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Шановні педагоги, дорогі вихованці, учні, студенти, батьки!

Перше вересня – особливе свято! У цей день дітей, педагогів і батьків 
об’єднує щира радість від спільної зустрічі. 

Бажаю всім вихованцям, школярам та студентам підкорити нові вершини, 
досягти омріяної мети і стати корисними своєму місту та своїй державі. Смі-
ливості вам та впевненості у собі, натхнення та перемог у новому навчальному 
році. Учіться заради себе та майбутнього нашого міста і всієї країни.

Учителям і батькам варто запастися терпінням. Виховання нових поколінь 
українців – справа непроста. Та ніхто інший не зможе навчити дітей любові та 
поваги до рідної країни. Тож нехай для всіх новий навчальний рік буде вдалим. 

Бажаю міцного здоров’я, миру, гармонії та нових успіхів в ім’я Новограда- 
Волинського й України. 

Зі святом! З Днем знань!
В.Л. ВЕСЕЛЬСЬКИЙ, міський голова 

1 вересня – день, з якого починається дорога в майбутнє
Для кожної дитини початок осені – це можливість підвищити свої успіхи 

у навчанні. Я бажаю школярам вдалого старту, не зупинятися на півдорозі, 
впевнено підкорювати вершини наук, шанувати педагогів – вірних порадників 
і наставників.

Слова подяки адресую педагогам за самовіддану працю, мудрість та тер-
піння. У нинішніх умовах ви відіграєте особливу роль, адже у ваших руках 
найбільше багатство нашої країни – діти. 

Нехай свято буде радісним і несе добрий настрій у кожен заклад освіти та 
кожну родину. Хай новий навчальний рік відкриє нашим дітям нові горизонти, 
обдарує педагогів успіхами вихованців, а батьків – гордістю за своїх дітей.

Будьте щирими та підтримуйте одне одного!
О.В. ГВОЗДЕНКО, заступник міського голови 

Щиро вітаю з днем знань усіх,  
хто має причетність до величного свята!

А це означає, вітаю практично всіх у Новограді-Волинському, бо наше місто 
– це велика родина вихователів, їх помічників, вчителів, викладачів, завідува-
чів, директорів, працівників освітянської галузі; вихованців, учнів, студентів; 
батьків учнів і студентів, бабусь та дідусів наших вихованців…

А взагалі, життєва дорога кожного з нас розпочалася від батьківського 
і шкільного порога. Кожна людина чекає першовересень з радістю чи при-
ємною ностальгією за своїми шкільними та студентськими роками. Навіть 
закінчивши всі освітні заклади, ми не перестаємо вчитися, бо вчителем є 
саме Життя.

Тож нехай цей день буде зігрітий щирими зустрічами друзів, гарними пер-
спективами у навчанні й вдячністю тим, хто віддає нам частинку своєї душі.

І пам’ятаймо, що вчитись вже давно не рано і ще довго не пізно!
Т.В. ВАЩУК, начальник управління освіти і науки
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УправлІнСький МенеджМенТ

ТеТЯНА ВАщУК, 
начальник управління освіти і науки

Відповідно до поставлених завдань ді-
єво реалізується Програма розвитку освіти 
міста Новограда-Волинського на 2016-2020 
роки, затверджена рішенням міської ради від 
21.07.2016 р. № 115. це стало можливим зав-
дяки підтримці міського голови, депутатського 
корпусу, управління освіти і науки.

З 1 вересня 2017 року в Новоград-Во-
линському колегіумі (та ще у трьох школах 
області) стартували по два пілотних класи з 
упровадження проекту нового Державного 
стандарту загальної початкової освіти.

Освіту міста Новограда-Волинського було 
представлено в рамках Дев’ятої міжнародної 
виставки «Інноватика в сучасній освіті», яка 
проходила 24-26 жовтня 2017 року в м. Ки-
єві. Дипломантом виставки стала ЗОШ №10, 
срібною медаллю в номінації «Інновації в під-
готовці та перепідготовці педагогічних кадрів 
і їх адаптації до вимог Нової української шко-
ли» нагороджено інформаційно-методичний 
центр» та срібною медаллю в номінації «Інклю-
зивна освіта: рівні права – рівні можливості» 
нагороджено ЗОШ №2. 

24 жовтня 2017 року в конференц-залі Мо-
лодіжного центру представники міської влади, 
освітяни, обдаровані діти зустрілися з особли-
вої нагоди для вручення стипендій міського 
голови кращим учням закладів освіти міста 
Новограда-Волинського за підсумками 2016-
2017 навчального року. Протягом навчального 
року 10 кращим учням міста здійснювалася 
виплата стипендії міського голови з місячним 
фондом 3 тис. грн. 

З метою забезпечення відповідного рівня 
освіти та створення умов для якісної підготов-
ки учнів закладів загальної середньої освіти 
міста, пошуку, навчання та підтримки обда-
рованих дітей працювала Школа «Обдарована 
дитина».

15 листопада 2017 року педагоги Новогра-
да-Волинського зустрілися в стінах ЗОШ № 7 
для проведення педагогічних читань. Відбувся 
захід у незвичній формі методичного дайдже-
сту «Сучасний педагог. що від нього очікує 
суспільство?».

4 січня 2018 року відбулася педагогічна 
виставка «Сучасна освіта міста Новограда-Во-
линського – 2018». За результатами XX облас-
ної виставки «Сучасна освіта Житомирщини 
– 2018» освітянам Новограда-Волинського 
вручено 41 диплом. 5 творчих доробок пе-
дагогів нагороджені дипломами І ступеня КЗ 
«ЖОІППО» ЖОр Житомирської обласної ради, 
12 робіт визнані кращими та отримали дипло-
ми ІІ ступеня, 24 роботи отримали визнання та 

нагороджені дипломом ІІІ ступеня. 
Відбулися щомісячні засідання «Speaking 

Club» із волонтером Корпусу Миру Кейсі Такер. 
Основною метою клубу є розвиток навичок 
спілкування англійською мовою в невимуше-
них умовах, вміння говорити англійською мо-
вою на різні теми, подолання психологічного і 
мовного бар’єру в процесі спілкування.

Працювала Школа ІКТ фахового зростання 
педагогів. Заняття Школи проводилися для 
різних категорій користувачів з метою підви-
щення рівня комп’ютерної грамотності. 

8 лютого 2018 року на базі ЗОШ № 5 від-
бувся літературний проект «Дороги, які ми ви-
бираємо», присвячений життєвому і творчому 
шляху американського письменника О’Генрі. 
Документально-художня вистава була побу-
дована в стилі ретро «Зустрічі в літературному 
кафе».

27 лютого 2018 року в спеціалізованій 
школі І-ІІІ ступенів № 4 відбулося урочисте 
підбиття підсумків конкурсу «Учитель року – 
2018». цього року пишаємося переможцем 
у номінації «Фізична культура» – Пісоцьким 
Дмитро Віталійовичем, учителем ЗОШ № 6, 
який став переможцем обласного етапу Все-
українського конкурсу «Учитель року – 2018» 
та учасником фінального етапу, що проходив 
у квітні в м. Запоріжжі. Переможцям та лауре-
атам конкурсів були вручені грамоти, дипломи 
та сертифікати на отримання грошової премії 
від профспілкового комітету працівників осві-
ти міста. 

З 26 лютого по 7 березня 2018 року було 
проведено міський огляд-конкурс «Кращий 
навчальний кабінет математики». Абсолютним 
переможцем визнано кабінет математики ЗОШ 
№ 10 (завідувач Пригоцька О.В.). Перемож-
цю вручено нагороди: грошовий сертифікат 
на 5000 грн., табличку «Зразковий кабінет», 
диплом.

13-14 березня 2018 року відбувся ІІІ 
міський фестиваль обдарованості «Сузір’я 
талантів» у номінаціях «Живопис, графіка, 
декоративно-ужиткове мистецтво», «Поезія, 
проза», «Дитяче кіно та телебачення», «Му-
зичне мистецтво», «Танцювальне мистецтво». 
Для участі у фестивалі були рекомендовані 
учні 1-11 класів, що мають значні досягнення 
та результативність у творчій діяльності. За ре-
зультатами участі у фестивалі номінанти були 
нагороджені дипломами управління освіти і 
науки міської ради.

15 березня 2018 р. вдруге у Новограді-Во-
линському було проведено майстер-клас від 
Олександра Авраменка, доцента кафедри 
методики мов і літератури, методиста науко-
во-методичного центру української мови та 
літератури Інституту післядипломної педаго-

гічної освіти Київського університету ім. Бо-
риса Грінченка, автора численних підручників 
і посібників з української мови й літератури. 

Згідно з планом роботи інформаційно-ме-
тодичного центру управління освіти і науки 
міської ради на 2018 рік у березні – квітні 2018 
року відбувся очно-заочний конкурс «Клас 
року» для учнів 5-7 класів ЗЗСО міста. За ре-
зультатами творчих змагань переможцем став 
6 клас ЗОШ № 2, класний керівник Митюк О.П.

5 квітня 2018 року у Новоград-Волинській 
СШ №4 відбувся пісенно-хореографічний фес-
тиваль «Єврофест-2018». Фестиваль присвя-
чено року німецької мови в Україні та пере-
буванню в школі делегації учнів та вчителів з 
німецького міста Візентайд (Баварія) у рамках 
реалізації проекту міжнародного обміну між 
Україною та Німеччиною «Творимо майбутнє 
разом у політичному та щоденному житті».

Особливою подією цього року стало про-
ведення 18 квітня 2018 року зустрічі учасників 
Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції Асоціації керівників закладів освіти «Відро-
джені гімназії України» з теми «Формування 
нового освітнього простору як важлива умова 
модернізації української школи».

17 травня 2018 року в рамках міського 
свята «Українські вишиванки – наче райдуги 
світанки» на Фортеці було реалізовано під-
сумковий етап освітнього проекту «Вишиван-
ка єднає українців», під час якого відбулася 
виставка вишиванок, вишитих рушників, ікон, 
картин тощо. цікавинкою проекту стали де-
рев’яні іграшки та різьблені предмети ужит-
кового мистецтва, виготовлені учнями під 
керівництвом учителів технічної праці.

18 травня 2018 року в ЗОШ № 7 вдруге 
відбулося міське свято «День науки». цього-
річною родзинкою стало практичне представ-
лення учнями освітніх закладів міста проектів 
та експериментів. 

З метою виявлення і підтримки обдарова-
ної учнівської молоді, залучення її до актив-
ної участі в конкурсах, змаганнях, створення 
сприятливих умов для самовизначення, само-
реалізації 1 червня 2018 року у Палаці культу-
ри імені Лесі Українки відбулося традиційне 
міське свято обдарованих дітей «Майбутнє 
твориться сьогодні».

реформування освітньої галузі країни в 
цілому, цьогорічні якісні зміни та здобутки 
галузі освіти міста сприяють переорієнтації 
системи на те, що «освіта є основою інтелек-
туального, духовного, фізичного і культурного 
розвитку особистості, її успішної соціалізації, 
економічного добробуту, запорукою розвитку 
суспільства, об’єднаного спільними цінностя-
ми і культурою, та держави» (Закон України від 
05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту»). 

топ-подій освіти



6

ВАЛеНТиНА ЛІНчУК, 
методист інформаційно-методичного центру

Великий педагог С. русова зазначала, що 
школа – найкращий скарб кожного народу, це 
ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, 
це шлях до волі, до науки, до добробуту. У 
вселюдському житті тільки той народ і бере 
перемогу, який має найкращу школу. А щоб 
мати таку школу, постало питання розв’яза-
ти проблеми вітчизняної системи освіти та її 
основоположної ланки – початкової школи, 
розробити та прийняти Концептуальні засади 
реформування освіти – документа, який про-
голошує збереження цінностей дитинства, не-
обхідність гуманізації навчання, особистісного 
підходу, розвитку здібностей учнів, створення 
нового навчально-предметного середовища, 
що в сукупності забезпечує психологічний 
комфорт і сприяє вияву творчості дітей.

Нова українська школа – широкомасштаб-
ний проект. це виклик, який стоїть перед Мі-
ністерством освіти і науки України та суспіль-
ством, що передбачає оновлення стандарту 
освіти, в якому закладаються принципово нові 
підходи компетентнісної школи. Державним 
бюджетом передбачено на підтримку Нової 
української школи 1,814 млрд. грн., в тому чис-
лі 1 млрд. грн. на оснащення закладів ЗЗСО 
та створення нового освітнього середовища, 
373,3 млн. грн. на розробку та друк сучасних 
підручників, 386,6 млн. грн. для підвищення 
кваліфікації учителів. 

Найголовнішим завданням на даному етапі 
є підготовка учителів. Адже будь-які вкладені 
ресурси в освітнє середовище, новий зміст – 
все це не буде належним чином працювати, 
якщо учителі не донесуть нові зміни до кожної 
дитини.

Тому навчання учителів новим методикам 
викладання, зміну формату спілкування з 
батьками та учнями, упровадження проектної 
діяльності, навчання через інтеграційну діяль-
ність, нових підходів до оцінювання навчальної 
діяльності учнів, розуміння і підтримка ідеї Но-
вої української школи є важливим завданням 
для методичних служб різного рівня, наразі і 
для інформаційно-методичного центру управ-
ління освіти і науки м. Новограда-Волинського.

З 1 вересня 2017 року у Новоград-Во-
линському колегіумі (та ще у трьох школах 
області) стартували по два пілотних класи з 
упровадження проекту нового Державного 
стандарту загальної початкової освіти. 

З метою підготовки учителів для робо-
ти в пілотних класах у липні 2017 року при 
КЗ «Житомирський обласний інститут піс-
лядипломної педагогічної освіти» ЖОр від-
бувся тренінг для вчителів пілотних шкіл 
з питань упровадження проекту Державно-
го стандарту початкової загальної освіти. У 
тренінгу взяли участь ющик Г.Є., заступник 
директора з навчально-виховної роботи Но-
воград-Волинського колегіуму, Дейнеко О.М.,  
Носан Т. М., вчителі початкових класів колегі-
уму. У січні 2018 року пройшли курси тренерів 

НУШ Верхоланцева С.А. (колегіум) та Шевчук 
О.П. (НВК). Координаторами тренінгу та кур-
сів були Трохименко Т.О. та Бовсунівська Г.Г.,  
викладачі кафедри педагогіки й андрагогі-
ки, методисти лабораторії початкового навчан-
ня центру методичного забезпечення загальної 
середньої, дошкільної та позашкільної освіти 
при КЗ «ЖОІППО» ЖОр. Тренери програми 
– Шевченко В.С., вчитель-методист, вчитель 
початкових класів Житомирської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів № 6 ім. В. Г.Короленка, Зуєвська Т.В., 
тренер, приватне підприємство «Колос». Коор-
динатори та тренери заздалегідь пройшли нав-
чання при Міністерстві освіти та науки України 
за програмою «Нова українська школа».

Учасники тренінгу ознайомились з проек-
том нового Державного стандарту початкової 
загальної освіти та модельною освітньою про-
грамою, поглибили розуміння тематичного та 
діяльнісного інтегрованого підходу до навчан-
ня молодших школярів, організаційно-мето-
дичної структури планування, вчились плану-
вати в умовах інтеграції та оцінювати навчальні 
досягнення учнів, моделювали освітнє середо-
вище, орієнтоване на дитину, обговорювали 
питання партнерських відносин з батьками. 

У контексті заходів для ефективної підго-
товки вчителів початкових класів, які будуть 
працювати за новим Державним стандартом 
у 2018-2019 навчальному році в місті ство-
рена творча група вчителів початкових класів 
(керівник – учитель вищої кваліфікаційної ка-
тегорії, старший учитель колегіуму Верхолан-
цева С.А., координатор – заступник директора 
з навчально-виховної роботи в початкових 
класах колегіуму ющик Г.Є.), засідання якої 
відбувалися протягом навчального року. Над-
звичайно ефективно і продумано пройшли 
семінари-практикуми на базі колегіуму для 
директорів, заступників директорів шкіл з на-
вчально-виховної роботи, які відповідають за 
роботу початкових класів, учителів 4-х класів. 
Координатор проекту «Нова українська шко-
ла» ющик Г.Є. дала характеристику сутнісних 
змін у змісті і технології навчання молодших 
школярів та ознайомила з інструментальною 
підтримкою НУШ. Учителі англійської мови, що 
також пройшли семінарську перепідготовку, 
акцентували увагу присутніх на нових підходах 
до викладання іноземної мови в умовах екс-
перименту. Учителі-експериментатори Носан 
Т.М. та Дейнеко О.М. презентували присут-
нім нові підходи до організації та створення 
освітнього середовища, провели екскурсію 
навчальними кабінетами пілотних класів та 
продемонстрували на практиці уроки, побудо-
вані за вимогами НУШ. Методист ІМц Лінчук 
В.К. проаналізувала якісний склад учителів, 
які будуть упроваджувати новий Державний 

ГовориМо про важливе

упровадження пілотного проекту нового 
державного стандарту початкової загальної 

освіти в м. новограді-волинському
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стандарт, структуру та форми методичної ро-
боти, направленої на підготовку учителів до 
впровадження стандарту, відмітила родзинки 
методичних та освітніх особливостей у роботі 
початкової школи кожного ЗЗСО, а також на-
голосила на необхідності глибокої системної 
роботи з учителями початкових класів, спря-
мованої на підвищення їхньої педагогічної 
майстерності. Директор колегіуму Седлецька 
К.Д. зазначила, що за сприяння міського голо-
ви Весельського В.Л., депутатського корпусу, 
управління освіти і науки, батьків у пілотних 
класах створено сучасне освітнє середовище, 
що дає змогу учителям працювати згідно з 
вимогами Нової української школи. 

Відповідно до наказів управління освіти 
і науки ЖОДА, міського управління освіти і 
науки на базі колегіуму відбувся перший етап 
підвищення кваліфікації вчителів, які впро-
ваджуватимуть Державний стандарт почат-
кової освіти у 2018-2019 навчальному році, 
відповідно до затвердженої Міністерством 
освіти і науки України Типової програми орга-
нізації і проведення підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладами післяди-
пломної педагогічної освіти. ІІ етап відбувся  
4-15.06.2018 р., який провели підготовлені 

тренери НУШ, учителі вищої кваліфікаційної 
категорії Шевчук О.П. (НВК) та Верхоланцева 
С.А. (колегіум). 

