українського генія Т.Шевченка. Він
відгукнувся віршем «На смерть поета».
Читець: Р.Рільке «На смерть поета»
Ведучий. Рільке закохався в Київ. Із листа Рільке: «Мамо, я вже два тижні в Києві
…Безперечно Київ – то є найсильніші враження. Це місто близьке до Бога. Я б хотів би тут
оселитися назавжди. Тут мені відкрилась одвічна руська сутність, насамперед пам’ятники
культури давнього. А які тут церкви і собори… А велична Лавра, її колії, печери… Це не
передати словами…». Рільке був глибоко вражений Софійським собором і Києво-Печерською
Лаврою: «Сьогодні кілька годин мандрував підземними ходами. Це найсвятіший монастир... В
моїх руках палаюча свіча. Я пройшов усі ці підземелля раз на самоті, раз із людьми».
Відвідування Києва дали поштовх до створення збірки «Книга годин». Саме в ній
найбільше відчувається присутність Бога. Він у Рільке вміщує в собі буття. Поет стверджує:
«Тебе знаходжу всюди і у всьому».
Читець. Р. Рільке «Згаси мій зір − я все ж тебе знайду…».
Ведучий. Пауль Целан (справжнє прізвище − Анчель) − австрійський поет і перекладач
− народився в Чернівцях на Буковині. Виріс у єврейській родині, де розмовляли переважно на
івриті та німецькою, але добре володіли українською, румунською, французькою.
Коли Чернівці окуповують німецько-румунські війська, сім’я Целана потрапляє до
єврейського гетто. Надзвичайно важко пережив Пауль Целан звістку про смерть батьків, які
були замордовані в одному з концтаборів. Ці трагічні події стали однією з провідних тем його
творчості. Після війни поет жив у Парижі. В Україну він ніколи більше не повертався, але у
віршах він часто згадує рідні місця.
Головними образами у поезіях П. Целана є мати й Україна, які нероздільні для поета і
за якими він болісно сумує.
Читець. П. Целан «Чи знає ще хвиля Південного Бугу..» !
«Мамо, зараз сніжно на Вкраїні…
Ведучий. Борис Пастернак. Російський поет, прозаїк, перекладач. Сенс буття,
призначення людини, сутність світу – ось проблеми, які хвилювали митця-мислителя. Мабуть
тому його цікавила творчість українських геніїв. Б. Пастернак перекладав твори Т. Шевченка.
Найбільш яскравою роботою Пастернака-перекладача вважається його художня інтерпретація
поеми «Марія»
Читці. (хлопець і дівчина). Б.Пастернак «Марія» (переклад поеми Т.Шевченка)
Ведучий. В історії української літератури, суспільно-політичної думки і у творчості
І. Франка надзвичайно важливе місце і значення має поема «Мойсей» особливо пролог до неї.
Тому з таким зацікавленням сприйняла українська громадськість переклад поеми
Б. Пастернаком.
Читець: Б. Пастернак «Мойсей». Пролог.
Пісню В. Вакарчука «Все буде добре…» виконують учні під власний інструментальний
супровід. До них поступово доєднуються всі учасники заходу.
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Спогади, спогади …

ГЛУЗД Світлана Петрівна,

методист відділу керівних кадрів та розвитку освіти
ЧОІППО імені К.Д. Ушинського у 2002-2015роках

ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
За 34 роки пройшла всі сходинки педагогічної діяльності.
Відчула радість спілкування з дітьми на посаді вчителя
української мови і літератури, відповідальність заступника, а
пізніше і директора загальноосвітнього навчального закладу. Здобутий досвід роботи
дозволив у 2002 році бути прийнятою на посаду методиста Чернігівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, де й працювала до 2015 року.
Це була велика честь і велика відповідальність. Бо робота з досвідченими педагогами і
директорами шкіл має свою особливість, адже це люди, які досконало знають усю специфіку
освітнього процесу, його психологічні та адміністративні тонкощі. Це дало змогу не лише
поділитися власним досвідом, але і здобути стимул до постійного самовдосконалення.
Паралельно з 2006 по 2011 рік виконувала обов’язки секретаря атестаційної комісії та
секретаря вченої ради інституту.
За 13 років роботи у відділі керівних кадрів та розвитку освіти було проаналізовано
організацію навчально-виховного процесу в десятках закладів загальної середньої освіти
області. Вивчено, узагальнено та поширено педагогічний досвід директорів
Червонопартизанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Вовкогон Валентини Миколаївни, Прилуцької
ЗОШ І-ІІІ ступенів №14 Ященко Людмили Володимирівни, Добрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Усік Ірини Анатоліївни.