Учителі початкових класів, а також заступ-
ники директорів шкіл, які відповідають за ро-
боту початкових класів, учителі іноземної мови 
та предметів художньо-естетичного напряму, 
які впроваджуватимуть Державний стандарт 
початкової освіти у 2018-2019 навчальному 
році, пройшли дистанційну форму навчання 
на сайті студії онлайн-освіта, відповідно до 
графіка виконання Програми.

Заплановано проведення з 1 вересня 2018 р.  
другого етапу підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників, які впроваджуватимуть 
Державний стандарт початкової освіти у 2019-
2020 навчальному році.

Учителям, які успішно пройшли курси 
підготовки з впровадження нового змісту по-
чаткової освіти відповідно до Програми, ви-
дано документи про підвищення кваліфікації 
встановленого зразка та право упроваджувати 
новий Державний стандарт початкової освіти у 
2018-2019 навчальному році. 

На запитання: «чи доречно говорити про 
результати роботи в пілотних класах зараз?» 
учителі-експериментатори Дейнеко О.М. та 

Носан Т.М. говорять наступне: «Попереду 
ще довгий шлях. Але є можливість порівня-
ти сьогоднішніх першокласників з нашими 
попередніми учнями. Принципи теперішньої 
роботи завжди були нам близькі – ми багато 
часу приділяли розвитку особистості учнів. Але 
дітки, які навчаються за принципами «Нової 
української школи», – зовсім інші. Вони ща-
сливі від того, що стали першокласниками: із 
задоволенням ідуть щоранку до школи, легко 
комунікують один з одним та дорослими, що 
їх оточують у школі. Водночас сформованість 
навчальних навичок абсолютно не відстає від 
«загальноприйнятої». Кожен клас – це єдиний 
організм, міцна спільнота, яка вміє та охоче 
працює разом. раніше на досягнення тако-
го результату доводилось витрачати більше 
часу. Зазвичай така згуртованість наставала на 
кінець 1 класу. На нашу думку, насамперед, ці 
діти зростають свідомими громадянами своєї 
країни».

Участь у проекті «Нова українська школа» 
дала можливість учителям початкових класів 
міста долучитись до побудови школи, яка є 
школою радості для дітей, творчості для вчи-
телів, спокою для батьків, школи пізнання, 
розвитку, виховання.

як запобігти насильству в Школі
ОКСАНА МиТюК,  

заступник директора ЗОШ № 2

Стривожений погляд русявої дівчинки, 
зауваження колег про «неможливість» про-
водити уроки в класі, де сім учнів мають ви-
сокий рівень навчальних досягнень, а ще сім 
майже відмінники, мають лише одну оцінку 
достатнього рівня, де більшість дітей вихову-
ються в повних сім’ях, де кожен окремо добра 
й турботлива дитина, але щось не так, щось 
не так… 

чому найменше зауваження викликає таку 
бурю емоцій, чому ненароком пересунута кни-
га призводить до бійки, чому ця дівчинка ди-
виться на мене, неначе переполохане кошеня? 
рішення шукати відповіді не змусило себе че-
кати. Я спробувала зрозуміти, чому так зміню-
ються сьогоднішні підлітки та як навчити дітей 
з’ясовувати стосунки мирно? Спільно з коман-
дою адміністрації почали шукати відповіді на 
ці запитання. Забігаючи наперед, зазначу, що 
система заходів, спрямованих на вирішення 
цієї проблеми, дала свій результат. Але спо-
чатку були пошуки інформації, методик, які 
допомогли розкрити моїх вихованців, донести 
до них істину, дати зрозуміти, що гидке каченя 
рано чи пізно все-таки стане лебедем, а бай-
дужість до чужих проблем, позиція «моя хата 
скраю» може зруйнувати чуже й своє життя. 
Їм вирішувати, чи бажають вони залишатися в 
болоті, як ті крикливі качки з відомої казки, чи 
прагнуть не стояти осторонь чужих проблем, 
які рано чи пізно стають проблемами кожного. 
Адже на запитання: «чи були ви пасивними 
спостерігачами булінгу?» 100% учнів класу 
дали ствердну відповідь. Школа ж, точніше, 
безперервні зміни в системі її вимог роблять 
дітей ще більш невпевненими. І вони захища-

ються від усіх і відразу. Захищаються так, як 
уміють. Виявити причини такої поведінки та 
розібрати ситуації, які наближені до реальних, 
таких, які трапляються в учнівському середо-
вищі, саме на попередження та знешкоджен-
ня вже наявного насильства серед підлітків 
і була розрахована виховна година «Булінг у 
дитячому середовищі. Життя без жорстокості 
і насильства», яку було проведено в 6-Б кла-
сі. Варто зазначити, що це проблема не лише 
в одному учнівському колективі, це пробле-
ма суспільства, і вона є актуальною вже не 
одне десятиліття: «Володар мух», «Опудало» 
– фільми, на яких виросли покоління людей, 
а проблеми, порушені в них, і сьогодні є ак-
туальними.

Командою адміністрації було вирішено ви-
нести цю тему на засідання педагогічної ради. 
Її актуальність зумовлена тим, що проблема 

майже не вивчена в нашій країні, зокрема в 
нашому колективі, і з теоретичних позицій, і з 
позиції практики. Явище булінгу надзвичайно 
поширене в сучасній школі, але цю проблему 
з тих чи інших причин замовчують, не афішу-
ють випадки знущань, її не прийнято обгово-
рювати. З одного боку, педагоги, дбаючи про 
власну репутацію, не зізнаються в тому, що 
така проблема існує в класному колективі, а 
з іншого – батьки, які або вважають ситуацію 
цькування хорошою школою життя, або, хви-
люючись за власних дітей, переводять їх до 
іншого закладу. За таких умов проблему не 
усувають, а навпаки, вона набуває більших об-
сягів і жорстокості. Отже, на меті було знайти 
шляхи її вирішення.

Невипадково було обрано й форму про-
ведення педагогічної ради – брейнштормінг 
– мозковий штурм.
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ця форма дала можливість усім учасникам 

засідання долучитися до розкриття пробле-
ми за різними напрямками. Першим етапом 
був власне брейнштормінг, під час якого було 
визначено поняття «булінг» та створено асоці-
ативний кущ до нього. Під час брейнрайтінгу 
учителі, працюючи в групах, з’ясували причини 
булінгу. На наступному етапі – брейнлайнін-
гу – присутні ознайомилися з різновидами 
шкільного булінгу та з’ясували, що він має дві 
основні форми: фізичну та психічну. Нині на-
бирає обертів кібербулінг. це приниження за 
допомогою мобільних телефонів, інтернету. 
Діти реєструються в соціальних мережах, ство-
рюють сайти, де можуть вільно спілкуватися, 
ображаючи інших, поширювати плітки, осо-
бисті фотографії або зроблені в роздягальнях 
чи вбиральнях.

Під час брейндровінгу учасниками груп 
було створено портрет булера та вироблено 
рекомендації для усіх членів колективу по 
роботі з питання протидії булінгу. Було ви-
рішено розглянути питання профілактики та 
запобігання проявам булінгу серед школярів 
на батьківських зборах, адже важливо знай-
ти нові підходи до взаємодії з учнями та їх-
німи батьками. У цьому можуть допомогти 
різні профілактичні заходи, навчання учнів та 
дорослих (в т.ч. і педагогічних працівників) 
новим формам поведінки, виховання стре-
состійкості особистості, здатної самостійно, 
ефективно і відповідально будувати своє жит-
тя. Саме з такою метою в усіх класних колек-
тивах школи були проведені батьківські збори 
на відповідну тематику.

У класах відбулися виховні години на 
тему «Булінг у дитячому середовищі. Життя 

без жорстокості і насильства». Дослідження, 
проведені серед дітей показали, що занадто 
багато дітей сьогодні відчувають себе абсо-
лютно беззахисними. Вони живуть в неста-
більний час і в нестабільній родині (розлучен-
ня батьків, страх дорослих втратити роботу, 
фінансові труднощі в сім’ї...). Мета виховних 
годин – виховувати доброту, вчити дитину 
діяльно співпереживати іншому, не уникати 
конфліктів, але уміти слухати і відстоювати те, 
що дитина вважає справедливим.

Така форма роботи, як «Скринька довіри», 
допомагає виявити проблеми та спланувати 
корекційну роботу з учнями, схильними до 
булінгу та учнями, які постраждали від нього. 
З метою запобігання насильству та протидії 
булінгу в шкільному середовищі педагогам і, 
в першу чергу, класним керівникам необхідно 
стежити за груповою динамікою класу, щоб 
вчасно виявляти випадки булінгу та реагувати 
на них. Налагодження довірливих стосунків з 
дитиною сприятиме можливості заохочувати 
її розповідати про свої проблеми класному 
керівнику, практичному психологу або соціаль-
ному педагогу, а також своїм батькам. Важли-
во, щоб розмова була спокійною і виваженою, 
що дозволить знизити рівень тривожності та 
агресивності в дітей та дорослих.

Для здійснення превентивної діяльності 
та вирішення ситуації насильства чи булін-
гу важливо застосовувати командний підхід 
(адміністрація, класний керівник, практичний 
психолог, соціальний педагог, батьки, інші 
спеціалісти за потребою), працювати не лише 
з дитиною, яка стала жертвою, чи з пересліду-
вачем, але й з усім класом.

Головна перевага таких заходів – це фор-

мування відповідальності людини і громади за 
власну поведінку й поведінку інших, готовність 
прийти на допомогу, розв’язати конфлікт.

Якщо замислитися над питанням, що саме 
буде найкращою профілактикою булінгу, вко-
тре хочеться нагадати той факт, що дитина 
не може розвиватися та засвоювати нову ін-
формацію в умовах стресу, який загрожує її 
фізичному чи психічному здоров’ю. А тому 
важливо, щоб шкільний простір набував оз-
нак безпечного середовища. У школі-родині 
багато уваги приділяють формуванню здо-
рових стосунків між дітьми та дорослими, усі 
учасники освітнього процесу намагаються 
робити їх сповненими поваги, розуміння. В 
учнів розвивається здатність говорити про свої 
потреби та поважати потреби інших. Діти, які 
вміють повноцінно спілкуватися, переважно не 
розпочинають булінг і скоріше реагують у си-
туаціях, коли вони стають свідками неприєм-
них подій. Почути дітей, допомогти вирішити 
проблеми, змінити шкільний простір мають на 
меті дебати, які щомісяця проводяться серед 
старшокласників. І справді, опонентами озву-
чуються цілком слушні пропозиції, реалізація 
яких допомагає створити гуманне, демокра-
тичне середовище. Діти розуміють, що до них 
дослухаються, що вони творять свій безпечний 
простір. Доброзичливість, турбота та повага – 
вічні людські цінності, які формують толерант-
не та розвинуте суспільство. Всією командою 
школи-родини (а наша команда це діти, батьки 
й учителі), ми намагаємося створити таке се-
редовище у навчальному закладі. 

У нашій школі всі знають: якими б при-
крими не були проблеми – є багато людей і 
способів, які допоможуть їх вирішити.

ваЖливі відповіді на ваЖливі запитання
ГАЛиНА ющиК, 

заступник директора колегіуму

Завершився рік роботи над пілотним 
проектом Нової української школи – всеу-
країнським експериментом «розроблення і 
впровадження навчально-методичного забез-
печення початкової освіти в умовах реалізації 
Державних стандартів початкової загальної 
середньої освіти». Пілотна команда в складі 
директора колегіуму Камілії Седлецької, за-
ступника директора колегіуму Галини ющик, 
вчителів початкових класів Олени Дейнеко та 
Тамари Носан, вчителів іноземної мови Вален-
тини Красько, Наталії Дзюман, Надії Арнольд, 
тренера Світлани Верхоланцевої за сприяння 
управління освіти і науки Новоград-Волинської 
міської ради, методиста ІМц Валентини Лінчук 
упродовж року робили велику справу, кожен 
на своєму місці, щоб успішно розпочати з 1 
вересня 2018 року роботу за новими Держав-
ними стандартами початкової загальної се-
редньої освіти.

Підсумовуючи минулий рік, можна відпо-
вісти на декілька важливих запитань.

питання перше. Що подобається дітям?
Дітям подобаються «ранкові зустрічі», що 

створюють настрій на цілий день, пов’язують 

з навчальною темою тижня, проблемним/до-
слідницьким питанням дня, сприяють спілку-
ванню дітей між собою. 

Дітям подобається працювати в групах. З 
першого дня ми почали працювати в групах. 
Діти дивляться один одному в очі, а не в спину 
своїм товаришам. Діти постійно рухаються, 
змінюють своє місцеположення, вчаться роз-
поділяти, приймати і виконувати різні ролі. Але 
вчителям необхідно добре вивчити методику 
групової взаємодії.

Діти хочуть обирати осередки (центри) 
діяльності. У початковій школі логічним і до-
цільним є продовження організації навчальних 
матеріалів у так званих навчальних центрах 
(навчальних осередках). Відмінним в орга-
нізації навчальних центрів у першому класі 
буде необов’язковість їхнього фізичного роз-
межування, а, радше, організація навчальних 
матеріалів, які, як і в дитячому садку, певним 
чином організовані, позначені і найголовніше 
– доступні для дітей.

Діти із задоволенням складають правила 
та рутини. У цій діяльності найголовніше, щоб 
діти почали розуміти, що правила, як закони, 
створені для убезпечення людей, для захи-
сту їх індивідуальних прав і свобод, слугуючи 
дороговказами щодо відповідної поведінки. 

Правила укладаються і приймаються дітьми. 
рутини (щоденні задачі) доповнюють правила 
і вивільняють час для навчання. 

питання друге. Чого не повинні уникати 
вчителі?

Прагнення втілити місію Нової школи. 
Кожна дитина – це творіння Боже. Вона 

неповторна, наділена від природи унікальни-
ми здібностями, талантами та можливостями. 
Місія Нової школи – допомогти розкрити та 
розвинути здібності, таланти й можливості 
кожної дитини. Дуже важливо, щоб вчителі 
повною мірою розуміли свою роль як мораль-
ного авторитету.

Повернення предметного викладання. 
Принцип тематичної інтеграції забезпечує 

цілісне сприйняття світу дитиною, розглядає 
об’єкт з різних сторін. Предметні межі (роз-
дільники) зникають, коли вчителі заохочують 
учнів робити зв’язок між дисциплінами й спи-
ратися на знання і навички з кількох предмет-
них областей. Учням потрібні відкриті можли-
вості для інтеграції знань і навичок з різних 
дисциплін і критичного оцінювання того, як 
всі ці частини взаємодіють.

Перегляду підходів до оцінювання.
Курс розвитку сучасного освітнього про-

цесу в напрямі формування компетентно-
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стей зумовлює перегляд основних підходів 
до оцінювання навчальних досягнень учнів. 
Стандартні тести й перевірні (контрольні) 
роботи відходять у минуле, на перший план 
виходять методи та форми оцінювання, які 
зосереджуються на протилежному – що зна-
ють і що вміють робити учні. Діють вже відомі 
вчителям форми оцінювання: спостереження 
та записи, вербальне оцінювання, зворотній 
зв’язок, технологія портфоліо. Важливим ас-
пектом оцінювання у першому класі є його 
спрямованість на відстеження індивідуальних 
досягнень кожної дитини, не порівнюючи їх 
з досягненнями інших дітей. У Державному 
стандарті початкової загальної освіти заявлено 
формувальне оцінювання навчальних досяг-
нень учнів. За формувальним оцінюванням 
відстежується особистісний розвиток дитини 
та хід опановування нею навчального досвіду 
як основи компетентності.

Здійснення самооцінки своєї діяльності. 
Запропонована в «Пораднику для вчите-

ля» (Нова українська школа: порадник для 
вчителя/ Під заг. ред. Бібік Н.М. – К.: ТОВ «Ви-
давничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.) форма 
самооцінки для вчителя – це адаптована версія 
форми, розробленою фахівцями Міжнародної 
асоціації «Крок за кроком», для професійного 
розвитку вчителів початкової школи. Сім прин-
ципів якісної практики містять показники, які 
учитель має оцінити у власній практиці і поба-
чити сфери, що потребують удосконалення чи 
подальшого розвитку. 

Упровадження методик навчання, запро-
понованих реформаторами НУШ. 

І хоча деякі задекларовані методики вчи-
телі початкових класів використовують багато 
років поспіль, варто глибше вникнути в мето-
дики від реформаторів: критичне мислення, 
проектні технології, методику «6 цеглинок» 
та вправи з наборами LEGO від Департаменту 
Спільного навчання через гру, технологію «чи-
тання та письмо для розвитку критичного мис-
лення», інші цінні пропозиції від реформаторів 
онлайн-курсу для вчителів на платформі EdEra. 

питання третє. Що варто знати батькам?
Батьки повинні усвідомити два суттєві 

шляхи успішної співпраці школи і родини: 
постійне, чітке, етичне, двостороннє спілку-
вання та різні способи залучення батьків до 
освітнього процесу. Батьки й вчителі мають 
домовитись про форми спілкування і вико-
нувати правила спілкування. Залучення. роль 
батьків як волонтерів є найбільш звичною у 
наш час. Проте, батьки надають й іншу, не 
менш цінну допомогу в усіх аспектах шкіль-
ного життя, як наприклад: помічник учителя 
у роботі з дітьми, помічник учителя у роботі 
з іншими батьками. Дітям дуже подобається 
бачити власних батьків (членів родини) у ролі 
вчителів та помічників. 

питання четверте. Що головне в організа-
ції фізичного середовища?

Освітнє середовище у початкових класах 
має бути безпечним місцем, де діти відчувати-
муть себе захищеними та в безпеці, де відбу-
вається більшість навчальних видів діяльності. 
З першого погляду на середовище в класі ми 
можемо зробити висновок, кому воно нале-
жить – вчителям і їхньому баченню щодо осві-
ти чи дітям і їхнім батькам, їхньому баченню 

освіти. Можна стверджувати, що середовище 
в класі, де не видно дитячих робіт, робіт їхніх 
сімей не належить дітям. Першокласникам 
надали можливість вибирати місце для їхньо-
го навчання, створили осередки діяльності та 
відпочинку. Першокласникам дали можли-
вість вибирати матеріали для виготовлення 
творчої роботи. Діти мали можливість вільно 
пересуватися класом для пошуку необхідних 
навчальних матеріалів. І це працює. Велику 
роль в обладнанні фізичного середовища є 
обладнання робочого місця вчителя, оргтех-
ніка та витратні матеріали. 