Організовувала діяльність школи новопризначеного директора, вивчала та поширювала
досвід роботи шкільних освітніх округів. За зразок брався Ріпкинський освітній округ з
опорною школою №2 (директор Лебедко Сергій Анатолійович).
Проведено понад 30 навчальних семінарів, підготовлено цілу низку методичних
рекомендацій та розробок, публікацій у журналі «Педагогічні обрії» з питань якісної
організації управлінської діяльності директора школи.
Цікавою була робота з директорами закладів освіти під час проходження ними курсів
підвищення кваліфікації – це читання лекцій, практичні заняття в школах міста та області,
безпосереднє спілкування з ними.
Та діяльність моя визначалася не лише напруженою працею. А великою радістю була
робота в цьому досвідченому колективі інституту і відділу керівних кадрів та розвитку освіти
зокрема.
З теплом і вдячністю згадую наших ректорів та проректорів Мащенко О.М.,
Гальонку О.А., Довбню В.М., Лисенко І.В., декана Пархоменко Л.Ф., завідувачів нашого
відділу Рубан С.В. та Єрмак Н.В., методистів Ланько Н.О., Покришку В.О., Яркову Л.М.,
Усік І.А., Бойко Л.М., Пригодій Т.М., Галибу Н.Ф., Борщак В.К., колег з інших відділів.
Повага, взаєморозуміння, допомога і підтримка друзів були тими наріжними каменями,
що давали наснагу до праці і бажання до спілкування. А це неабияк акумулює енергію, дає
поштовх до саморозвитку і творчої праці.
За свою працю нагороджена грамотами ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, Почесними
грамотами Міністерства освіти і науки України, Знаком «Відмінник освіти України»
(№ 7262).
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ЄРМАК Надія Василівна,

старший викладач кафедри педагогіки та психології
ЧОІППО імені К.Д. Ушинського

ШЛЯХ ТВОРЧОГО СТАНОВЛЕННЯ
Я, Єрмак Надія Василівна, була прийнята на посаду методиста
І категорії лабораторії управління освітою і нових педагогічних
технологій Чернігівського обласного інституту підвищення кваліфікації
та перепідготовки працівників освіти 25 серпня 1993 року.
До цього часу працювала вчителем біології, організатором
позакласної та позашкільної виховної роботи з учнями Олешнянської середньої школи
Ріпкинського району Чернігівської області. Я мала досвід роботи з управлінської діяльності, і
ректор інституту Скрипка Віталій Іванович запропонував роботу саме з керівними кадрами в
лабораторії управління освітою.
Звичайно, були хвилювання, адже я прийшла працювати в обласну установу із
сільської школи. Згадую першу зустріч з ректором Скрипкою Віталієм Івановичем,
проректорами – Масолом Миколою Андрійовичем, Гальонкою Олексієм Анатолійовичем.
Мене вразила простота в спілкуванні, повага, гуманне ставлення до мене, методиста, котрий
розпочинає діяльність. А як приємно було зустрітися у відділі кадрів з Ангеліною Федорівною
Нестеренко, яка у свій час викладала біологію, коли я була ученицею 8 класу. Це моя
вчителька. Напевно вона розвивала в мені любов до біології.
Моєму становленню як методиста сприяли працівники інституту, які з часом стали
моїми колегами і друзями. З теплотою в душі згадую досвідчених, старших колег – Іллю
Кириловича Матюшу, Михайла Трифоновича Благініна, Надію Миколаївну Сипливець,
Валентину Григорівну Черненко, Ольгу Михайлівну Мащенко та інших. Вони навчили мене
педагогіці спілкування з керівниками, лекторській майстерності, умінню працювати над
удосконаленням професійної компетентності.
Часто згадую добру і щиру Тамару Іванівну Шуткову, інтелігентного, відповідального
Семена Борисовича Когана. Особливою сторінкою в моїй трудовій діяльності є спілкування з
Анатолієм Семеновичем Глоткою Хоч він працював на посаді в облвно, проте, завжди давав
цінні поради щодо організації методичної роботи з керівними кадрами. Я завжди дуже
цінувала його поради, допомогу, підтримку. З часом довелося з ним працювати в одному
відділі інституту. З ним було дуже легко, бо його досвід допомагав у будь-якій ситуації.
Мене, як молодого методиста, дуже хвилювала проблема формування готовності
новопризначених директорів до процесу ефективного управління школою. Тому було
організовано роботу обласної Школи новопризначених директорів. Молоді директори із
задоволенням відвідували заняття цієї школи. Кожна тема заняття розкривалася як теоретично
за участю наукових працівників кафедр, так і практично під час відвідування міських та
сільських шкіл.
Робота на посаді методиста була цікавою і творчою. Чим більше я занурювалася в цю
роботу, тим менше часу залишалося на учительську роботу. Пошуки, творчість,
удосконалення – характерні особливості науково-педагогічного колективу інституту.
Цікавим напрямом роботи були відрядження в райони та міста області з метою надання
методичної допомоги. Перша моя поїздка у відрядження була в Ніжинський район на
обласний семінар з виховної роботи. Відвідали виховні заходи в Крутівській, Вертіївській,
Кропивницькій школах. Особливо вразила реалізація педагогіки гуманізму педагогічним
колективом Вертіївської середньої школи імені М. Кирпоноса. На той час її очолював Віктор
Петрович П’ятницький, новопризначений директор. Його заступники, досвідчені Валентина
Анатоліївна Суярко, Валентина Олексіївна Веклич, Олександра Іванівна Теслик, учитель
Ганна Іванівна Горбатенко успішно впроваджували в освітній процес педагогічні ідеї Василя
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Сухомлинського. У мене виникла думка про те, що досвід роботи педагогічного колективу
необхідно вивчити і поширювати. Так і вийшло. Цей досвід схвалили члени вченої ради
інституту. Я разом із керівниками школи підготувала методичні рекомендації. Це була моя
перша самостійна робота на посаді методиста інституту. Напевно все перше пам’ятається все
життя.
За час роботи в інституті було багато цікавих виїздів, спілкувань, багато відкриттів у
галузі розвитку освіти Чернігівщини. Я відкривала для себе керівників-особистостей. З часом
я вивчала їх досвід. Це Любов Іванівна Безпала, директор Дрімайлівської школи, Наталія
Миколаївна Халімон, директор Ковчинського НВК, Василь Іванович Петрик, директор
Данинської школи, Віталій Михайлович Ралко, директор Бобровицької школи №1, Наталія
Григорівна Парубай, директор Комарівської школи та інші.
За внесок у розвиток освіти області маю нагороди: грамоти інституту, облуон,
Міністерства освіти, обласної державної адміністрації, обласної ради. Нагороджена
нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Софія Русова».
Дуже вдячна долі, що маю змогу працювати в Чернігівському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

СОКОЛЕНКО Катерина Іванівна,

завідувач кабінету фізики та астрономії ЧОІІУВ у 1975-1984 роках

ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Одним із провідних напрямів діяльності методистів обласних
інститутів удосконалення вчителів (інститутів післядипломної педагогічної освіти) є
вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.
Активно вивчався кабінетом фізики, завідувачем досвід роботи Шаталова Віктора
Федоровича, учителя фізики з м. Донецька, наукового співробітника НДІП України за
проблемою: «Використання опорних сигналів у процесі вивчення предметів шкільного курсу
(зокрема фізики)» (1977-1980 р.р.).
Це в першу чергу:
1. Систематичне відвідування республіканських семінарів, зустрічі з автором досвіду.
2. Збір друкованих матеріалів: cтатті з історії виникнення і становлення досвіду,
створення опорних конспектів, вивчення методики їх використання, доробку вчителів, які
впроваджували цей досвід.
3. Написання лекцій. Виступи на курсах, семінарах, у навчальних закладах Чернігівської
області з питань ознайомлення та використання опорних конспектів.
4. Апробація досвіду вчителів, які здійснювали його впровадження (Дідовець М.Л.,
ЗОШ №2 м. Чернігова; Коваленко Т.К., ЗОШ № 9, №7 м. Чернігова).
5. Надання матеріалів для написання дипломної роботи з методики викладання фізики,
за основу якої взято досвід В.Ф. Шаталова, студенту-випускнику фізико-математичного
факультету ЧДПІ імені Т.Г. Шевченка Ситникову О.П. (науковий керівник доц.
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Савченко В.Ф.), який у подальшому став викладачем ЧДПІ імені Т.Г. Шевченка, захистив
кандидатську дисертацію.
Вивчався досвід Дегтярьова Б., учителя фізики Донецької ЗОШ №45 з проблеми
«Використання групових методів навчання у процесі вивчення фізики в умовах оптимізації
навчально-виховного процесу».