питання п’яте. на що звертати увагу при 
доборі навчальних матеріалів (програм, посіб-
ників, засобів)? 

При виборі програм необхідно добре про-
читати пояснювальну записку до обраної про-
грами, переглянути типовий навчальний план 
та перелік освітніх галузей, визначені вимоги 
до конкретних очікуваних результатів навчан-
ня, загальний обсяг навчального навантажен-
ня, зміст навчальних предметів чи інтегрова-
ного курсу. Поставити самим собі запитання: 
чи таку програму ми уявляли, коли починались 
задекларовані зміни? чи досягнуть діти очіку-
ваних результатів у кінці навчальних циклів? 
Навчальні посібники, які представлено вчите-
лям для вибору, не є революційними. Але для 
перехідного моменту до чогось більш сучасно-
го вчителі змушені їх прийняти і обрати. При 
використанні будь-якого виду засобів навчання 
необхідно дотримуватися міри й пропорції. 
Так недостатня кількість засобів навчання та 
викладання знижує якість шляхом знижен-
ня пізнавального інтересу учнів, утруднення 
розуміння і образного сприйняття матеріалу. 
Велика кількість демонстрацій розпорошує 
увагу, втомлює дітей та створює розважальний 
настрій в учнів. Тому до обладнання класів 
необхідно підходити адекватно і економно. 

питання шосте. Що є цінним, але потребує 
реально багато часу і сил за відсутності асис-
тента вчителя в класах з великою кількістю 
учнів?

реформатори запропонували вчителям 

«Форму самооцінки для вчителя», розробле-
ну фахівцями Міжнародної асоціації «Крок за 
кроком» (International Step by Step Association, 
www.issa.nl) для професійного розвитку вчи-
телів початкової школи. Форма організова-
на навколо семи основних принципів якісної 
практики педагогів: взаємовідносини, залу-
чення родин, планування, оцінювання, методи 
викладання, навчальне середовище, соціальна 
інклюзія, що містять показники, які учитель 
має оцінити у власній практиці й побачити 
сфери, що потребують удосконалення чи по-
дальшого розвитку.

Забезпечити виконання всіх показників 
у реалізації принципу «взаємовідносини» 
та принципу «соціальної інклюзії» повною 
мірою складно з причини великої кількості 
учнів у класах. Найкраще вдалося зреалізу-
вати принципи «залучення родин», «методи 
викладання», «навчальне середовище». Для 
організації навколо принципу «планування» 
не зовсім вдається досягти високого показни-
ка «здійснюю зміни до запланованих освітніх 
цілей, видів навчальної діяльності для окре-
мих дітей, щоб врахувати їхні індивідуальні 
особливості розвитку, стиль навчання тощо». 
Найбільше проблем з реалізацією принципу 
«оцінювання», адже поки що, окрім задекла-
рованих форм і методів оцінювання, відсутні 
прописані чіткі, постійні критерії та інструмен-
ти вимірювання способів діяльності та якості 
кінцевого продукту.

Запропонована «Форма спостережень за 
розвитком дітей» (віком 6-10 років) є інстру-
ментом оцінювання розвитку дітей віком від 
6 до 10 років у таких сферах: соціально-емо-
ційний розвиток, розвиток мови та мовлення, 
когнітивний розвиток, розвиток творчих зді-
бностей, фізичний розвиток. У межах кожної 
сфери розвитку є кілька індикаторів та при-
кладів відповідної поведінки, які демонструють 
рівень компетенції дитини. 

що стосується соціально-емоційного 
розвитку дітей, то за рік значно покращився 
показник виявлення прийнятної поведінки в 
соціальних ситуаціях. щодо загальнонавчаль-
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них навичок варто визнати, що учні ставляться 
з інтересом та допитливістю до навчально-піз-
навальної діяльності, вносять свій вклад у гру-
пові види діяльності, легко змінюють види ді-
яльності. Є зрушення у сфері розвитку мови та 
мовлення. Постійно зростає словниковий за-
пас учнів. Діти проявляють інтерес до читання 
та письма. читають всі учні, використовують 
письмо з певною метою. Проте утруднюються 
висловити власну точку зору та підтримати її 
відповідними аргументами, не зовсім вповні 
розуміють та реагують на багатоступеневі вка-
зівки. Когнітивний розвиток: діти знають числа 
та їх нумерацію, оперують числами, знають си-
стему грошей; виявляють розуміння наукових 
досліджень та процесів, спілкуються та ділять-
ся результатами процесу дослідження та при-
йнятих рішень. За результатами спостережень 
за розвитком творчих здібностей учнів, можна 
сказати, що діти виявляють творчість, демон-
струють власні творчі здібності, поціновують 
здібності інших, розуміють значення творчого 
продукту. Проте важко проявляється особиста 

інтерпретація. щодо фізичного розвитку, то 
учні охоче приймають і виконують ролі в іграх, 
вправах, естафетах, отримують задоволення 
від фізичних вправ. А завдячуючи правильній 
організації та змінності розташування учнів в 
класі, зміцнюється фізична сила та м’язова 
міцність. Спостереження за розвитком дитини 
дають можливість вчителю внести необхідні 
зміни до навчальної програми та навчальних 
видів діяльності відповідно до індивідуальних 
особливостей учня. Форма спостереження за 
дитиною разом зі зразками дитячих робіт у 
портфоліо дає батькам цілісну картину роз-
витку дитини у кожній із сфер розвитку. ця 
діяльність дуже важлива у роботі вчителя, за-
тратна. Саме ця ділянка найбільше потребує 
допомоги асистента.

питання сьоме. Що було і залишиться най-
важчим ?

Велика кількість учнів у класах (у міських 
школах). Відсутність асистента вчителя. Вели-
кий обсяг інформації. Затримка опублікування 
нормативних документів, що регулюють робо-

ту початкової школи. Відтягування важливих 
організаційних справ на літній період. Пере-
втома вчителя. 

Перші кроки для початку серйозних пере-
творень зроблено. Вчителям пілотних класів 
подобаються зміни у підходах до організації 
навчання учнів. Батьки першокласників сприй-
няли ідеї НУШ. Як свідчать результати опи-
тування батьків дітей пілотних класів, вони 
задоволені процесами, виступають у ролі по-
мічників учителя, волонтерів, і, як замовники 
освітніх послуг, на перше місце виставляють 
безпеку дитини та радість пізнання, орієнтації 
на християнські цінності.

Підсумовуючи сказане, варто додати, що в 
процесах, які відбуваються, нам усім: освітя-
нам, батькам, учням, бракує розуміння значен-
ня слова «свобода». Справжня свобода – це не 
означає життя без правил. З християнського 
розуміння свобода – це здатність вільно оби-
рати правду і добро, що будує і розвиває. Якщо 
без добра і правди «будується дім, то дарма 
працюють будівничі».

«ромаШка» плекає маленьких патріотів
ОКСАНА СВАрицеВич, 

завідувач ДНЗ №13

Одна Батьківщина, і двох не буває,
Місця, де родилися, завжди святі.
Хто рідну оселю свою забуває,
Той долі не знайде в житті.

Батьківщину люблять не за те, що вона ве-
лика, а за те, що вона своя. Вона, як мати, – од-
на-єдина і на все життя, стверджував давньо-
римський філософ Сенека. А ще вона – земля 
батька, бо саме так із грецької перекладається 

слово «патріотизм». Тож любити Батьківщи-
ну, бути її справжнім патріотом – рівнозначно 
тому, що любити й шанувати батьків. 

Утім, який зміст ми нині вкладаємо у це 
поняття? Яких патріотів прагнемо виховати, 
і чи нас самих сповнює дух щирого патріо-
тизму? Виховання майбутнього патріота сво-
єї країни нині актуально як ніколи. Над цим 
питанням розмірковує і працює наш колек-
тив, намагається використати всі можливо-
сті виховного простору нашого закладу для 
створення умов, що сприятимуть всебічному 
розвитку особистості майбутнього громадя-

нина України, формування у дітей почуття 
причетності до історії та майбутнього свого 
краю, пробудження і виховання патріотичних 
почуттів. Проводимо заняття, свята, конкурси, 
різноманітні розваги, змагання, зорієнтовані 
на патріотичну тематику. Безперечно, знання 
національних традицій, народних і державних 
символів є вкрай необхідними у такій важ-
ливій справі, як патріотичне виховання. Все 
залежить від того, як донести ці знання ді-
тям, аби емоційно й чуттєво забезпечити їхні 
трепетні душі, викликати в них відлуння «від 
серця до серця». Дуже цінною для становлен-
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ня світогляду дитини є традиція дослідження 
власного родинного дерева. В нашому закладі 
ми провели зустріч «Від батька – до сина, від 
мами – до дочки». Батьки ділилися спогадами 
про минуле своєї родини, про сімейні традиції, 
спадщину: вишитий бабусею рушник, сорочка, 
іграшка, український старовинний посуд. ці 
речі сповнені добра, теплоти й любові, вони 
допомагають встановити зв’язок з нашими 
предками. Такий захід був цікавий дітям, а 
для молодих сімей став повчальним. Батьки 
дякують вихователям, що підштовхнули їх до 
вивчення свого родоводу. Дехто в інтер’єр 
свого помешкання додав речі-реліквії. Саме 
родинні свята («З бабусиної скрині», «Мамина 
вишиванка», «Як на вечір, на Андрія») сповнені 
зворушливими моментами, стають проявом 
шанобливого ставлення до свого роду, рідної 
домівки.

Організація виставок спільних робіт бать-
ків і дітей, педагогів («Не сміти, а твори», «Ве-
ликодні композиції» прикрашають інтер’єр 
закладу), участь батьків у дитячих святах. Як 
зауважила вихователь Кеменяш Т.П.: «Такі 
спільні заходи згуртовують педагогів, батьків 
та дітей, сприяють розумінню, що родинне 
виховання є могутнім джерелом формування 
у дітей національної свідомості, шанобливого 
ставлення до батьків, любові до рідної мови 
та культури». 

Патріотичне виховання ми здійснюємо 
на зрізі минулого й сучасного. Поєднання 
традиційно народного і сучасного дає змогу 
урізноманітнити зміст роботи з патріотичного 
виховання, зробити його багатограннішим і 
зрозумілішим дітям. У цьому нам допомага-
ють міні-музеї в кожній групі. Вони різні та 
неповторні. А родзинкою закладу є музейна 
кімната народної іграшки «Забавка». експона-
ти для музейної кімнати створювали спільними 
зусиллями вихователів, батьків та дітей. До-
шкільнята мають можливість не тільки позна-
йомитися з різними видами іграшок (дерев’яні, 
глиняні, ляльки-мотанки, іграшки з соломи та 
льону), дізнатися про звичаї і традиції народу, 
про традиційний одяг наших предків та спосіб 
їх життя, але й погратися ними. Діти навча-
ються правил поведінки в музейному оточенні. 
Проводимо екскурсії для батьків, дітей, гостей.

Ми намагаємося пробудити у дітей гене-
тичний код українця, а батьки нам допомага-
ють зростити в дітях патріотичні паростки, на-
вчити любити своє рідне, пишатися ним. Наші 
педагоги та батьки виступають партнерами 
і еталоном взаємин між людьми. Вихователі 
постійно залучають батьків до безпосередньої 
участі в заняттях, екскурсіях, туристичних по-
ходах патріотичного спрямування.

Напередодні Дня захисника України у на-
шому дошкільному закладі пройшло свято 
«Мужності й героїзму», на якому вшанували 
захисників незалежності і територіальної ці-
лісності нашої країни. На свято були запро-
шені військовослужбовці, які безпосередньо 
були учасниками АТО, ветерани Збройних сил 
України, які із задоволенням розповідали ма-
лечі про військові будні та солдатський побут, 
відповідали на численні питання дітлахів...

Велику увагу приділяємо ознайомленню 
дітей з видатними людьми нашого краю і кра-
їни. Знайомлячи дітей з творами Лесі Українки, 

вчимо їх любити і розуміти все прекрасне, ша-
нувати українську мову, бути сильними. Тради-
ційно відвідуємо музей поетеси, запрошуємо 
батьків. Діти мають змогу не тільки почути 
про Лесю, а й побачити предмети, якими вона 
користувалася, «подихати» тією атмосфе-
рою. Все в домі поетеси пронизане любов’ю 
до України, повагою до українських звичаїв 
та традицій. Діти розповідають Лесині вірші 
в музейній залі й відчувають себе справжніми 
артистами. І як підсумок – тематичне заняття 
«Зустріч з Лесею», на яке запрошуємо і бать-
ків. Звучать вірші у виконанні дітей, батьків, 
вихователів, слухаємо класичну музику, гра-
ємо в народні ігри (які збирала Леся), батьки 
беруть участь у вікторині «Знайома і незнайо-
ма Леся Українка», змагаються в грі «Стрічка 
до віночка». І обов’язково драматизація дітьми 
казки «Біда навчить» або «Три метелики».

Стало доброю традицією в нашому закладі 
проводити Шевченківські дні. Діти декламу-
ють вірші поета, беруть участь у вікторинах 
«Відгадай вірш», малюють за змістом творів, 
створюють виставки робіт. Кожен педагог на-
магається донести до дітей почуття гордості 
за те, що Шевченко жив і творив на землі, що 
зветься українською, а вони теж українці.

цього року з нагоди річниці дня народжен-
ня великого Кобзаря відбувся літературний 
вечір «Мій шлях до Шевченка», на якому були 
присутні не лише батьки, а й наш земляк, дійс-
ний член спілки письменників України Анато-
лій Олексійович Клюско. У теплому родинному 
колі діти розповідали вірші, співали пісень, 
покладених на вірші Т.Г. Шевченка, мали змогу 
пограти в ігри та взяти участь у конкурсі юних 
читців поезії Т.Г. Шевченка. Несподіваним 
та незабутнім сюрпризом стало отримання 
дипломів з рук талановитого поета Анатолія 
Олексійовича.

Продовженням літературного вечора були 
літературні посиденьки, на яких і дорослі, і діти 
насолоджувались поезією А.О. Клюско.

Важливе місце у виховному процесі на 
сучасному етапі займають і благодійні акції, 
які дають змогу зробити щось корисне на 
благо співвітчизників, відчути їхню вдячність, 
радість від доброї справи. Поринаючи в істо-
рію, ми з’ясували, що задовго до хрещення 
русі існувала «толока» – найпростіша форма 
доброчинної діяльності. Сусіди допомагали 
один одному у зборі урожаю, всією громадою 
допомагали вдовам. Неможливо займатися 
благодійністю, не знаючи, що таке любов і 
милосердя. Здавна турбота про нужденних 
була одним з обов’язків князів київських, 
духовенства, інтелігенції. Максимально ко-
рисною суспільству в наш час є волонтерська 
діяльність. Волонтерство – це не просто прояв 
доброї волі, а й велика відповідальність, яку 
не побоявся взяти на себе Ігор Валентинович 
– людина, яка допомагає тим, хто цього потре-
бує. І весь наш колектив з радістю співпрацює 
з ним. Зараз, саме зараз, ми повинні показати 
свою підтримку тим, хто живий. Тим, хто не 
бачить ні сну, ні відпочинку. Тим, хто щодня 
чує свист куль і снарядів, бачить смерть своїх 
друзів. Лише відчуваючи нашу підтримку, вони 
продовжують боротьбу, бо знають, що за ними 
стоїть народ України. Допомога військовос-
лужбовцям може бути різною. Головне мати 

бажання. Душевні листівки від дітей, батьків, 
колективу закладу надихають їх, дають нас-
нагу далі жити і воювати. Ми зібрали на Схід 
продукти харчування, валентинки та листи з 
побажанням повернутися додому переможця-
ми. ці подарунки зігріватимуть бійців і стануть 
їхніми оберегами, бо саме від них залежить 
майбутнє нашої держави. Наш колектив вчить 
дітей розуміти важливість місії воїнів АТО. 
Діти старшої групи долучаються до пакування 
посилок для воїнів АТО, з надією їх швидке 
повернення додому. 

Вже стало доброю традицією долучатися 
до акції «Подаруй частинку любові», де ми, 
педагоги, діти та батьки готуємо подарунки 
для дітей, які проживають у східних областях 
України. Наші вихованці приносять свої улю-
блені книги, іграшки, батьки добирають одяг, 
солодощі. 

За давньою традицією вихованці разом 
із дорослими привітали гарними колядками 
та щедрівками наших захисників, завітавши 
у розташування в/ч А-0409, чим приємно 
вразили усіх військових. Задоволені залиши-
лись всі: і колядники, і ті хто слухав різдвяні 
пісні.

У дітей були неодноразові можливості зу-
стрічатись і спілкуватись з тими, кому вони до-
помагають. Колектив ДНЗ підготував концерт 
для військовослужбовців «Ми віримо в тебе, 
солдате» за участю дітей, батьків та виховате-
лів. Українські пісні, вірші про Україну, запальні 
таночки… І слова подяки від захисників: «Нам 
є заради кого відстоювати країну». Все це і 
стало найефективнішим засобом виховання 
дієвого патріотизму, на противагу показному. 
Такі тематичні тижні як «Україна – єдина ро-
дина», «Ми діти твої, Україно!», «розгорнемо 
наш український стяг, з любов’ю до країни у 
серцях», «Яким я уявляю прапор нашої краї-
ни», «Мова моя рідна!» сприяють вихованню 
у дітей почуття приналежності до великого 
народу. Вони об’єднують усіх маленьких укра-
їнців, спонукають пам’ятати про своє коріння, 
єднатися не лише у національні свята, а щодня 
й щогодини, бо ми всі одна родина.

Та, всупереч усім негараздам, що кояться 
зараз, всі ми прагнемо одного – миру, спо-
кою, міцної та квітучої держави та чистого неба 
над головою. Всі ми віримо, що скоро пере-
можемо, бо правда на нашому боці і на нашу 
благословенну землю прийде мир. Будьмо ж 
гідними великої слави героїв України.

Спостерігаючи за малечею в ці складні для 
України часи, ми робимо висновок, що діти нині 
відповідальніші за своїх батьків. Своїми вчинка-
ми, роздумами вони часто вчать дорослих. Діти 
готові ділитися іграшками, книжками з діть-
ми-переселенцями, які опинилися у складній 
життєвій ситуації. Не зважаючи на свій вік, вже 
знають, хто такі герої, у чому сутність героїзму, 
заради чого і кого нинішні бійці відстоюють наш 
суверенітет і право на свободу, вільне майбутнє 
і це – чи не найяскравіший показник патріотич-
ного самовиховання дітей. Коли в садку дружно 
співають пісню «Перлина Україна – на весь світ 
одна-єдина», спостерігаємо, як діти позитивно 
налаштовані, сонячно усміхаються, розуміємо, 
що перлина любові сяє у їх серцях, що вже зро-
стає зернинка почуття патріотизму, дбайливо 
посіяна нашими спільними зусиллями. 
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ВІКТОрІЯ ДАНюК, 
завідувач ДНЗ № 16

На сьогодні завдання сучасного дошкілля 
донести, що сучасний дошкільний заклад – це 
не «камера зберігання», де діти харчуються і 
де за ними доглядають, а – це перша і дуже 
важлива сходинка в освіті.

Змінюються умови життя і вимоги до 
умінь майбутніх першокласників. Багато на-
разі говориться про якість освіти, але досягти 
її можна, на наш погляд, тільки пред’являючи 
єдині вимоги, як з боку батьків, так і педагогів.

Напрям роботи нашого дошкільного закла-
ду – фізкультурно-оздоровчий, тому і мета ді-
яльності полягає у зміцненні та збереженні здо-
ров’я дітей, розвитку і формуванні особистості. 

У 2017-2018 навчальному році заклад 
відвідувало 280 дітей. За останні 4 роки збе-
рігається тенденція зростання кількості дітей 
(250-280), що є показником збільшення захво-
рювань у дітей та свідчить про бажання батьків 
бачити свою дитину не тільки підготовленою 
до навчання, але й здоровою. Всі діти дошкіль-
ного закладу перебувають на диспансерному 
обліку і двічі на рік кожна дитина проходить 
поглиблений медичний огляд. 

До послуг наших дітей – лікувально-оз-
доровчий центр, який містить у собі: фізіоте-
рапевтичний кабінет, в якому діти отримують 
різноманітні процедури, проходять курси ін-
галяцій з лікувальних препаратів та трав’яних 
настоїв. Дуже до вподоби дітям синглетно-кис-
нева терапія («пінка», як називають її діти); для 
лікування бронхіальної астми, хронічних брон-
хітів, захворювань верхніх дихальних шляхів 
та алергічних хвороб шкіри в закладі працює 
кімната за аналогом «Солотвинських соляних 
шахт»; спелеокамера – це штучний мікроклі-
мат, що представляє собою лікувальне сере-
довище, яке складається з аерозолю кам’яної 
солі. Після процедури в спелеокамері обов’яз-
кова дихальна гімнастика з інструктором ЛФК; 
за призначенням лікаря для дітей зі сколіо-
зами, порушенням постави, плоскостопістю, 
хворобами дихання та нервової системи в залі 
ЛФК проводяться заняття з лікувально-корегу-
ючої та дихальної гімнастики; у масажних кабі-
нетах проводяться профілактичний і точковий 
масаж для профілактики ГрВІ та простудних 
захворювань, а також лікувальний масаж при 

бронхолегеневій патології, порушеннях поста-
ви та сколіозу. 

Наш заклад славиться широким спектром 
оздоровчих традиційних та нетрадиційних 
процедур. 

Великою гордістю закладу й одним із 
найефективніших засобів оздоровлення є са-
уна, збудована з екологічно чистого липового 
дерева. Всі діти, починаючи з 3-х років, відві-
дують сауну.

Природним інтенсивним загартуванням 
(моржуванням) займається 56 дітей. Стабіль-
но відвідують секцію «Босоніжки» 45 дітей, з 
яких: 25 дітей не хворіли, 11 хворіли 1 раз, 9 
хворіли 2 рази. 

Гарною традицією стало проведення за-
ходу посвяти дітей у морженята, яке дуже до 
вподоби і дітям, і батькам, і педагогам. 

Оскільки заклад є фізкультурно-оздо-
ровчого напрямку, то одним із пріоритетних 
напрямів освітнього процесу в дошкільному 
закладі є фізичне виховання дітей. 

Нашими союзниками і помічниками у ви-
хованні інтересу дитини до власного здоров’я 

завжди є батьки. Власний приклад та активна 
участь батьків у спортивних заходах – найкра-
щий приклад для дітей.

Життя вимагає постійних реконструкцій 
та оновлень. 

За сприяння народного депутата України 
Литвина В.М. з державного бюджету були ви-
ділені кошти в сумі 150 тис. грн., за які заміне-
но медичне обладнання фізіотерапевтичного 
кабінету.

Успіхи нашого закладу – це не особисті 
успіхи окремого керівника, а це успіхи лю-
дей-команди, які в свою роботу вкладають 
свої професійні знання, турбуються і цінують, 
а головне – люблять дітей! Тому я з гордістю 
можу сказати, що в нашому закладі працюють 
такі люди.

Багато питань вже вирішено, але є бага-
то завдань, які потрібно вирішувати. І коли є 
люди, які підтримують, завжди буде гарний 
результат.

Зібратись разом – це початок, триматись 
разом – це прогрес, працювати разом – це 
успіх! Вірю в гарний успіх нашого закладу!

здорова дитина – Щаслива дитина!

система національно-патріотичного виховання 
гуртківців палацу дітей та молоді

ОЛеНА КОСТюК, 
керівник гуртка Палацу дітей та молоді

Виховання у молодого покоління почут-
тя патріотизму, відданості справі зміцнення 
державності, активної громадянської позиції 
нині визнано проблемою загальнодержавно-

го масштабу. Для педагогічного колективу 
Палацу дітей та молоді м. Новограда-Волин-
ського патріотичний напрямок роботи був і 
залишається пріоритетним. Включившись до 
процесу реалізації Концепції національно-па-
тріотичного виховання, Палац дітей та молоді 
працює над головним завданням освітньої 

діяльності: «формування морально-духов-
ної, життєво-компетентної особистості, яка 
успішно реалізується в соціумі, як громадянин, 
професіонал».

Для досягнення мети визначено основ-
ні напрями роботи Палацу дітей та молоді з 
патріотичного виховання учнів: формування 
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патріотизму, відповідальності за долю нації, 
держави; виховання розуміння високої цін-
ності українського громадянства, внутрішньої 
потреби бути громадянином України; форму-
вання поваги до Конституції України, держав-
ної символіки: Герба, Прапора, Гімну Украї-
ни; збереження і продовження українських 
культурно-історичних традицій; виховання 
шанобливого ставлення до рідних святинь, 
української мови, історії; формування націо-
нальної свідомості, людської гідності, любові 
до рідної землі, родини, народу; формуван-
ня соціальної активності; виховання правової 
культури особистості; формування й розвиток 
духовно-моральних і загальнолюдських цін-
ностей; формування в учнів потреби до праці 
як першої життєвої необхідності, високої цін-
ності й головного способу досягнення жит-
тєвого успіху; сприяння розвитку фізичного, 
психічного та духовного здоров’я, задоволення 
естетичних та культурних потреб особисто-
сті; виховання здатності протидіяти проявам 
аморальності, правопорушень, бездуховності, 
антигромадській діяльності.

Формуванню патріотичних почуттів учнів-
ської молоді сприяє участь у міжнародних, 
всеукраїнських, обласних та міських фестива-
лях-конкурсах. Вихованці гуртків – призери та 
переможці міжнародного фестивалю «Таланти 
землі слов’янської» (Білорусь), міжнародного 
фестивалю-конкурсу «Талановиті діти Украї-
ни», всеукраїнського багатожанрового конкур-
су мистецтв «Єднаємо серця», всеукраїнсько-
го фестивалю-конкурсу «Перлина Полісся», 
всеукраїнського багатожанрового конкурсу 
мистецтв «Музичний олімп», всеукраїнського 
конкурсу творчості дітей та учнівської моло-
ді «За нашу свободу», обласного конкурсу 
«Знаємо, пам’ятаємо, віримо…», обласного 
екологічного конкурсу «Майбутнє планети», 
«Годівничка». Одним із найважливіших за-
вдань педагогів закладу є продовження роботи 
з формування у дітей та молоді громадянських 
якостей, розуміння приналежності до укра-
їнського народу. Велика увага на даний час 
приділяється дітям та сім’ям, які переїхали із 
території військових дій, сприяння їх адаптації 

у нових умовах та нових колективах, залучення 
їх до активної діяльності та участі у міських 
заходах, надається можливість реалізовува-
ти свій інтелектуальний, творчий, фізичний 
потенціал. 

У системі освітньої діяльності закладу пе-
редбачено заходи з використанням державної 
символіки, розкриттям її змісту, історії виник-
нення та сучасного тлумачення. З метою фор-
мування почуття любові до Батьківщини та її 
національних цінностей, національної свідо-
мості розроблені та проводяться заходи щодо 
відзначення національних свят, знаменних та 
пам’ятних дат. Так, діти та молодь залучаються 
до святкування днів народного календаря, до 
відзначення Дня Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні, Дня української писем-
ності та мови, Дня вшанування учасників лік-
відації наслідків аварії на чАеС, Дня Гідності та 
Свободи, Дня Соборності України, Дня парти-
занської слави, Дня пам’яті жертв голодомору 
(акція «Запалимо свічку пам’яті»), Дня захисту 
дітей, Дня незалежності України. Олександр 
Довженко писав «Народ, що не знає своєї іс-
торії, є народ сліпців. І такий народ завжди 
будуть зневажати й поневолювати». Українська 
держава зможе розвиватися лише за умови 
вивчення свого минулого, варто пам’ятати, 
що саме історична свідомість є вищою духов-
ною цінністю будь-якої нації. У патріотичному 
вихованні важливо правильно пов’язувати 
минуле і сучасне нашої країни, утверджуючи 
наступність кращих традицій поколінь. чим 
сильніше молодь буде відчувати зв’язок часу, 
минулого і майбутнього, зв’язок своїх осо-
бистих інтересів з інтересами Вітчизни, чим 
більш здатна вона буде сприймати все краще, 
що створене попередніми поколіннями, і про-
гресивне, що принесла свобода, то краще вона 
буде уявляти свою роль у здійсненні завдань 
розбудови України, то вищим буде ступінь її 
усвідомлення патріотичної відповідальності. 
З 2007 року на базі Палацу дітей та молоді 
діє Музей льону. В музеї систематично про-
водяться тематичні екскурсії для учнівської 
та студентської молоді міста, дітей дошкіль-
ного віку, мешканців та гостей міста, заняття 

гуртків туристсько-краєзнавчого напряму. 
Традиційними стали заходи: День відкритих 
дверей ПДМ, «Андріївські вечорниці», «Свя-
то Колодія», пошукові краєзнавчі експедиції 
«Моя земля, земля моїх батьків», «Поліська 
вишиванка» у рамках святкування міжнарод-
ного свята літератури та мистецтва «Лесині 
Джерела», міський фестиваль читців поезії 
Лесі Українки, Т.Г. Шевченка, новорічні ранки 
в установах міста, День випускника, День здо-
ров’я, концертні програми для ветеранів війни 
та праці установ міста. У ході моніторингу 
досліджувалося ставлення вихованців до 
мовного питання як основи патріотичного на-
лаштування особистості. 99% зазначили, що 
поважають українську мову, нею спілкуються 
та читають художню літературу, предметом 
гордості за свою країну для старшокласників 
є минуле (історія) – пісні, свята, звичаї – 45%, 
героїзм наших військових – 91%.

Підтвердженням сформованої системи 
роботи заходів з реалізації напрямів націо-
нально-патріотичного виховання через проек-
тну діяльність є інформація в засобах масової 
інформації, на офіційному сайті міста, що 
висвітлює результати реалізації міських про-
ектів, ініційованих педагогами та вихованцями 
Палацу дітей та молоді: «Сила нескорених», 
«Марш миру» «разом зробимо світ кращим», 
«Маршрутом екологічної стежки «Перлина 
Звягельщини», «Школа тренінгових занять 
«Лідер», соціальний проект «Театр «Форум», 
«Сфери ціннісних орієнтацій дошкільника», 
«Світ очима дітей», міжнародний проект друж-
би дітей слов’янських народів «Крынічка». У 
2009 році створена міська громадська моло-
діжна організація «Лідер», діє волонтерський 
загін «Пам’ять», які сприяють встановленню 
соціальних зв’язків, опануванню дітьми нови-
ми навичками, формуванню прагнення до від-
повідальної патріотичної поведінки, світогляду 
справжнього громадянина України. щорічно 
проводяться міські благодійні акції «Посади 
дерево», «Неси добро у світ природи», «Ма-
ленькими рученятами збережемо татові жит-
тя», «Поділись своїм теплом», «Збережемо 
пернатих», квест «Мова єднання», флешмоб 
«З любов’ю до України».

Педагоги закладу залучають дітей до нау-
ково-дослідницької діяльності. Вихованці не-
одноразово брали участь у Всеукраїнському 
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 
МАН. У 2018 році вихованці філії «Пошук» 
ПДМ проводили дослідження з теми «Історія 
виникнення ляльки-мотанки центрального По-
лісся». Одним зі шляхів практичної підготовки 
свідомих громадян, патріотів своєї країни є за-
лучення молоді до роботи у науково-практич-
них конференціях. Вихованці гуртка «Школа 
лідера» виступали з доповідями на обласних 
конференціях «Сучасні та традиційні цінності 
молоді», «Права людини: історичний вимір та 
сучасні тенденції». 

Саме національно-патріотичне виховання 
закладає підвалини для формування свідо-
мості нинішніх та прийдешніх поколінь, які 
розглядатимуть державу як запоруку власного 
особистісного розвитку на засадах гуманізму, 
соціального добробуту, демократії, свободи, 
толерантності, відповідальності, готовності 
до змін.
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ТеТЯНА ВАщУК, 
начальник управління освіти і науки

З 28 по 30 березня 2018 року в місті Хар-
кові відбувся ІІ міжнародний освітній форум, 
який проходив під гаслом «Шукаємо сенси в 
освіті разом». Співорганізаторами форуму ви-
ступили Президент Фундації Central European 
Academy Studies and Certification (CEASC) Ми-
кола Смолинський, директор інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Б.Грінченка Михайло Вой-
цеховський, директор харківського приватного 
НВК «Мир» юлія Павіченко. Форум проходив 
у форматі дискусійних панелей, тематичних 
івентів, комунікаційних хвиль, тренінгів тощо. У 
них взяли участь представники освітніх закла-
дів, установ, організацій з Австралії, Ізраїлю, 
Польщі, Литви, Південної Кореї, Фінляндії, Ве-
ликобританії, Німеччини та України. Вони діли-
лись власним досвідом у навчанні та вихованні 
дітей, говорили про проблеми молоді, про те, 
що світ дуже швидко змінюється і сьогодні 
ми маємо вчити дітей як жити у майбутньому, 
як виховувати лідерів тощо. Зокрема, у своїй 
лекції професор міжнародного інституту роз-
витку інтелекту (Південна Корея) О Се Дже 
зазначив, що у молоді потрібно формувати 
тверду життєву позицію, вчити мислити по-
зитивно для створення щасливого суспіль-
ства, адже світ формується не від знань, а 
від сили духу. Під час дискусійних панелей 

лунали думки про те, що критеріями якості 
освіти є критерії якості життя, що бізнес ви-
магає добре підготовлених фахівців, що коли 
сучасні діти вийдуть зі школи близько 50% 
професій зникнуть із життя людей, натомість 
з’являться нові, що необхідно приділяти біль-
ше уваги щодо розвитку у дітей емоційного 
інтелекту. Серед сучасних світових трендів в 
освіті учасники форуму виділяли такі як бла-
гополуччя, інклюзія, справедливість, підви-
щення академічних знань учнів, маркетинг, 
залежність ринкової економіки від результатів 
навчання учнів. Спільними проблемами, які 
існують у світовому освітянському середовищі 
є такі як нестача вчителів, труднощі у роботі з 
батьками дітей, дезінформаційне суспільство, 
несправедливість у фінансуванні закладів осві-
ти, вплив політичних рішень на імідж освіти, 
велике навантаження на учнів через соціальні 
мережі тощо. Парадоксом освіти назвали те, 
що вчителі 20 століття навчають учнів 21 сто-
ліття методами 19 століття. За словами Фіони 
Форбс, директора школи, президента Між-
народної конфедерації директорів шкіл (ІСр) 
необхідно щоб реформи відбувалися через лі-
дерів, інакше не буде можливості їх імплемен-
тувати, а також чітко розуміти чого не потрібно 
робити. Психолог, вчитель початкових класів, 
автор розвивальних книг видавництва «Флін-
тас» Ілона Бумблускене (Литва) наголосила 
на необхідності побудови інституту довіри між 
батьками й вчителями. У деяких країнах світу 

при зарахуванні учня до школи укладається 
меморандум між школою та батьками, в якому 
прописується очікуваний результат. 

В Ізраїлі зокрема, створено муніципальну 
психологічну службу, яка надає консультації 
для директорів, вчителів, батьків, здійснює 
психологічний супровід батьків. Дуже важливо 
дивитися не на те, що дитина не може, а на те, 
що вона може.

Змістовною була дискусія щодо запрова-
дження нової української школи із спеціаліс-
тами Міністерства освіти і науки та інституту 
педагогіки НАПН України. У присутніх виникло 
багато запитань щодо підручників, навчальних 
програм, проведення тренінгів для вчителів, 
забезпечення необхідним обладнанням кабі-
нетів тощо. За даними моніторингового дослі-
дження якості освіти «ТІМS» Україна посіла 30 
місце серед 60 країн світу, які брали у ньому 
участь. Дітей потрібно вчити за інноваційними 
методиками. Сьогодні прогресивний світ пе-
рейшов на таку інноваційну технологію як інте-
рактивна панель, вартість якої сягає близько 5 
тис. доларів. Саме за допомогою використання 
3Д моделей можна замінити до 80% наочності 
у навчальних кабінетах. 