З цієї теми завідувач кабінету фізики навчалася на двотижневих курсах у м. Донецьку
разом з учителькою фізики Чернігівської ЗОШ №19 Мурач С.К.(грудень, 1983 р.), готувала
виступи перед учителями області «Використання групового методу навчання», проводила
анкетування вчителів, різноманітні моніторинги для подальшої роботи в групах.
Зібрані матеріали широко застосовувалися вчителями, керівниками шкіл під час
підготовки і проведення педагогічних рад, нарад, вивчення стану викладання предметів,
мотивації учнів на майбутнє, а також студентами педвузу на педагогічній практиці.
Успішно впроваджувала досвід використання групового методу навчання, організації
роботи в групах учителька математики Чернігівської ЗОШ №20 Будницька П.І. (більш
детально в статті Соколенко К.І. Система роботи у ЗОШ // Педагогічні обрії, 2004. №1 (19)).
Я вивчала, узагальнювала та впроваджувала досвід роботи Волинського Анатолія
Прокоповича, учителя фізики Носівської ЗОШ №1 з проблеми «Створення сучасного
кабінету фізики – запорука успіху організації навчально-виховного процесу вивчення
предмета». Матеріали досвіду, його опис, буклет схвалений радою ЧОІУВ та радою МО
УРСР.
Чернігівський ОІУВ представляв на ВДНГ у Москві досвід роботи Волинського А.П.
Було підготовлено опис досвіду, буклет «Кабінет фізики», які затверджувалися МО УРСР.
Матеріали одержали схвалення, згодом були опубліковані у всесоюзному журналі «Физика в
школе» в розділі «Досвід роботи вчителів» (1979-1980 р.).
На базі досвіду проведені курси, семінари вчителів фізики області, на яких
А.П. Волинський розкривав власні напрацювання, презентуючи свій кабінет фізики, умови
навчальної роботи в кабінеті з акцентом на проведення шкільного фізичного експерименту та
здійснення контролю за знаннями учнів під час уроків (1979-1980 р.).
Здійснювалася систематична діяльність з питань вивчення, узагальнення та
впровадження досвіду роботи вчителів фізики з актуальних питань в умовах оптимізації
навчально-виховного процесу.
Зібрані матеріали успішно використовувалися під час проведення курсів, семінарів,
відкритих уроків тощо.
На допомогу вчителям я склала картотеку передового педагогічного досвіду за 1975 р. –
1984 р., ідеї якого можуть успішно використовуватися і сьогодні.
1. Барбаш Іван Петрович, м. Чернігів, ЗОШ №27, №3. «Організація роботи сучасного
фізичного кабінету – запорука успіху якісного проведення уроку фізики». Опис роботи,
виступи на курсах, семінарах, відкриті уроки.
2. Барбаш Надія Григорівна, м. Чернігів, ЗОШ №29. «Розвиток пізнавального інтересу в
процесі вивчення фізики». Виступи на курсах, семінарах, відкриті уроки.
3. Бреус Лариса Петрівна. м. Чернігів, ЗОШ №5. «Використання елементів естетичного
виховання в процесі вивчення фізики». Відкриті уроки, виступи з досвідом роботи, курси,
семінари, розробки.
4. Гескін Ісаак Михайлович, м. Чернігів, ЗОШ №6. «Організація сучасного уроку
фізики». Відкриті уроки, організація та проведення олімпіад.
5. Герасименко Тетяна Олександрівна, м. Чернігів, ЗОШ №20. «Удосконалення системи
використання ТЗН в сучасних умовах вивчення фізики». Досвід заслухано та
продемонстровано на педраді школи. Проведені відкриті уроки. (2007 р.)
Усі матеріали та мої наробки з республіканських досвідів (у т.ч. Шаталова В.Ф.),
бібліотека навчально-методичної літератури з фізики передана фізкабінету ЗОШ №20
м. Чернігова.
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6. Давиденко (Давидьон) Андрій Андрійович, м. Чернігів, ЗОШ №7. «Використання
технічної творчості в процесі вивчення фізики». Організація роботи з творчою молоддю.
Досвід проведення щорічних фізичних олімпіад, кандидатська та докторська дисертації.
7. Денисенко Надія Іванівна, м. Чернігів, ЗОШ №9. «Організація сучасного уроку фізики
в умовах оптимізації навчально-виховного процесу». Проведення відкритих уроків для
вчителів шкіл міста та області.
8. Куліш Надія Григорівна, м. Чернігів, ЗОШ №10. «Організація профорієнтаційної
роботи в процесі вивчення фізики». Проведення відкритих уроків для вчителів шкіл міста та
області, курси, семінари.
9. Клещікова Людмила Іванівна, м. Чернігів, ЗОШ №10. «Організація сучасного уроку з
фізики». Проведення відкритих уроків.
10. Літус Віра Павлівна, м. Чернігів, ЗОШ №6. «Використання наукових основ у процесі
організації сучасного уроку з фізики». Проведення відкритих уроків.
11. Лещенко Віктор Григорович, м. Чернігів, ЗОШ №21. «Удосконалення системи
навчання з фізики методами розв’язування задач». Проведення відкритих уроків.
12. Мазко Олексій Гаврилович, Сосницький р-н, Авдіївська ЗОШ. «Якісне проведення
фізичного експерименту та постановка проблем на уроці фізики в умовах удосконаленого
фізичного кабінету». Матеріали досвіду роботи були представлені на раді ЧОІУВ, пропагував
на районному та обласному рівнях.
13. Малявко Дмитро Ілліч, м. Новгород-Сіверський, ЗОШ №1. «Удосконалення методів
навчання з фізики. Підвищення якості проведення сучасного уроку». Матеріали досвіду
заслухано на раді Чернігівського ОІУВ.
14. Максименко Людмила Володимирівна, м. Чернігів, ЗОШ №22. «Використання
диференційованого підходу в процесі вивчення фізики». Матеріали досвіду роботи були
представлені на раді Чернігівського ОІУВ, виготовлено стенд. Давала відкриті уроки.
15. Іллєнко Валентина Григорівна, м. Чернігів, ЗОШ №29. «Удосконалення методики
проведення сучасного уроку фізики». Проведення відкритих уроків, виступи на семінарах.
16. Заїка Василь Ілліч, м. Чернігів, ЗОШ №10. «Сучасний кабінет фізики. Якісна
постановка демонстраційного експерименту. Систематизація навчального матеріалу».
Складені опорні, системні таблиці з розділів фізики: механіка, молекулярна фізика,
електротехніка, атомна та ядерна фізика, які були представлені як передовий педагогічний
досвід у кабінет фізики Чернігівського ОІУВ. Цей матеріал дуже зацікавлював учителів
фізики.
17. Рейнер Семен Мусійович, м. Ніжин, ЗОШ №7. «Підвищення якості знань учнів
шляхом удосконалення методів розв’язування задач з фізики. Профорієнтація учнів на
майбутні професії». (Мій учитель, а потім постійне спілкування з ним, запозичення досвіду
роботи та його пропагування).
18. Шилова Рима Яківна, м. Ніжин, ЗОШ №7, ЗОШ №15 «Якісна підготовка учнів.
Використання координатного методу розв’язування задач». Учениця Рейнера С.М., його
послідовниця. Якісно готувала учнів до участі в олімпіадах вищого рівня, мала особистих
переможців, свої напрацювання, виступала на курсах, семінарах.
19. Татарчук Наталія Василівна, м. Чернігів, ЗОШ №20. «Складання та використання
тестових завдань у процесі вивчення фізики». Неодноразово брала участь у конкурсах
«Учитель року». Матеріали з тестових завдань видані видавництвом «Ранок», м. Харків.
Мають значний успіх серед учителів, учнів, абітурієнтів.
20. Фень Михайло Іванович, м. Чернігів, ЗОШ №9. «Оптимізація діяльності учнів у
процесі вивчення фізики». Проведення відкритих уроків.
21. Хоменко Михайло Пилипович, Корюківська ЗОШ№1. «Формування світогляду учнів
у процесі вивчення фізики». Досвід схвалений радою ЧОІУВ.
22. Ховрич Наталія Якимівна, м. Чернігів, ЗОШ №11, ЗОШ №35. «Активізація навчання
учнів фізики засобами використання відкритих уроків». Проведення відкритих уроків.
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23. Черниш Володимир Хомич, м. Чернігів, ЗОШ №20, Чернігівська школа-інтернат.
«Створення проблемних ситуацій у процесі вивчення фізики». Досвід роботи вчителя
знаходиться в методичному кабінеті Чернігівської ЗОШ №20. Проведення відкритих уроків,
виступи на курсах.
24. Шостак Людмила Іванівна, м. Чернігів, ЗОШ №2. «Підготовка учнів до вибору
майбутньої професії шляхом удосконалення методів та прийомів проведення уроків фізики.