Система фінської освіти входить в п’ятірку 
кращих освіт світу. Тому дуже цікавим був дос-
від роботи директора гімназії, Почесного члена 
ICP, Голови комітету законодавства в сфері 
загальної середньої освіти Фінляндії Арі Покка, 
який презентував його під час комунікацій-
ної хвилі. робота шкіл Фінляндії обов’язково 
опирається на думку батьків та суспільства. 
Фінська освіта орієнтована на дитину, для них 
створене у школі привабливе середовище. 
Перш ніж робити зміни у освіті вивчають дум-
ку учнів, батьків. Учні є проактивними й вони 
самі продукують зміни. Ключовими словами у 
фінській освіті є довіра та повага – між учнем 
і вчителем, між директором і вчителем, між 
батьками й вчителями тощо.

Найголовніше, що звучало на форумі – це 
те, що сенс будь якої освіти полягає у тому, 
щоб бути щасливим у житті, у можливості 
створити світ навколо більш комфортним, 
світлим, у розвитку, який призведе до змін 
на краще. 

Матеріали форуму опрацьовані з керів-
никами закладів освіти міста з метою нала-
годження професійних контактів, вивчення 
кращого досвіду роботи та запровадження 
його на місцевому рівні.

іі міЖнародний освітній Форум
БереМо УЧаСТь

палітра заходів цнттум
ВАЛеНТиНА НАйДюК, 

директор цНТТУМ

З метою виявлення і підтримки обдарова-
ної учнівської молоді, залучення її до технічної, 
творчої діяльності Новоград-Волинським цен-
тром науково-технічної творчості проведено 11 
міських масових заходів, виставок, конкурсів, 

змагань, що охопили близько 600 учасників: 
виставки-конкурси: «Космічні фантазії», «ча-
рівна нитка», «Моделювання одягу», «Іграшко-
вий дивосвіт», «Паперовий світ», «Початкове 
технічне моделювання», «Великодні писанки», 
«Декоративний розмай»; міські змагання з аві-
амодельного спорту в класі найпростіших літа-

ючих моделей; міське свято резиденція Свято-
го Миколая та Великодній фестиваль; щорічне 
підсумкове свято «Золоті руки цНТТУМ».

16 березня 2018 року на базі Новоград-Во-
линського центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді відбулася ІІ міська вистав-
ка-конкурс «Космічні фантазії». У вистав-
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ці-конкурсі були представлені індивідуальні 
роботи, що в художній формі відтворюють 
реальні космічні явища чи події, фантастичні 
сюжети чи образи, уявлення автора про кос-
мічні процеси у Всесвіті, розвиток Землі, іно-
планетних систем та позаземних цивілізацій. 
Найбільш активними учасниками стали учні 
ЗОШ №№ 3, 10, СШ № 4, колегіуму, ПДМ.

На міську виставку-конкурс «Моделюван-
ня одягу» були представлені творчі роботи 
– моделі в’язаного одягу, одягу для ляльок, 
аксесуари та прикраси, вироби з ниток, шкіри 
тощо, в якій взяли участь 36 дітей з НВК, ЗОШ 
№№ 2, 3, 10, ПДМ. 

24 в’язані та вишиті декоративні вироби у 
4 номінаціях представлені на міську вистав-
ку-конкурс «чарівна нитка», де найбільш ак-
тивними учасниками та переможцями стали 
учні ЗОШ №№ 2, 10, СШ № 4.

З метою розвитку художньо-конструк-
торських здібностей вперше було проведено 
міську виставку-конкурс «Іграшковий диво-
світ». У конкурсі брали участь 28 дітей міста, 
які виявили інтерес до технічної та декора-
тивно-ужиткової творчості. Найактивнішими 
учасниками стали учні НВК, ЗОШ №№ 2, 5, 6, 7.

Вироби з різних видів паперу і картону, 
а це – витинанки, аплікації, вітальні листів-
ки, площинні та просторові оригамі, паперо-
пластика, пап’є-маше були представлені на 
міську виставку-конкурс «Паперовий світ», 
учасниками якої були 45 талановитих дітей з 
усіх закладів освіти міста. Найактивніші учас-
ники-переможці учні ЗОШ №№ 3, 9, 10 та ви-
хованці цНТТУМ із ЗОШ №№ 2, 6. 

У міській виставці-конкурсі «Початкове 
технічне моделювання» взяли участь діти, які 
виявили схильність до технічної творчості, а це 
– 23 учасники. Переможцями стали учні ЗОШ 
№ 10, вихованці цНТТУМ із ЗОШ № 5 та № 7.

Під час канікул з метою організації зміс-
товного дозвілля дітей та створення умов для 

реалізації здібностей творчих дітей в Ново-
град-Волинському цНТТУМ пройшла ІІ міська 
виставка-конкурс «Декоративний розмай». 
Учні ЗОШ №№ 9, 10 та вихованці цНТТУМ з 
СШ № 4, НВК стали переможцями серед 32 
творчих робіт талановитих дітей. 

З метою підтримки та відзначення творчих 
дітей у грудні в Новоград-Волинському центрі 
науково-технічної творчості учнівської молоді 
відбулося щорічне свято «Золоті руки цНТ-
ТУМ». 16 переможців та активних учасників 
всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, 
виставок, змагань з технічної та декоративної 
творчості відзначено посвідченнями, а фото 
всіх номінантів розміщено на дошці Пошани 
«Золоті руки цНТТУМ». 

За співпрацю з навчальним закладом та 
гарне виховання своєї дитини та любові до 
праці 15 батьків відзначено подяками Ново-
град-Волинського центру науково-технічної 
творчості.

19 грудня у приміщенні Молодіжного 
центру Новоград-Волинським центром нау-
ково-технічної творчості учнівської молоді та 

Майстернею свят було проведено свято для 
всіх жителів міста – резиденція Святого Ми-
колая. До свята долучилися педагоги і діти 
НВК, ЗОШ № 2, колегіуму, Новоград-Волин-
ської школи мистецтв та майстри народної 
творчості. 

На підставі результатів міських масових 
заходів з науково-технічної та художньо-ес-
тетичної творчості, проведених на базі Ново-
град-Волинського центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Житомирської 
області у 2017 році варто відзначити система-
тичну участь та результативну роботу педаго-
гів НВК (Габелко О. Є.), ЗОШ № 2 (Колосович 
Л. І.), ЗОШ № 3 (Новиченко О. В., цибульська 
Т. Л., Шишацька К. С.), ЗОШ № 5 (Іщенко Л. 
А.), ЗОШ № 9 (Федорчук Л. П., Брацюк І. В. ), 
ЗОШ № 10 (Лавренюк О. П., Запаловська Т. В.) 
та керівників гуртків Новоград-Волинського 
цНТТУМ.

Дякуємо за співпрацю та сподіваємось на 
подальші дієві кроки щодо розвитку науко-
во-технічної та художньо-естетичної творчості 
дітей нашого міста. 

вЗаєМодІєМо З наУковцяМи

олександр авраменко вдруге завітав  
до новограда-волинського
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ОЛеНА ОГОрОДНиК,  

методист інформаційно-методичного центру

Олександр Авраменко – надзвичайно по-
пулярний, вишуканий, сучасний, харизматич-
ний, з потужною енергетикою та бездоганним 
почуттям гумору автор десятків підручників та 
посібників – 15 березня 2018 року провів для 
учнів та вчителів закладів загальної середньої 
освіти Новограда-Волинського, студентів та 
викладачів економіко-гуманітарного, медич-
ного коледжів два майстер-класи з питань 
підготовки до ЗНО-2018.

Лауреат Міжнародної Літературно-мис-
тецької премії імені Григорія Сковороди, бага-
торазовий переможець Національного конкур-
су підручників з української мови та літератури 
для 5-11 класів, автор серії навчальних по-

сібників, за якими навчаються школярі, ак-
центував увагу на основних етапах підготовки 
до ЗНО, на раціональному використанні часу, 
психологічному налаштуванні перед важливим 
випробуванням, де кожен бал впливає на по-
дальшу долю абітурієнта.

Олександр Миколайович націлював мо-
лодь на успіх, вміння презентувати себе, до-
водити власну думку.

«Я лягаю з українською мовою спати і з 
нею ж прокидаюсь, проте щодня відкриваю 
для себе щось нове. Одна з найбільших про-
блем – це наголошення слів. Наголос – це 
показник володіння високою культурою мов-
лення», – зазначив педагог.

Невимушене спілкування з відомим мовоз-
навцем, автором радіодиктантів національної 
єдності, ведучим експрес-уроків української в 

«Сніданку з 1+1» Олександром Авраменком, 
який уже вдруге на запрошення управління 
освіти і науки відвідав Новоград-Волинський, 
додало впевненості майбутнім випускникам та 
наполегливості у здобутті знань.

«Я хочу, аби українська мова стала більш 
модною, популярною серед суспільства, аби це 
була мова останньої моделі 7 Iphone», – щиро 
ділиться мріями Олександр.

Була автограф-сесія, фотосесія, усмішки, 
жарти, позитив і, звичайно ж, мегапопулярні 
кишенькові книги, де кожен текст приправ-
лено кумедною ілюстрацією Наталки Гайди, 
львівської художниці, яка у свій час малювала 
героїв мультфільму «Сімпсони».

Дякуємо філологам-однодумцям, адміні-
страції Новоград-Волинського колегіуму, які 
розділили радість спілкування з гостем.

діяльність вго «асоціація працівників дошкільної 
освіти» на теренах новограда-волинського

ОЛеНА ТеСЛеНКО, 
методист інформаційно-методичного центру

Не варто боятися змін. Найчастіше 
вони трапляються саме в той момент, 
коли вони необхідні.

Конфуцій

Початок створення чогось нового завжди 
вимагає зосередженості й ретельної підго-
товки. Створення Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація працівників дошкільної 
освіти» почалося задовго до того часу, коли 
вона з’явилася в Україні. А з того часу минуло 
майже сім років.

25 жовтня 2011 року Асоціація офіційно 
зареєстрована, а на передодні, 22 вересня – на 
Форумі Міністрів Європи створення Асоціації 
визнано одним із найважливіших досягнень у 
системі дошкільної освіти.

Створення Асоціації надало працівникам 
системи дошкільної освіти натхнення і впев-
неності в тому, що їхня праця заслуговує на 
повагу, їхні інтереси захищають.

Майже у кожному регіоні України є осе-
редок Асоціації. Наше місто не стало виклю-
ченням. Так у 2011 році місцевий осередок 
розпочав свою діяльність під керівництвом 
Кондратець І.В. З кожним роком осередок 
поповнювався педагогами-дошкільниками, 
які прагнули підвищити власну професійну 
майстерність, отримувати інформацією про 
нові освітні технології, моделі та теорії, ви-
вчати та впроваджувати перспективний пе-
дагогічний досвід у практику роботи закладу. 
Сьогодні осередок, який очолює Тесленко О.В., 
методист інформаційно-методичного центру 
управління освіти і науки, педагог вищої кате-
горії, налічує 56 педагогів закладів дошкільної 
освіти, серед них завідувачі, вихователі-мето-
дисти, практичні психологи, музичні керівники, 
старші медичні сестри. Головна перевага Асо-
ціації – це практична діяльність, надання квалі-
фікованої допомоги, забезпечення спілкування 
у різних форматах, ініціювання розроблення 

нормативно-правових актів та змін до них, на-
дання консультацій та підтримки працівникам, 
які цього потребують.

Очолює ВГО «Асоціація працівників до-
шкільної освіти» Омельяненко Ніна Володи-
мирівна, яка є кваліфікованим фахівцем до-
шкільної педагогіки та психології. Працювала 
на посадах вихователя, вихователя-методиста, 
методиста та спеціаліста відділу освіти, очо-
лювала відділ дошкільної освіти Міністерства 
освіти і науки України. Автор багатьох нор-
мативно-правових документів, упорядник 
навчально-методичних посібників для керів-
ників дошкільних закладів. Зараз є головним 
редактором фахових журналів для керівників 
ЗДО та ЗЗСО. Нагороджена нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України» та заохочувальною 
відзнакою МОН України – нагрудним знаком 
«Софія русова».

Діяльність Асоціації спрямована на до-
сягнення найголовнішої мети – підвищити 
професійну майстерність педагогів, підняти 
на відповідний рівень професії працівників 
дошкільної освіти у суспільстві.

Важливим аспектом педагогічної діяльно-
сті стає поглиблене самопізнання, педагогічна 
рефлексія, здатність творчо змінюватися відпо-

відно до викликів часу та власного потенціалу, 
відкритість інноваціям, гнучкість, спроможність 
навчатися впродовж життя. це передбачає змі-
ни у змісті професійної підготовки та перепід-
готовки фахівців зі спеціальності «Дошкільна 
освіта», який має відповідати сучасним жит-
тєвим реаліям, науковим досягненням, узгод-
жуватися зі змістом Базового компонента як 
дошкільного освітнього стандарту.

щорічно, з метою пошуку педагогічних 
ідей щодо оновлення та вдосконалення змісту 
дошкільної освіти, члени місцевого осередку 
«Асоціації педагогічних працівників дошкільної 
освіти» беруть активну участь у заходах ВГО 
«Асоціація працівників дошкільної освіти».

Ось і цього року члени місцевого осередку 
стали активними учасниками діяльності Асоці-
ації, а саме:
• засідання студії «Освітня паралель» з теми 

«Проектування розвитку освітнього просто-
ру в системі і закладах дошкільної освіти». 
На засіданні обговорили план дій та перелік 
документів, для впровадження інклюзивної 
освіти в дошкільні навчальні заклади;

• круглий стіл з теми «Психологічне забез-
печення розвитку здібностей дошкільників. 
Діагностика корекції психічного розвитку 
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дітей дошкільного віку»;

• майстер-клас «Музикотерапія – одна із 
провідних інноваційних технологій сучас-
ної дошкільної освіти, від теорії до практи-
ки», учасники мали можливість практичної 
роботи з музикотерапії, ознайомилися з 
парціальною програмою та методичними 
рекомендаціями щодо проведення музич-
но-оздоровчих занять;

• семінар на тему «Готуємося до Великодня і 
Свята випуску дітей до школи»;

• засідання студії для вихователів-методистів 
закладів дошкільної освіти на тему «Мето-
дичний конструктор» з питань планування 
освітнього процесу;

• семінар-тренінг «розвиток творчої уяви дітей 
старшого дошкільного віку». Тренер семіна-
ру Карабаєва Ірина, кандидат психологічних 
наук; старший науковий співробітник ла-
бораторії психології дошкільника Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

• майстер-клас «Музикотерапія – одна із 
провідних інноваційних технологій сучасної 
дошкільної освіти, від теорії до практики»;

• засідання профільної групи практичних пси-
хологів на тему «Лялька як персона». Моде-
ратор Горбенко І.В., кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник відділу 
інклюзивного навчання Інституту спеціаль-

ної педагогіки НАПН України, тренер ВФ 
«Крок за кроком», познайомила присутніх 
з використанням методики соціального та 
психологічного розвитку дитини «Лялька 
як персона» у закладах дошкільної освіти;

• засіданні Координаційної ради «Асоціа-
ції працівників дошкільної освіти» з теми 
«Формування україноцентричного контенту 
в дошкільній освіті». Ухіна Т. (член Асоціації, 
м. Тернопіль, Видавництво «Мандрівець»), 
виступила з презентацією фахових видань 
для працівників дошкільної освіти;

• семінар «Організація ранньої допомоги дітям з 
особливими освітніми потребами». Під час зу-
стрічі відбулося обговорення актуальних про-
блем дошкільної освіти в Україні, стратегічних 
напрямків діяльності дошкільних навчальних 
закладів та модернізації освітнього процесу;

• всеукраїнський проблемний науково-практич-
ний семінар «Світ дитинства» (за формою про-
ведення – «Літня школа для дорослих 2018» – 
педагогічний квест). Учасники під час семінару у 
формі міні-лекцій, практичних занять, тренінгів, 
ділових ігор, майстер-класів, воркшопу мали 
можливі ознайомитися з проектом «Впевнений 
старт» – програмно-методичне забезпечення 
для закладів дошкільної освіти (ЗДО) нового 
покоління зорієнтоване на державну політи-
ку у галузі освіти (концепція «Нова українська 

школа»), Stem-освітою, «LEGO FOUNDATION 
– безмежний світ гри», з сучасним освітнім 
середовищем в ЗДО: «Vema-kids» – все для 
щасливого навчання дітей та здоров’язбере-
жувальними технологіями в ЗДО.

І, звичайно ж, колеги, щоразу мають змогу 
поспілкуватися з головою правління ВГО «Асо-
ціація працівників дошкільної освіти» Омелья-
ненко Н.В., яка професійно надає відповіді на 
питання, які хвилюють педагогів: планування 
діяльності в ЗДО, впровадження інклюзивної 
освіти, атестація, ведення ділової документації, 
організація харчування, курсова перепідготов-
ка, зміни до Закону та багато інших. 

щоразу члени Асоціації отримують ма-
теріали, презентації доповідей. З кожного 
заходу педагоги щось обов’язково для себе 
беруть, діляться новими знаннями з колегами 
на міських засіданнях, а також у закладах на 
педагогічних годинах. Педагоги-дошкільники 
знаходяться у постійному навчанні і вдоскона-
ленні власної фахової майстерності, не втом-
люються вчитися і вчити. 

ВГО «Асоціація працівників дошкільної 
освіти» всіляко сприяє підвищенню фахової 
майстерності своїх членів і ми пишаємося тим, 
що в нашому місцевому осередку такі активні і 
віддані справі люди. Адже, щоб навчати інших, 
треба щодня вчитися самому…

досвід співпраці з науковцем
СВІТЛАНА ТКАчУК, 
завідувач ДНЗ №5

Сучасні умови реформування освіти по-
требують нових підходів до організації освіт-
нього процесу в закладі дошкільної освіти. 
Тож минулий 2017-2018 навчальний рік був 
насичений різноманітними подіями, цікавими 
моментами. Найбільш важливим для колек-
тиву закладу була зустріч і плідна співпраця 

з науковцями – науковим співробітником 
лабораторії психології дошкільника Інститу-
ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 
кандидата психологічних наук Ладивір С.О. та 
науковим співробітником Федорчук О.І.

Значну частину часу науковці провели у 
тісній співпраці з педагогами закладу. Відві-
дали заняття, прогулянки, були організовані 
індивідуальні та колективна консультація для 
вихователів. Під час рефлексивного аналізу 

занять спільно було зроблено роботу над по-
милками, акцентувалася увага на важливості 
комунікативного розвитку вихованців, який 
залишається важливою умовою становлення 
дошкільної зрілості дитини.