Позакласна робота з фізики (розв’язування задач)». Проведення відкритих уроків.
Багато матеріалів поповнювало картотеку передового педагогічного досвіду під час
вивчення стану викладання предмета в районах області, проведення районних семінарів за
участю науково-педагогічних працівників ЧДПІ імені Т.Г. Шевченка, під час роботи в ЗОШ
№20 м. Чернігова.
Особливо слід відзначити співпрацю з науковцями кафедри методики викладання
фізики, яку очолював професор Г.Ю. Ілляшенко, а в подальшому доцент В.Ф. Савченко, автор
сучасних підручників з фізики. Найактивніші з них доцент Дідович М.М., доцент
Акимкенко М.І., професор Гриценко М.І., старший викладач Острицький В.Г. Вони
безвідмовно відгукувалися на всі запити кабінету фізики та астрономії ЧОІУВ, де я працювала
на посаді завідувача кабінету.
Цінні поради досвідчених педагогів, цікаві виступи під час проведення курсів та спільне
відвідування республіканських семінарів, виїзних районних семінарів, робота з підготовки та
проведення олімпіад сприяли покращанню якості викладання фізики в школі та орієнтації
учнів на майбутні професії.
За їх участі та допомоги проведено ряд республіканських заходів, один з яких –
республіканська олімпіада юних фізиків (1981 р.). Цей захід одержав схвальну оцінку МО
України.
Я хочу звернутися до всіх учителів, з якими протягом років моєї роботи співпрацювала з
питань вивчення передового педагогічного досвіду: я сама в них училася перед тим, як
передати досвід іншим.
Дуже вдячна керівництву обласного відділу освіти: Родзанівському О.М., Пятку М.М.,
Глотці А.С., Бодаю Г.І. та особливо директору Короваю Г.Г., заступнику директора
Саволій О.М. Вони були дійсно вчителями вчителів – тактовні, витримані, компетентні.
Спілкування з ними піднімало настрій, давало творчу наснагу, сприймалося як керівництво до
дії. Особливо хочу подякувати методиста кабінету фізики Клєщову В.А. за її терпіння та
старанне відношення до роботи. Всіх моїх колег з якими разом співпрацювала, за ту
справжню доброзичливу атмосферу, яка була навколо нас у ті роки. З таким настроєм хотілося
працювати. Від того, який настрій у методиста, з яким він іде до вчителя залежить успіх його
роботи.
Вважаю, що вчитель повинен прагнути зустрічі з ним, що вона повинна
перетворюватися хоч у маленьке, але свято, яке потрібне для подальшої роботи вчителя.
Моє покоління пройшло та здійснювало багато освітянських реформ, перелічити які не
маю змоги. Маю час багато читати, знайомитися з досвідом європейських країн. І багато
знаходжу спільного в роботі нашої системи навчання і передового досвіду освітянської
системи України. Треба добре проаналізувати напрацювання наших учителів та методистів.
Спільними зусиллями ми повернемо славу природничо-математичним дисциплінам, на яких
тримався і тримається науково-технічний прогрес. Для цього в нас є всі можливості.
Велика особиста дяка всім, хто займався і займається питаннями вивчення, узагальнення
і поширення передового педагогічного досвіду на всіх рівнях освітньої діяльності. Бажаю
успіхів у даній роботі. Пам’ятаємо – найгарніший досвід на плечах минулого.
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КОРІНЬ Ганна Миколаївна,

методист вищої категорії відділу суспільно-гуманітарних дисциплін
ЧОІППО імені К.Д. Ушинського у 1995-2012 роках

СІМНАДЦЯТЬ РОКІВ ЯК ОДНА МИТЬ
… І спочатку було слово. Слово справжньої людини, філософа за
освітою і характером, ректора ЧОІПКППО Скрипки В.І. Перед
прийняттям рішення ректор запитав мене про попередню освіту і сім’ю.
Узнавши, що в мене двоє дітей, він сказав: «Педагогіку Ви вже
пройшли». А вирішальною стала моя фраза: «Казала моя бабуня, що
ніякий диплом розуму не додає» і його слово було: «Беремо Вас на посаду методиста
лабораторії українознавства». Сподіваюсь, що за сімнадцять років роботи в ЧОІППО імені
К.Д. Ушинського я його не підвела.