Напередодні візиту науковців у дошкіль-
ному закладі проходив тематичний тиждень, 
присвячений дитячій книзі. В рамках «Тижня 
дитячої книги» в садочку проводились тема-
тичні заняття з дітьми: «Подорож у казку» та 



18
«Сторінками книжки» за творами В.Сухомлин-
ського, «Книжка вчить, як на світі жить» – за 
оповіданнями на морально-етичну тематику. 
В «книжковій лікарні» діти самостійно ремон-
тували книги. Організовано виставку дитячого 
малюнку. Особливий інтерес у дітей викликала 
акція «Подаруй садочку книжку»: діти разом 
з батьками виготовляли авторські книжечки 
і дарували їх створеній у садочку бібліотеці. 
Підсумком тематичного тижня був «читаць-
кий флешмоб», учасниками якого були наші 
столичні гості Ладивір С.О. та Федорчук О.І.

Приїзд Ладивір С.О. для дошкільників 
нашого міста знаменується ще однією по-
дією – це традиційні «Звягельські діалоги», 
які проходять у дошкільних закладах за спри-
яння управління освіти і науки та інформа-
ційно-методичного центру. Ось і цього разу 
теплого квітневого дня наш садочок «Віночок» 

гостинно зустрів понад 60 чоловік учасників 
«Звягельських діалогів», зокрема, завідувачів, 
вихователів-методистів, практичних психо-
логів та вихователів вікових груп дошкільних 
закладів міста. Тема заходу «Психологічний 
супровід становлення дошкільної зрілості ди-
тини». Крім цього було обговорено питання 
особистісних взаємин між педагогом і бать-
ками, практичного здійснення індивідуального 
підходу до кожної дитини, розвитку комуні-
кативного спілкування та соціальної адапта-
ції, формування ціннісних орієнтацій дітей і 
дорослих. 

Світлана Олексіївна зауважила, що з по-
ложенням про неповторність кожної дитини 
безпосередньо пов’язані твердження В. Сухом-
линського: «Десь у найпотаємнішому куточку 
серця в кожної дитини своя струна, вона зву-
чить на свій лад, і щоб серце відгукнулося на 

моє слово, треба настроїтися самому на тон 
цієї струни».

На згадку про зустріч Світлана Олексі-
ївна подарувала учасникам «Звягельських 
діалогів» збірку «Компас», у якій узагальне-
но науково-практичний доробок лабораторії 
психології дошкільника Інституту психології  
Г.С. Костюка НАПН. 

Тісна співпраця з науковцями поповнює 
педагогічну скарбничку педагогів закладу 
слушними порадами, методичними рекомен-
даціями, забезпечує підвищення професійної 
компетентності педагогів, додає творчої на-
снаги в роботі, сприяє успішному та відпові-
дальному батьківству, адже діти – це творчі 
особистості, вони від природи всі талановиті, а 
наше завдання розкрити ці таланти, не пропу-
стити, не загасити той промінчик, який горить 
у маленьких серцях.

украЇнсько-німецькі зустрічі
МІжнароднІ оБМІни

АЛЛА ТеТерЯ,  
учитель німецької мови СШ № 4

У 2016 році міністри закордонних справ 
України та Німеччини ухвалили рішення про 
проведення українсько-німецького року мов на 
період 2017-2018 навчального року, щоб через 
25 років після налагодження дипломатичних 

відносин поглибити взаємну довіру і дружбу 
між Німеччиною та Україною, а також зміцнити 
й розбудувати співпрацю у культурно-освітній 
сфері. Інтерес учнів до Німеччини постійно 
зростає. У новоград-волинських закладах 
освіти збільшується кількість охочих вивчати 
німецьку мову. Перш за все, цьому сприяють 
багаторічні партнерські відносини між нашими 

країнами. Упевнена, молодь і надалі підтриму-
ватиме дружні стосунки.

У рамках реалізації спільного проекту 
«Творимо суспільство разом – у політичному 
та повсякденному житті» вже четвертий рік по-
спіль відбуваються зустрічі делегацій з кращих 
представників учнівської молоді Новоград-Во-
линської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 
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4 з поглибленим вивченням окре-
мих предметів та курсів «Школи 
сприяння здоров’ю» та баварської 
гімназії інтернатного типу з м. Ві-
зентайд з метою мовного стажу-
вання. щороку вчителі та учні цих 
шкіл вкотре переконуються, що 
такі заходи з міжнародного уч-
нівського обміну є ефективними 
у побудові дружніх стосунків, у 
вивченні історії України, в обміні 
культурною спадщиною.

Двічі на рік зустрічаються діти 
шкіл-партнерів. Українська деле-
гація відвідує Німеччину восени, 
а навесні сама гостинно приймає 
друзів. Завдяки такій співпраці 
діти розширюють свій світогляд, 
збагачуються духовно й інтелек-
туально. У рамках проекту наша 
школа готує програми перебу-
вання гостей, що передбачають 
як участь у навчальному процесі, 
так і заходи, спрямовані на озна-
йомлення гостей з культурою та 
історією України.

Так, цьогоріч, 11 підлітків під керівництвом 
вчителів німецької мови Тетері А.М. та Опа-
насюк О.Л. провели два тижні з 3 жовтня по 
15 жовтня 2017 року в чудовому німецькому 
містечку. Протягом 2017-2018 навчального 
року учасники міжнародного обміну реалізо-
вували міжнародний проект «разом творити 
суспільство – у політичному та повсякденному 
житті». У рамках реалізації цього проекту учні 
мали змогу відвідати історичні місця Німеч-
чини, познайомитись з історією держави та її 
політичним устроєм, дізнатись багато нового 
про її політичних діячів.

Два тижні всі учасники провели в німець-
ких сім’ях. Молоді люди віком 15-16 років 
мали можливість відкрити для себе цікаві ку-
точки містечка Візентайд у грі «Пізнай місто», 
відвідати уроки разом з гімназистами, поспіл-
куватися з ровесниками німецькою мовою, 
спробувати себе у роботі над проектом. Про-
тягом перебування за кордоном молодь здій-
снила цікаві екскурсії до найпривабливіших 
міст Баварії. Оглядовий майданчик фортеці 
Марієнберг та романтичний Майн, лабіринт 
вуличок старого Нюрнберга та головна ратуша 
Мюнхена нікого не залишать байдужим. Най-
більший інтерес викликала екскурсія в рамках 
проекту до ландтагу – органу самоуправління 
землі Баварія та зустріч з представником по-
літичної партії «Зелених».

Наприкінці учасники зібралися на про-
щальному вечорі культур. Наші діти предста-
вили традиції та звичаї своєї країни та регіону. 
Вони танцювали народні танці, співали україн-
ських пісень, розповідали про визначні місця 
рідного міста та інших мальовничих куточків 
своєї батьківщини. Не обійшлось без україн-
ських традиційних вареників та пригощання 
солодощами. Але найголовніше – наші учні 
знайшли нових друзів, з якими важко було 
прощатися. 

А вже на початку квітня делегація учнів 
з німецької гімназії на чолі з викладачами 
Мартіною Шенк та Клавдією Хайєк прибула 
до нашого міста на щорічну зустріч у рамках 

міжнародного шкільного обміну. Друзів з Ві-
зентайду радісно вітали українські учні та їх 
родини. цей проект є продовженням осінньо-
го, розпочатого у жовтні в Німеччині.

Під час урочистої частини гостей із Німеччи-
ни зустріла директор школи Сільвертюк В.А. У 
вітальному слові Валентина Анатоліївна заува-
жила, що такі обміни відіграють велику роль 
у формуванні світогляду школярів обох країн, 
сприяють становленню нових знайомств, а най-
головніше – наповнюють життя яскравими вра-
женнями. Базуючись на тематиці проекту, спо-
дівання учасників вдалося успішно реалізувати. 
Так, у рамках проекту, у Новоград-Волинській 
міській раді було організовано зустріч учасни-
ків з керуючим справами виконавчого комітету 
міської ради ружицьким Д.А. та заступником 
міського голови Гвозденко О.В., які детально 
розказали про структуру та завдання органів 
місцевого самоврядування. Не менш цікавим 
було знайомство з роботою управління освіти 
і науки міської ради, яке радо провели для ді-
тей начальник управління освіти і науки міської 
ради Ващук Т.В. та її заступник Табакова А.О. А 
більш детально познайомитись з культурними 
та історичними пам’ятками нашого краю допо-
міг загадковий квест містом. Та це були лише 
перші позитивні емоції.

Неймовірних вражень додала і екскурсія 
до м. Київ. Діти мали можливість потрапити до 
однієї з найвідоміших будівель Києва та Украї-
ни – Верховної ради. Звичайно ж, екскурсанти 
дізналися ще багато цікавих фактів з історії та 
сьогодення головного будинку Верховної ради 
України. цікавинкою екскурсії стала зустріч з 
народним депутатом Литвином В.М., який не 
лише поділився досвідом роботи, а й дав цікаві 
поради майбутнім абітурієнтам, а, можливо, й 
політикам. Мальовничі береги Дніпра, величаві 
силуети храмів, зелень парків, ошатні споруди 
різних часів і архітектурних стилів залишили 
в пам’яті гостей славу незабутнього міста. А 
Національний музей історії України показав 
загальні події та окремі історичні факти, які 

засвідчені у більш ніж 17 тисячах експонатах. 
Відвідування уроків, участь у спільному 

проекті, розваги в позашкільний час, різно-
манітні екскурсії та тиждень іноземної мови 
у школі чекали на учасників обміну на Звя-
гельщині. Неабиякий інтерес у дітей викли-
кав музей Лесі Українки, працівники якого 
з захопленням та любов’ю розказували про 
край волинських легенд, пісень, природи, де 
сформувалося світовідчуття поетеси, проки-
нувся і виявив себе на всю потужність її талант. 
родзинкою стали поезії Лесі Українки, які для 
своїх однолітків підготували учні в перекладі 
німецькою мовою.

Підсумком тижня іноземних мов у школі 
став пісенно-хореографічний фестиваль «Єв-
рофест – 2018». Учні старших класів школи 
презентували європейські країни у своїх висту-
пах, демонструючи вправність у хореографії 
та грі на музичних інструментах, подарували 
слухачам обробки європейських пісень та за-
ряд позитиву. Упродовж свята і виконавців, і 
слухачів об’єднувала музика, яка не потребує 
перекладу. Учасники заходу ще раз переко-
налися, що музична мова – мова людських 
сердець.

А перебуваючи з дводенною поїздкою у 
Львові, діти насолоджувались архітектурою 
середньовічного міста, відвідали Високий 
Замок, милувались краєвидами, від яких за-
хоплює дух. Пам’ятки, харизматичні будівлі, 
парки, розваги – все це мали змогу подиви-
тися, спробувати, зробити і дізнатися діти у 
«місті Лева». 

Під час участі в проекті учасники знайшли 
нових друзів, обговорювали важливі для обох 
сторін питання, поглиблювали мовні навички, 
які так потрібні для продовження міжнарод-
ного діалогу. Попри мовний бар’єр, панувала 
дружня, товариська атмосфера, яка залишила 
незабутні враження від перебування в Украї-
ні. Завдання подібних зустрічей вбачається у 
тому, щоб виховувати справжніх європейців та 
зламати стереотипи про наші країни.
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НАТАЛІЯ МАрчеНКО, 
методист інформаційно-методичного центру

15 листопада 2017 року педагоги Новогра-
да-Волинського зустрілися в стінах ЗОШ № 7 
для проведення педагогічних читань. Адже 
саме завдяки спілкуванню в професійному 
середовищі можна наблизитися до відповіді 
на одвічне питання «що робити?»

Концептуальні засади Нової української 
школи вимагають від освітян дотримання ви-
соких соціальних та професійних стандартів. 
На часі народження «нового учителя» нової 
української школи, без зміни свідомості вчи-
тельства не відбудеться ніяких змін в освіті. 
Народження нового вчителя, сучасного, який 
буде відповідати всім заявленим вимогам, – це 
процес копіткий, складний, неоднозначний, 
але невідворотний… 

Методисти інформаційно-методичного 
центру креативно підійшли до виконання по-
ставлених завдань: і хоча педагогічні читання 
– традиційна форма роботи, відбувся захід 
у незвичній формі методичного дайджесту. 
Дайджест – це інформаційний продукт, що 
містить витяги з оригіналів найцікавіших тво-
рів. Модератори у секціях презентували найці-
кавіші статті, критично опрацьовували погляди 
науковців, методистів, педагогів-практиків на 
проблему становлення сучасного учителя но-
вої української школи і намагалися дати від-
повідь на питання «Сучасний педагог. що від 
нього очікує суспільство?». 

Отож сучасний педагог… Який він? Насам-
перед, це фундаментально освічена, культурна 
і толерантна людина, яка постійно працює над 

власним розвитком, критично мислить, здатна 
активно й творчо діяти.

Свою відповідь на запитання «Яким має 
бути сучасний педагог нової української шко-
ли?» дали й директори закладів загальної се-
редньої освіти. Їх думки були представлені на 
презентаційних слайдах.

робота з персоналом – основа успішної 
діяльності будь-якої організації! Підвищен-

ня професіоналізму педагогів відбувається 
в різних формах – доцільних, ефективних і 
зручних для освітян. це навчання зі значним 
«вмістом» науки і методики, з виходом на 
нові додані компетентності. Саме такі заходи 
є основою підвищення фахового рівня педаго-
гів у міжкурсовий період, і саме це вважаємо 
пріоритетним у діяльності міської методичної 
служби. 

працюєМо З педаГоГаМи

сучасний педагог. Що від нього очікує суспільство?

Школа ікт зростання для педагогів
ОЛеНА КОСТюК, 

методист інформаційно-методичного центру

У все більшій кількості закладів освіти 
міста замість традиційних технічних засобів: 
кінопроекторів, кодоскопів, або поряд із ними, 
встановлюють комп’ютери, інтерактивні до-
шки, мультимедійні цифрові проектори, сис-
теми відтворення аудіовізуальних навчальних 
матеріалів тощо. щоб опанувати цю галузь, 

творити у ній, педагогам спочатку потрібно 
здобути знання. З цією метою за сприяння 
управління освіти і науки, ініціативи інфор-
маційно-методичного центру та підтримки 
адміністрації НВК «Гімназія ім. Лесі Українки 
– школа І ступеня» у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. 
відбувся цикл занять Школи ІКТ зростання для 
педагогів ЗЗСО міста.

Школа ІКТ зростання – це базова 
комп’ютерна освіта, у рамках якої педагоги 
отримують теоретичні знання та практичні 
навички в широкому спектрі комп’ютерних 
технологій. На заняттях учителі навчаються 
створювати навчальні матеріали, презентації, 
інтернет-сайти, графічні об’єкти, працювати 
з пошуковими системами, електронними бі-
бліотеками, знімати фото і відео. Комп’ютер 
стане інструментом творчого самовираження 
та інтелектуального розвитку.

У школі беруть участь педагоги, які попе-
редньо зареєструвались на сайті управління 
освіти і науки та інформаційно-методичного 
центру. Програмою занять передбачено три 
рівні навчання, які охоплюють різні напрямки 

роботи з програмним забезпеченням.
Сучасні ІКТ дозволяють реалізувати прин-

ципово нові форми і методи навчання, які 
підвищують ефективність засвоєння навчаль-
ного матеріалу. Застосування засобів інфор-
маційних комунікаційних технологій створює 
величезні можливості для вдосконалення 
навчання, для створення умов активізації піз-
навальної діяльності учнів у процесі навчання. 
На сучасному етапі розвитку шкільної освіти 
проблема активізації пізнавальної діяльності 
учнів набуває особливого значення у зв’язку з 
високими темпами розвитку й удосконалення 
науки й техніки, потребою суспільства в людях 
освічених, вільних від стереотипів, здатних 
швидко орієнтуватися в обставинах, мислити 
самостійно.

Основні завдання школи комп’ютерної 
грамотності:
• вдосконалення методики навчання педаго-

гів комп’ютерної грамотності;
• системне підвищення кваліфікації вчи-

телів-предметників з питань викладання 
предметів з використанням ІКТ;
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• інформаційно-методичний супровід та 

консультування вчителів з питань впрова-
дження ІКТ;

• спонукання педагогів до самоосвітньої ро-
боти й творчої діяльності;

• застосування сучасної комп’ютерної техні-
ки на уроках та широке використання про-
грамно-педагогічних засобів і комплектів.
У ході занять педагогічні працівники отриму-

вали необхідну інформацію про можливості ІКТ, 

знайомилися з різними організаційними форма-
ми застосування програмних засобів на різних 
етапах уроку: перевірка знань, демонстрація 
навчальних матеріалів, закріплення практичних 
вмінь і навичок, контроль знань тощо.

Заняття школи активно сприяли ство-
ренню умов для успішного впровадження 
ІКТ в освітній процес. різні форми навчання 
з використання інформаційно-комунікацій-
них технологій надали можливість педагогам 

висловлювати свою точку зору та визначати 
основні переваги таких технологій для вчителів 
та учнів. 

Не виникає сумнівів, що процес інфор-
матизації системи освіти – процес життєво 
необхідний і незворотний. І вчитель, який хоче 
підготувати адаптованого до умов сучасного 
світу і конкурентоспроможного випускника, 
повинен володіти інформаційно-комунікацій-
ними технологіями у повному обсязі.

методична допомога вихователям  
в організаціЇ мовленнєво-творчоЇ діяльності 

доШкільнят
рАЇСА риЖКІВСьКА, 

вихователь-методист ДНЗ № 6 

В умовах становлення та розвитку неза-
лежної України суспільству вкрай потрібні 
люди, які творчо мислять, здатні створювати 
культуру, жити в ній, розвивати її. Тому фор-
мування освіченої, творчої особистості є од-
ним з першочергових завдань реформування 
освіти в країні. Ідеї самоцінності, унікальності 
дитини, необхідності розвитку її творчого 
потенціалу зафіксовані в нормативних актах 
нашої держави. Перед педагогами поставлено 
основні завдання – виховати особистість, яка 

успішно діятиме в різних життєвих ситуаціях. 
А здатність швидко адаптуватися до нових 
соціальних умов безпосередньо залежить від 
комунікативних умінь та навичок, достатній 
рівень яких дає дитині змогу самореалізу-
ватися й адекватно діяти у соціальному ото-
ченні. Доведено, що у дошкільнят є великий 
потенціал, який через різні причини не завжди 
реалізується повністю. Тому, дуже важливо 
створити таку ситуацію, що сприяли би бурх-
ливому сплеску дитячої фантазії, атмосферу 
творчого натхнення, зацікавлення дітей ство-
рювати свою казку, оповідання, вірш. Адже 
творчі здібності, зокрема й мовленнєві, краще 

розвиваються у процесі спеціально організо-
ваного навчання.

Сьогодні ставляться і високі вимоги до 
вихователя закладу дошкільної освіти, бо від 
його професіоналізму, майстерності, творчого 
потенціалу залежить результативність освіт-
нього процесу з дітьми. На жаль, рівень фа-
хової підготовки педагогів ЗДО не відповідає 
високим вимогам сьогодення, психолого-пе-
дагогічна наука стрімко рухається вперед. це 
зумовлює необхідність формувати у педагога 
швидкісну реакцію на отримувану нову науко-
во-методичну інформацію й застосовувати її в 
практиці роботи з дітьми, моделювати на її ос-
нові власну педагогічну діяльність, переходити 
на новий рівень професійної майстерності. 

Методична допомога вихователю є важ-
ливою ланкою системи безперервної освіти 
педагога, адже методична робота в дошкільно-
му закладі спонукає вихователя до роботи над 
підвищенням свого фахового рівня, професій-
ної майстерності, сприяє оволодінню новими 
формами та прийомами роботи, удосконалює 
практичні навички педагогів, допомагає мо-
лодим педагогам переймати досвід у більш 
досвідчених педагогів. 

Методична робота з педагогами нашого 
закладу вибудовується на діагностичній ос-
нові. Наприкінці кожного навчального року 
проводяться анкетування педагогів, співбе-
сіди з метою вивчення їх запитів, потреби у 
методичній допомозі, визначення напрямів 
їх професійного зростання та над якими про-
блемними темами працюватимуть.

це дає змогу передбачати планом на на-
ступний навчальний рік методичні заходи з 
урахуванням потреб та інтересів кожного, ви-
значити актуальні проблемні завдання педа-
гогічного колективу. В нашому дошкільному 
закладі визначено лінгвістичний напрям освіт-
нього процесу. Тому щорічно певну кількість 
методичних заходів спрямовуємо на форму-
вання у дітей навичок мовленнєвого спілкуван-
ня та розвитку мовленнєвої творчості зокрема.

Своєчасне інформування педагогів про 
нові технології, дослідження, розробки в пси-
холого-педагогічній науці й практиці є важли-
вою умовою належної результативності освіт-
нього процесу з розвитку мовленнєвої твор-
чості дітей. У методичному кабінеті закладу 
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функціонує постійно діюча виставка новинок 
науково-педагогічної та психологічної літера-
тури, матеріали перспективного педагогічного 
досвіду, створено електронний банк матеріалів 
досвіду та педагогічних знахідок педагогів за-
кладу, функціонує бібліотека, зібрано матері-
али періодичних фахових видань.

Постійно практикується проведення тема-
тичних методичних годин у формі колективних 
консультацій, тренінгів, обміну враженнями від 
міських та обласних заходів, огляду новинок 
методичної літератури, директивних матеріалів 
тощо. За потребою вихователя або за необхід-
ності проводяться індивідуальні консультації.

Враховуючи рівень кваліфікації педаго-
га, використовуємо різні методи проведення 
консультацій. При цьому ставимо за мету не 
лише передати знання, але й формуємо у ви-
хователя творче ставлення до діяльності. Оз-
найомлюючи педагогічних працівників з тією 
чи іншою темою, використовуючи інтерактивні 
методи навчання, сприяємо постійній взаємо-
дії учасників, обміну думками і враженнями, 
уточненням, груповим обговоренням тощо. 
Застосування інтерактивних вправ і завдань 
(творчі завдання, робота в малих групах, імі-
тації, ігри-змагання, інтелектуальні розмин-
ки, дебати, мозковий штурм тощо) дає змогу 
закріпити вже знайомий матеріал, засвоїти 
новий. Такі форми роботи цікаві для педагогів, 
вони вносять в освітній процес свіжі думки, 
нові ідеї, сприяють згуртуванню колективу, 
мають значні переваги перед традиційними 
формами роботи. Їхня оригінальність, новизна 
викликає інтерес, використання ігрових мето-
дів допомагає зняти бар’єри в спілкуванні (по-
боювання помилитися, прийняти неправильне 
рішення тощо).

Учасники методичних заходів, як правило, 
отримують методичні рекомендації, пам’ят-
ки, розробки занять, поради тощо, що мають 
допомогти в практичній діяльності з дітьми 
та батьками. Багато матеріалів методичних 
заходів оформлені як методичні та дидактичні 
посібники і широко використовуються педа-
гогами.

Семінари-практикуми ми спрямовуємо на 
оволодіння педагогами практичними вміння-
ми і навичками. Надзвичайно важливо, щоб 
отримані знання і навички безпосередньо ре-
алізовувалися в практичній роботі з дітьми.

На базі ДНЗ вже багато років працює 
міський консультативний пункт з розвитку 
мовлення і мовленнєвої творчості. Основним 
завданням консультативного пункту вважаємо 
підвищення компетентності та удосконалення 
педагогічної майстерності педагогів, забез-
печення методичної допомоги з проблемних 
питань.

З напрямами роботи з формування зв’яз-
ного мовлення у дітей дошкільного віку, з 
видами описових розповідей, схемами тек-
сту-опису, видами занять з навчання розпо-

відання та розмаїттям дидактичних ігор озна-
йомили педагогічних працівників на засіданні 
консультативного пункту «Система напрямів 
роботи по формуванню зв’язного мовлення 
у дітей дошкільного віку». Продовженням по-
передньої теми консультативного пункту стала 
тема «Використання схем-піктограм під час 
складання описових розповідей». Застосуван-
ня схем-піктограм та опорних картинок значно 
полегшило процес опанування дітьми зв’язним 
мовленням, а також викликало у них інтерес 
до словотворення, самостійного складання 
речень та розповідей. У практичній частині 
заняття консультпункту вихователі самостій-
но склали схеми-піктограми до тематичних 
блоків. Питання особливостей організації ро-
боти із загадкою, як один із видів описових 
розповідей, підготовкою дітей до створення 
власних загадок, розглянули на засіданні кон-
сультативного пункту «Складання загадок як 
один з видів описових розповідей (описових 
та віршованих)», спостерігаючи за творчістю 
дітей на заняттях під керівництвом вихова-
теля. На засіданні консультативного пункту 
«Підготовка дітей до віршованої творчості» 
педагогічні працівники були ознайомлені з 
загальними відомостями про вірш як жанр 
літературно-художньої творчості, змістом 
вимог програми з підготовки дітей дошкіль-
ного віку до віршованої творчості, основни-
ми етапами підготовки дітей до віршованої 
творчості. робота над проектами «Живопис у 
практиці роботи дошкільного закладу», «Пори 
року в творах живопису українських худож-
ників» завершилася проведенням засідання 
консультативного пункту на тему «розвиток 
мовлення дітей при ознайомленні з творами 
живопису». Засідання консультативного пунк-
ту на тему «Навчання розповіді за картиною» 
розкрило питання особливостей організації 
роботи із картиною для навчання дітей скла-
данню описових та інших видів розповідей, 
підготовки до створення власних розповідей, 
казок, розповідей за власними малюнками. 
Тема «Педагогічна спадщина та інноваційні 
педагогічні технології українських психоло-
гів та педагогів в сучасній дошкільній освіті» 
дала змогу поглибити знання педагогів педа-
гогічними ідеями та технологіями вітчизняних 
педагогів. Допомогло належно організовувати 
мовленнєво-ігрову діяльність, що ґрунтується 
на системі мовленнєвих технологій, спрямова-
них на перехід дитини від репродуктивних до 
креативних мовленнєво-ігрових дій, засідання 
міського консультпункту «Використання інте-
рактивних технологій в розвитку мовлення ді-
тей дошкільного віку». В результаті вихователі 
у своїй роботі використовують не тільки такі 
методи і прийоми мовленнєвого розвитку як 
лексичні та мовленнєві вправи, мовленнєві ло-
гічні задачі, а й інтерактивні методи – «дерево 
рішень», «мікрофон», метод багатоканальної 
діяльності тощо.

Однією з найважливіших форм методичної 
роботи вважаємо педагогічну раду. На ній ми 
розглядаємо та обговорюємо актуальні пи-
тання дошкільного виховання, розробляємо і 
приймаємо колективно управлінські рішення, 
що відіграють важливу роль в удосконаленні 
освітнього процесу в дошкільному закладі, 
підвищенні якості роботи педагогічного колек-
тиву та кожного педагога зокрема.

Практика роботи засвідчила, що доціль-
ною формою роботи є відкриті перегляди за-
нять та інших педагогічних заходів. Такі заходи 
цінні тим, що під час їх проведення в процесі 
обговорення уточнюються окремі питання 
методики, структури та змісту, різних форм 
проведення занять, педагогічна доцільність 
використання демонстраційного, роздаткового 
та інших навчальних матеріалів, упровадження 
елементів різних інноваційних технологій.

Практикуємо творчі звіти педагогів, під 
час яких вони ознайомлюють педагогічний 
колектив з власними методичними напрацю-
ваннями, досвідом та результативністю ро-
боти, презентують дидактичні та методичні 
матеріали та посібники для участі у конкурсах 
та виставках.

Обміну досвідом, практичному засвоєн-
ню певних умінь та навичок сприяють май-
стер-класи «ейдетика», «ребус-метод», «Асо-
ціативні картки в практиці роботи вихователя 
з дітьми», «Віршовані загадки», «Складаємо 
чистомовки» та інші.

На базі дошкільного закладу систематич-
но проводимо засідання міських методичних 
об’єднань як однієї з основних форм роботи з 
педагогічними кадрами. Методичні об’єднання 
«Аспекти розвитку мовленнєвої особистості в 
ранньому дитинстві», «Використання коректур-
них таблиць в процесі ознайомлення дітей з пра-
вилами безпечної поведінки дітей в навколиш-
ньому середовищі», «Формування у вихованців 
дошкільного віку базисних цінностей (добро-зло, 
доброта-жорстокість, жадібність – щедрість)» 
тощо, сприяли розвитку мовленнєво-творчої ді-
яльності як у дорослих, так і у дітей.

Отже, завдяки системі взаємопов’язаних 
методичних заходів з педагогами дошкільного 
навчального закладу, спрямованих на підви-
щення фахової майстерності, отримавши ме-
тодичну допомогу, взявши участь у методич-
них заходах, тренінгах, випереджувальному 
моделюванні освітнього процесу, педагогічних 
проектах тощо, педагоги відчутно підвищують 
результативність та ефективність педагогічної 
діяльності, впевнено впроваджують у практич-
ну діяльність прийоми і методи новітніх тех-
нологій, забезпечують формування всебічно 
розвиненої особистості дитини, створюють 
оптимальні умови для розвитку творчих та ко-
мунікативних здібностей, активно розвивають 
не тільки мовленнєво-творчу діяльність дітей, 
а й стимулюють та забезпечують інші види 
дитячої творчості.
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ЛюДМиЛА ГАйДУК, 
заступник директора НВК 

Кожна держава, що дбає про майбутнє 
свого народу, особливі зусилля спрямовує на 
оновлення системи освіти.

З 1 вересня 2018 року розпочинається 
новий етап реформування загальної серед-
ньої освіти «Нова українська школа». Всі пер-
шокласники України навчатимуться за новим 
стандартом. Перш ніж розпочати нове, по-
трібно підсумувати, що вдавалося та давало 
результат у попередні роки, що вже вміємо, 
впроваджуємо, а чого потрібно навчитися, пе-
реосмислити, додати. Без цього неможливо 
досягнути успіху. А радість успіху – це могутня 
емоційна сила. 

Кафедра вчителів початкової школи НВК 
розуміє, що зміни в освіті викликані необхід-
ністю реагувати на вимоги часу, у тому числі на 
зниження значущості традиційних установок у 
суспільстві й працездатності дітей. Усю свою 
роботу будуємо на ідейних засадах нового 
Державного стандарту, на основних цінностях 
розвитку особистості: формування незалеж-
ного мислення, радості пізнання, формування 
здорового способу життя в атмосфері довіри 
та взаємоповаги.

Ми прагнемо: навчити пізнавати, навчити 
працювати, навчити спілкуватися та жити ра-
зом. що для цього потрібно? У першу чергу 
початківці НВК дбають про комфортне освітнє 
середовище, яке заохочує дитину до навчання 
та розвитку, в центрі якого дитина. 

Одномісні протисколіозні парти, телеві-
зори, ігрові куточки в класах та коридорах, 
куточки ранкових зустрічей, шафи для збе-
рігання особистих речей, постійні виставки 
робіт, фото із життя класу, крісло автора, 
чарівне крісло – все це сприяє підвищенню 
самооцінки, формує гідність кожної дитини.

З 2002 року вчителі початкових класів 
НВК упроваджують курс «ранкові зустрічі». 
Саме цей курс розвиває пізнавальні, соціаль-
ні, емоційні вміння та навички ефективного 
спілкування, формує взаємоповагу та добро-
зичливе ставлення один до одного. Ми переко-
нані, що ранкові зустрічі – це одна із методик, 
орієнтованих на дитину, це школа життя. Адже 
завдання вчителя сьогодні: навчити дитину 
спілкуватися, розв’язувати проблеми, знахо-
дити вихід із нестандартних ситуацій, іншими 
словами – навчити найвищого із мистецтв – 
мистецтва жити. 

Нова українська школа – це школа для 
дитини. Головне її завдання – це вже не за-
безпечення знаннями, бо вони дуже мінливі 
у сучасному світі. Навчити дітей, як знання і 
навички втілювати в життя – ось нове завдання 
школи. Школа має давати дитині різні вміння, 
компетентні навички, змінюється роль вчи-
теля: головне – навчити дітей вчитися, а зна-
чить потрібно змінювати підхід до організації 
навчання. Завдання вчителів НУШ у добрій 
приємній манері пропонувати та допомагати 
дітям успішно досягти вершини гори та вірити 
у здатність дітей до успіху.

Майбутнє відкрите для тих, хто критично 
перевіряє інформацію та вибудовує свої влас-
ні реальності. розвивати самостійне, свідоме 
мислення допомагають технології розвитку 
критичного мислення. Вчителі кафедри ак-

тивно впроваджують їх та діляться досвідом 
з колегами міста. 

Залучити дітей до активних самостійних 
дій допомагає проектна діяльність та інте-
рактивні технології. За проектною роботою 
в початковій школі – велике майбутнє. чому? 
По-перше, проект – це п’ять «П»: проблема – 
проектування або планування – пошук інфор-
мації – продукт – презентація. По-друге, проект 
– це дуже цікава діяльність. Хоча робота над 
проектом потребує від учителя додаткових 
сил, часу, терпіння. Наше життя – це і є творча 
лабораторія, у якій відбувається пізнання саме 
цих п’яти «П». 

Учителі початкових класів використовують 
у своїй діяльності роботу в парах та групах 
змінного складу, різноманітні види проектів, 
інтерактивні технології, елементи ейдетики, 
технологію «Піснезнайка». У своїй роботі ми 
враховуємо, що дитина вчиться, коли вона 
спілкується, говорить, думає, фантазує, ма-
ніпулює, спостерігає, експериментує, поми-
ляється.

Давно опрацювали та використовуємо на 
практиці методики, що дозволяють реалізу-
вати інтегрований підхід до навчання. Мета 
інтеграції – прищепити дітям такі якості, як 
допитливість, зацікавленість, безпосередність 
та бажання експериментувати. Діти не повинні 
втрачати ці якості у перші десять років життя, 
бо саме вони в майбутньому визначають ре-
зультативність навчання. 

Важливий шлях у досягненні цієї мети –  
тематичне навчання. Тематичне навчання 
передбачає інтеграцію різноманітних сфер 
навчального плану на основі цікавої ідеї, яка 
зосереджує зміст різних предметів. Уже стали 
традиційними у нас тематичні уроки, тематичні 
дні та тематичні тижні. 

Ми давно змінили підхід до оцінювання: ми –  
за вербальне оцінювання у початковій школі. 
Вербальне оцінювання навчального процесу 
створює умови гуманного навчання, навчання 
без страху помилитися, без заздрощів, пригні-
чення та образ. Створюємо та використовуємо 

альтернативні методи оцінювання і сприяння 
розвитку дітей. Такі методи оцінювання відпо-
відають особливостям розвитку дитини і дають 
повну інформацію про фізичний, соціальний, 
емоційний та інтелектуальний розвиток дити-
ни. Учителі кафедри вміло застосовують палі-
тру засобів вербального і не тільки оцінювання 
кожної дитини: схвалення, модуляція голосу, 
міміка, жести, аплодисменти, медалі, наклей-
ки, виставки робіт, самооцінка, взаємооціню-
вання, спостереження, портфоліо… 

Складно досягнути успіху без тісної вза-
ємодії між учителями, учнями та батьками. 
Майбутнє кожної дитини залежить від яко-
сті такого партнерства. Батьки в початковій 
школі НВК – активні учасники, партнери ос-
вітнього процесу. Коло обов’язків батьків у 
нас різнопланове: вони координатори груп та 
різноманітних подій, вони помічники та праців-
ники з ремонту та удосконалення освітнього 
середовища, організатори днів народження та 
фінансової підтримки класів, вони помічники у 
науці й мистецтві, співавтори уроків, змагань, 
екскурсій тощо.

А ще у нас талановиті вчителі. Всі вони 
творчі, працьовиті, активні, люблять дітей, 
шанують свою професію і школу. Готові до 
впровадження змін та успішні. Вчителі ка-
федри переконані, що НУШ – поле творчості 
кожного вчителя, шлях зростання до успіху. 
Ми дбаємо про розвиток кожної дитини. У 
нас розумні, творчі й успішні діти. Вони ак-
тивні учасники Малої Олімпіади з основних 
предметів початкової школи, Всеукраїнських 
інтерактивних конкурсів «Колосок», «Кенгу-
ру», «Пазл»…

Ми розуміємо та мріємо: про потребу в по-
шуку інших шляхів здійснення підготовки дітей 
до школи; про розвантаження та переструк-
турування змісту навчальних предметів; про 
суттєві зміни у навчальному забезпеченні; про 
матеріальну базу, що відповідала б психофізі-
ологічним особливостям розвитку молодших 
школярів; про осучаснення та оздоровлення 
освітнього середовища.