Робота методиста цікава, багатогранна, творча, пізнавальна, часом механічна, буденна,
планована, але часто з багатьма позаплановими терміновими завданнями. Робота методиста
спрямовується на підвищення якості викладання української мови і літератури в
загальноосвітніх навчальних закладах через систему курсів підвищення кваліфікації вчителів
(у різних формах проведення), надання методичної допомоги вчителям-словесникам через
індивідуальні консультації, різнорівневі семінари (районні, міські, міжрегіональні, обласні,
всеукраїнські), конференції, творчі конкурси тощо. Левову частку роботи методиста займала
організація та проведення найрізноманітніших учнівських конкурсів та предметних олімпіад.
Уся робота методиста чітко планувалася, поетапно узгоджувалася, строго
контролювалася. Про ці сторони діяльності методиста можна дізнатися зі звітів (тижневих,
місячних, річних, кваліфікаційних чи навіть з «Книги руху методистів» на посту у вахтера).
Це все загальновідоме і не дуже цікаве. Кожен методист, особливо мовник, знає що значить
організувати і провести олімпіаду з предмета чи творчий учнівський конкурс. А я дуже раділа
урокам, на яких з радістю виконувала разом з учнями завдання, які виливалися в римовані
рядки:
Бабине літо. Тумани у полі.
Багряні клени. Жовті тополі.
Багатство саду. Щедрість надії.
Безладдя долі. Підмерзлі мрії.
Чорнобривці. Айстри. Жоржини.
Картопля. Буряк. Затерплі спини.
Руки замерзлі. Яскраві уроки.
Ранок похмурий. Осені кроки.
У житті методиста було багато цікавих і приємних подій. Наприклад, всеукраїнський
тур конкурсу «Вчитель року» з української мови і літератури. Заїжджають учасники. Давно
минув офіційний кінець робочого дня методиста. Але ми на посту. В переносному і прямому
значенні (біля вахтера). Заходить красень чоловік.
Добрий вечір. Я – Макаренко Володимир Миколайович, з Черкас, член журі
конкурсу.
Поселяємо. Проводжу в кімнату.
Людина практична, привіз «парадний» костюм на плечиках. А де повісити? У шафі ні
поперечини, ніякого ніде цвяха. Збігаю вниз у свій робочий кабінет. Цвяхи є, але немає
молотка. Біжу нижче на перший поверх, знаходжу те, що мені треба. Вбігаю в кімнату
Володимира Макаренка. Уявіть вираз обличчя цього інтелігентного чоловіка, коли він
дивиться як пані вправно забиває цвях у потрібному місці. Чудово. Костюм врятовано. Ще
більше здивування було у пана В. Макаренка завтра, коли ця технічна пані була представлена
як методист з української мови і літератури обласного інституту.
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У нашій методичній роботі було багато виїздів у райони, де проводилися різні семінари
для вчителів-словесників. Виїздили ми з Олександрою Олексіївною Будлянською, методистом
відділу суспільно-гуманітарних дисциплін інституту в райони для проведення семінарів:
відвідували уроки, вивчали матеріали вчительського досвіду, зібрані в РМК. Потім
проводився районний семінар, часто на який приїздили науковці з Києва: Ковбасенко Ю.І.,
Корсаков В.О., Фасоля А.М. Такі семінари проходили на високому науково-методичному
рівні й були корисні та цікаві для кожного учасника.
У відрядженнях доводилося ночувати в різних умовах. Одного разу нас поселили в
майже люксівських одномісних номерах районного готелю… Якби ж там працювало
опалення (за вікном грудень) або хоча б якийсь обігрівач.
А от де нам було завжди тепло, незважаючи на температуру, так це на чудових уроках
наших прекрасних учителів!
Цікаво, хоч інколи непросто, було працювати. Та «не хлібом єдиним…». Як же цікаво
проходили в інституті свята, особливо в ті часи, коли не своєчасно виплачували зарплатню, і
найняти професіоналів, щоб дали нам святковий концерт, не було змоги. Тоді, після урочистої
частини, більшість працівників інституту ставали самодіяльними майстрами сцени і творчо
розважали самих себе і решту науково-методичної публіки, яка в силу своїх принципів не
могла чи не хотіла брати участь в активному створенні святкової атмосфери. Найцікавішим,
мабуть, було новорічне свято, в самодіяльній художній частині якого брав участь наш
незабутній ректор і філософ В.І. Скрипка.
Із задоволенням згадую, що і мене запрошували не тільки вичитувати й редагувати
сценарії свят, а й брати участь у їх написанні. Наприклад, до сценарію зустрічі далекого уже
2006 року мною були запропоновані тексти привітань-побажань кожному підрозділу та й
керівництву інституту. Дозволю собі процитувати тільки присвяту методичному корпусу:
Методистам відділів усіх
Ми бажаєм радостей земних,
Міцного здоров’я, своєчасно зарплати.
Щиро любити і вірно кохати.
Сонця у небі, роси на траві,
Клопотів менше у голові.
При владі – розумних,
У цирку – смішних,
І, щоб не було думок сумних!
Щоб менше рішати проблем-інновацій
(Здорового глузду аномальних мутацій).
Хай все вам вдається на кожному кроці,
Бажаємо щастя в Новому році!
Ці ж побажання дарую кожному, хто читає мої пригадування.
P.S. Вісім років на заслуженому відпочинку. Але спокій нам тільки сниться. Щаслива
тим, що маю змогу допомагати людям – кровним і чужим по силі своїх можливостей і досвіду.
Дякую всім, хто мене пам’ятає і запрошує на різні події: методичні, науково-практичні,
приватно-особисті.
І я дякую долі за чудово-неймовірну співпрацю-дружбу з колегами.
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СТОРІНКА МЕДІАГРАМОТНОСТІ
ВІДОКРЕМЛЕННЯ ФАКТІВ ВІД СУДЖЕНЬ

Здатність відрізняти факт від судження – одна з
фундаментальних навичок медіаграмотної людини.
Будь-який медіа контент тяжіє до одного з певних полюсів
передавання інформації: фактичності чи суб’єктивного ставлення. Кожне
медійне висловлення повідомляє чи оцінює, нейтрально інформує про
події, що відбулися чи емоційно впливає на нас, передає факти чи чиюсь думку про те, що
відбувається. Для того, щоб споживати інформацію свідомо, важливо вміти розрізняти факти і
судження.
Базові відмінності між фактом і судженням:
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ОБЕРЕЖНО: ЕМОЦІЙНІ ПАСТКИ!

Як емоції роблять нас вразливими до маніпуляцій у медіа та як практикувати емоційну
рівновагу.
Навіть безкомпромісний факт відступає під натиском емоцій. У стрімкому та
переповненому медіа потоці, де люди можуть всього на секунди зупинятися в прокрученні
новинної стрічки чи в перемиканні каналів, найкращий спосіб привернути увагу – викликати
емоційну реакцію!
Тому в медійних заголовках та в постах соціальних мереж так багато сильних емоційних
слів і категоричних закликів. Але коли вмикаються емоції, раціональні рішення приймати вкрай
важко, аргументовані дискусії перетворюються на сварки і образи, логіку і факти заміняють
оцінки і ярлики.
Наші емоції – справжні, а
те, що їх викликало, може бути
кимось
змодельованим,
нас
можуть штучно підштовхувати до
роздратування і відчаю, обурення
і паніки, а може, і до фанатичного
захоплення.
Пропонуємо подбати про
свій емоційний стан у процесі
сприйняття
інформації
з
порадами, які засновані на
методиці
«Колесо
емоцій»
американського
психолога
Роберта Платчіка:
 Не
реагуйте
на
інформацію, що вас емоційно
чіпляє, миттєво – не треба одразу
впадати у відчай чи захоплення,
тим більш не треба одразу робити
репости із закликами до дій,
ширити
чужу
неперевірену
інформацію.
 Для опанування емоції
дуже важливо ідентифікувати її.
Тож спробуйте назвати своє відчуття – яким словом би ви визначили ту емоцію, яка Вами зараз
володіє?
 Закрийте очі, спробуйте заспокоїтися і так посидіти хоча б 20-30 секунд.
 Тепер прочитайте чи згадайте те, що Вас схвилювало, ще раз. Спробуйте назвати цю
емоцію знову. Чи вона та ж сама? Чи вона вже не така інтенсивна? Чи вона загалом змінилася і
так би мовити, «не ваша», кимось запрограмована для Вас?
 Подумайте – чи готові Ви поділитися цією емоцією з іншими? А чи є в цій інформації
ще щось, крім емоції, чим Ви готові ділитися з іншими – факти, логічні аргументи?
Підсумуємо: в соціальних медіа емоції стають містком між контентом та споживачем
інформації. Ми маємо вміти не тільки ідентифікувати свої почуття, а й розуміти мету нашого
перебування в медіапросторі. Можливо, для когось – це лише пошук емоцій, а не бажання
дізнатися нове. Вибір завжди за нами!
Ємець О.О., методист відділу інформаційної та видавничої
діяльності ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
За матеріалами проєкту «Вивчай та розрізняй»
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