вивЧаєМо оСвІТнІй процеС

на Шляху до нуШ



24 ВиВчаємо осВітній процес

НАДІЯ БУчиНСьКА,  
заступник директора ЗОШ № 2

Сучасний світ непростий, швидко змінюєть-
ся. Тому дитині сьогодення недостатньо дати 
лише знання, зробити з неї «фаршировану 
рибу, яка нібито і риба, але не плаває». Нова 
генерація школярів – покоління «Z» – це діти 
інтернету та сучасних технологій. це покоління 
відрізняється абсолютною відсутністю чітко ви-
значеної життєвої позиції. Вони зовсім не само-
стійні й постійно потребують, аби хтось вказу-
вав їм на те, чим вони повинні займатися, проте 
досить волелюбні, їх не можна примушувати до 
будь-чого. Адже вони ніколи не будуть робити 
те, чого не забажають самі. Для них важливо, 
аби до їхньої думки дослухалися. Люблять вчи-
тися, швидко засвоюють нові знання. «Зети» 
відрізняються своєю неймовірною багатозадач-
ністю та креативністю, знаходять нестандартні 
рішення виходу зі складних ситуацій. Тому знан-
ня, вміння, навички, які отримуються у школі, не 
повинні йти всупереч світобаченню та вимогам 
покоління майбутнього, а допомагати успішно 
реалізуватися у житті, навчанні та праці.

щоб досягти поставленої мети, в першу 
чергу потрібно підготувати вчителя до нової 
системи навчання школяра, яка включає 10 
ключових компетентностей, визначених у 
Законі України «Про освіту», основою яких 
є спільні наскрізні вміння: читання з розумін-
ням, уміння висловлювати власну думку усно 
і письмово, критичне та системне мислення, 
здатність логічно обґрунтовувати позицію, 
творчість, ініціативність, вміння конструктивно 
керувати емоціями, оцінювати ризики, прийма-
ти рішення, розв’язувати проблеми, здатність 
співпрацювати з іншими людьми. 

Одним із завдань методичної роботи нашої 
школи у 2017-2018 н.р. якраз і було визначено 
вивчення та впровадження цих компетентно-
стей в освітній процес.

Під час серпневої педагогічної ради були 
окреслені основні моменти компетентнісного 
навчання та запропоновано вчителям об’єд-
натися у творчі мобільні групи за назвами 
основних компетентностей. У процесі ство-
рення груп були враховані не тільки предметна 
спеціалізація вчителів (наприклад, матема-
тична компетентність – учителі математики, 
інформаційно-цифрова – учителі інформати-
ки тощо), але й особисті побажання вчителів 
бути членом тієї чи іншої навчальної групи. 

Мета функціонування кожної групи – знай-
ти, опрацювати, застосувати у власній освіт-
ній практиці та презентувати колегам одну з 
отриманих компетентностей. Склад групи – 4-5 
осіб, серед яких було обрано координатора 
(спікера). Тривалість функціонування творчих 
груп щодо вивчення компетентностей – 2017-
2018 навчальний рік.

Перший етап роботи кожної групи – пошу-
ковий (термін: перші два триместри навчаль-
ного року). Учасники груп отримали завдання 
знайти необхідний теоретичний матеріал, що 
допоміг би групі детально розглянути ту чи 
іншу компетентність. Під час цього етапу про-
водились закриті засідання творчих груп, на 
яких відбувався обмін знайденою інформаці-
єю. цікаві дослідження, нові ефективні форми 
і методи роботи упорядковано в посібнички, 
які зможе використати кожен учитель.

Другий етап – теоретичний (термін ре-
алізації: третій триместр навчального року) 
– узагальнення опрацьованих теоретичних 
відомостей про кожен вид компетентностей 
з представленням їх на методичній нараді. 
Обов’язкова умова: матеріали демонструвати 
з використанням нових педагогічних технік, 
зокрема, сторітеллінгу, залучаючи учасників 
інших творчих груп.

Третій етап функціонування творчих груп 
– практичний. Він полягав у використанні 
компетентностей та розкритті наскрізних 
умінь НУШ під час проведення уроків, ви-
ховних годин, позаурочних заходів (терміни 
реалізації: четвертий-шостий триместри). 
Протягом третього етапу члени груп прово-

дили робочі засідання, на яких аналізували 
проведені заняття або їх етапи, під час яких 
відбулося формування тієї чи іншої компе-
тентності. За підсумками роботи творчих 
груп у червні проведено науково-практичну 
конференцію «Компетентнісне навчання – 
стратегія майбутнього», під час якої презен-
товано міні майстер-класи щодо практичного 
впровадження 10 ключових компетентностей 
в освітній процес. Для демонстрації напрацю-
вань вчителі використали сучасні техніки не-
формального навчання, а саме: скрайбінг, ін-
фографіка, майнд-меп. Окрім майстер-класів, 
відбулася презентація матеріалів mini-edCamp 
«Нова українська школа: як учительству бути 
щасливим?» (м. южний, Одеська область), на 
якому побували заступники директора з НВр. 
це «перевернуте навчання», VR та AR техно-
логії, використання веб-технологій («хмарні 
середовища»), віртуальні класи тощо.

Залишилось зовсім мало часу до початку 
100% функціонування НУШ. І саме від нас, 
учителів, залежить наскільки новим, сучас-
ним буде освітній процес. Від того, наскільки 
зможемо зменшити прірву у баченні та вико-
ристанні сучасного світу між нами та поко-
лінням «Z». Нове покоління набирає обертів, 
диктуючи нам свої правила, які ми не повинні 
ігнорувати. У такій ситуації найкращим рішен-
ням є тільки максимальне взаєморозуміння 
та співпраця поколінь, завдяки яким можна 
буде досягнути кінцевої мети учительської ді-
яльності – формування освіченого, здатного 
до інновацій українця, всебічно розвиненого, 
відповідального громадянина і патріота. 

виховуємо патріота
НАТАЛІЯ ДАТчУК, 

заступник директора ЗОШ № 6

Пройшовшись вулицями міста, спостеріга-
ємо, яким популярним зараз стало все укра-
їнське. А справжнім патріотом називає себе, 
якщо не кожен, то практично кожен другий 
українець.

Скрізь символіка, герби та прапори: на сті-
нах будівель, на світлофорах, у транспортних 
засобах, у різних громадських місцях. Але хіба 
так повинна проявлятись повага та шана до 
своєї країни?

Слово «патріотизм» сьогодні має дуже 
широке лексичне значення, тому що кожен 
для себе розуміє це по-своєму. Якщо заглиби-
тись у значення слова, то побачите, що ніхто не 

зможе дати чіткого визначення. І це зрозуміло, 
бо у кожного є своє, індивідуальне розуміння. 
Багато залежить від сім’ї. Як батьки виховають 
почуття патріотизму і покажуть його сутність, 
так людина в подальшому майбутньому житті 
й буде розуміти його. Все взаємопов’язане. 
Але, звісно, суть цього явища можна визна-
чити невеликим, зате змістовним поняттям.

Патріотизм – це внутрішнє почуття любові, 
поваги та відданості своїй Батьківщині.

Справжній патріот повинен любити свою 
державу. Треба пам’ятати: ти тут народився, 
ти тут виріс, це – твоя домівка, ріднішої землі 
ти не знайдеш, як би ти не намагався. Якщо 
ти хочеш називати себе справжнім патріотом, 
виховай у собі почуття любові до Батьківщи-
ни. Пишайся нею. ще В. Симоненко писав: 

«Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати 
не можна тільки Батьківщину».

Справжній патріот повинен поважати 
свою культуру та звичаї. Культурна історична 
спадщина – це невіддільна частина твоєї нації 
та держави. Не може людина називати себе 
патріотом, якщо вона не знає історії свого на-
роду, його звичаїв, обрядів та пісень. Народ, 
який не хоче знати своєї історії, автоматично 
можна назвати первісним, адже цим самим 
він проявляє свою неповагу до Батьківщини. 
А не поважаючи свою Батьківщину – ти не по-
важаєш себе.

Справжній патріот повинен бути відданим 
своїй Батьківщині. Потрібно усвідомлювати, 
що бути патріотом – це не тільки слова, а й від-
повідальність. Можна навести безліч прикла-

компетентнісне навчання – стратегія майбутнього
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дів, починаючи від мінімального дотримання 
правил поводження на вулицях: не викидати 
сміття будь-де (як це роблять пересічні жите-
лі), до моменту, коли твоїй державі потрібна 
допомога.

Своїх учнів ми привчаємо прибирати те-
риторію школи (висадили сад, власними зу-
силлями зробили майданчик для відпочинку 
та ігор, посадили алею троянд на честь дітей, 
які загинули у боротьбі з нацистськими оку-
пантами за визволення Новограда-Волинсько-
го). Постійно проводимо екологічні акції, під 
час яких прибираємо береги річки Случ, при 
цьому роз’яснюємо жителям мікрорайону про 
необхідність дотримання чистоти. Адже від 
нас залежить, якою побачать природу рідного 
краю наші нащадки.

Справжніми патріотами є добровольці-во-
лонтери, які не голосять на вулицях «Слава 
Україні» та не розміщують безліч картинок 
державної символіки на своїх сторінках у со-
ціальних мережах, як це робить новий, модний 
тип «диванних патріотів». Вони без зайвого 
галасу та крику надають нашим військовим 
допомогу. Ось таких людей, які жертвують 
своїми матеріальними благами заради дер-
жави, можна назвати справжніми патріотами. 
Бути відданим Батьківщині, коли їй це потріб-
но, – одна з ключових основ патріотизму. В 
нашій школі вже четвертий рік триває акція 
«Ми з вами, наші захисники», під час якої учні, 
батьки, вчителі, жителі нашого мікрорайону 
збирають теплі речі, продукти, солодощі, за-
соби особистої гігієни, ліки, діти пишуть листи 
та роблять обереги, малюють для військових, 
щоб вони відчували нашу підтримку та турбо-
ту. Діти підписували прапори, які відправляли 
з подарунками воїнам АТО. Найприємнішим 
для дітей було отримати слова вдячності та 
прапор від військових 30-ї окремої механізо-
ваної бригади.

Учні початкової ланки із великим задово-
ленням беруть участь у конкурсі «Козацькому 
роду нема переводу», де діти демонструють 
козацькі костюми, знайомляться зі звичая-
ми та традиціями козаків. Під час гри «Хочу 
в армію» (5-7 кл.) учні показують свої вмін-
ня та спритність, бажання стати захисниками 
держави. А під час гри «З Україною в серці» 
учні 8-9 класів засвідчують свої знання про 
Україну. Військово-спортивні змагання «Ко-
зацькі розваги» (10-11 кл.) – це демонстрація 
готовності старшокласників захищати Бать-

ківщину. Під час конкурсно-розважальної про-
грами «Я – україночка» дівчатка демонструють 
елегантність, вишуканість українських красунь 
та різнобарв’я наших звичаїв та традицій (ви-
шиванки, пісні, танці). На ці свята завжди при-
ходять батьки, запрошуємо, по можливості, 
військових і разом ідемо до мети: виховуємо 
справжніх громадян своєї держави.

У цьому навчальному році з учнями 8-11 
класів проводили дебати «Хто такі патріоти?». 
І діти зробили висновок, що насправді таких 
людей у нашій державі не так і багато. Зате 
збільшилась кількість псевдопатріотів. Сучас-
ний патріотизм – це нова мода. Бути патріотом 
стильно та модно, а державна символіка стала 
новим трендом. Проте більша частина таких 
людей не мають тих якостей, які притаманні 
відданим Батьківщині людям.

Після зустрічей учнів нашої школи з випус-
книками школи, батьками, які пройшли доро-
гою війни, діти розуміють, що патріот – це що-
денна праця на благо майбутнього своєї дер-
жави. Сьогодні доволі гостро постало питання 
патріотичного виховання. Ми повинні виховати 
громадянина, який любитиме і поважатиме 
свою державу. Тому педагогічний колектив 
школи спільно з батьками приділяє належну 
увагу інтересам та розвитку дітей, привчає з 
дитинства любити та поважати Батьківщину. 
Ось декілька основних порад з патріотичного 

виховання, які даємо батькам, що приводять 
діток до 1-го класу:

1. розповідайте дитині більше про красу 
своєї Батьківщини, родючість ґрунтів, чарів-
ність степів та велич наших гір. це допоможе 
візуально розвинути любов до наших земель. 
Україна – дуже красива та багатогранна дер-
жава.

2. розповідайте дітям історії про давніх 
козаків та князів Київської русі, їхні славетні 
подвиги та перемоги, про які знають у всьому 
світі. Змалечку прищеплюйте дітям цікавість 
до історії та культури нашого народу. Тоді 
дитина розумітиме, що українці – це сильна 
нація.

3. розмовляйте українською, показуйте, 
яка наша мова милозвучна та красива. Слу-
хайте хорошу українську музику, підтримуйте 
наш кінематограф. Будьте прикладом для сво-
їх дітей, покажіть, що українське – це стильно.

4. Привчайте з раннього віку любити Укра-
їну, якою вона є. Дайте зрозуміти, що наша 
держава гідна значно більшого, ніж має зараз.

Все залежить від батьків та виховання. У 
ранньому віці набагато легше полюбити свою 
Батьківщину, ніж у дорослому, тому треба 
виховувати це почуття з дитинства. Почніть 
цікавитись історією, культурою, поважайте 
традиції, підтримуйте українське та не будьте 
байдужими!

чарівний світ паличок кюЇзенера 
ВІКТОрІЯ ЛеСиК, 
завідувач ДНЗ №1 

МАриНА КрюКОВА, 
вихователь-методист ДНЗ №1

У Базовому компоненті дошкільної освіти значна увага приділена 
вихованню свідомого, активного дошкільника. це дитина, яка повинна 
вміти і хотіти пізнавати світ, яка не прагне до готових рішень і моделей 
поведінки, а хоче відкривати його самостійно: на дотик, смак і запах. 
Такий малюк бажає роздивитись усі кольори яскравого світу, почути його 
звуки і мелодії. У сучасному світі дитина має справу зі значними потоками 
інформації та стрімким темпом життя, тому навчити дитину критично 
мислити – одне з важливих педагогічних завдань сьогодення. 

У сучасному освітньому просторі все більшої популярності набуває 
впровадження інноваційних технологій. Проблема пошуку нових цікавих 
форм організації освітньої діяльності, що забезпечували б позитивний ре-
зультат, завжди хвилювала наш педагогічний колектив. Оскільки одним із 
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завдань дошкільного закладу № 1 «Джерель-
це» є інтелектуальний розвиток, наш вибір пав 
на відомі у всьому світі палички Кюїзенера. 
Палички Кюїзенера (їх ще називають «кольо-
ровими паличками», «кольоровими числами») 
– це дидактичний матеріал розроблений бель-
гійським математиком Джорджем Кюїзенером, 
призначений для навчання математики та ви-
користовується педагогами різних країн світу 
у роботі з дітьми, починаючи з молодших груп 
дитячого садка і закінчуючи класами школи. 
За допомогою цих паличок легко запам’ято-
вується склад числа, співвідношення кольору 
й числа, відношення «більше – менше», «пра-
во – ліво», «між», «довше», «вище» і багато 
іншого. А молодші дошкільники залюбки бу-
дують схо ди, килимки, будиночки, готуючись 

до сприйняття кольору й чис ла. Опановувати 
щось нове – це завжди цікаво, але поряд з 
тим це копітка робота, яка потребує терпіння, 
уваги та зосередженості як від дітей, так і від 
педагогів. 

У лютому 2018 року в черговий раз від-
булося засідання міського консультативного 
пункту «розумашка», що діє на базі нашого 
закладу, з теми «розвиток особистості до-
шкільника через емоційний та когнітивний 
аспекти, шляхом використання паличок Кюї-
зенера та логічних блоків Дьєнеша». Керівник 
закладу Лесик В.В. окреслила переваги вико-
ристання логічних блоків Дьєнеша та паличок 
Кюїзенера. А вихователі Кубкова Л.М., Тимо-
щук Н.В., Шашоріна О.В. продемонстрували 
на зрізах занять, як легко та невимушено, 

в ігровій формі діти працюють з паличками 
Кюїзенера та логічними блоками Дьєнеша. 
Учасниками заходу стали вихователі та вихо-
вателі-методисти дошкільних закладів освіти 
міста. Вони мали змогу бути не лише спосте-
рігачами, а й безпосередньо брати участь у 
процесі. Найбільше присутнім сподобалося 
те, що діти старших та середніх груп вчили 
їх шляхом декодування картки відшукува-
ти необхідну фігуру. Також до душі гостям 
припала вправа «чарівні палички», яка дала 
можливість кожному проявити свою твор-
чість та фантазію. 

Враховуючи все, учасниками консульта-
тивного пункту було зазначено, що саме такі 
форми роботи дозволяють виховати освічену, 
інтелектуальну особистість.

мотиваційна готовність дітей до Школи

СВІТЛАНА ЛІщиШиНА, 
практичний психолог ДНЗ № 8 

Шестирічок не потрібно закликати 
до навчання, вони самі природно тяг-
нуться до нього.

Ш. Амонашвілі

Коли дитину можна вважати готовою до 
школи? це питання все частіше постає перед 
педагогами та батьками наших дошкільнят. 
І педагоги, і батьки намагаються підготувати 
майбутнього школярика до навчання якомога 
краще.

Варто звернути увагу на психологічну, мо-
тиваційну готовність дітей до навчання, які є 
запорукою успішної адаптації до умов сучасної 
школи вчорашнього дошкільника. 

Майже всі батьки, а іноді й педагоги вва-

жають найважливішими уміння дитини чита-
ти, писати, виконувати прості математичні 
дії. частково вони мають рацію: інтелекту-
альна готовність до школи дуже важлива. 
Проте водночас необхідно ставити перед 
собою питання: а чи хоче дитина йти до шко-
ли, чи не лякає її думка про те, що вона не 
впорається з завданнями, не виправдає очі-
кувань своїх рідних, що її зустріне суворий 
учитель, якому вона не сподобається, що в 
новому дитячому колективі вона не знайде 
друзів? 

Вступ до школи є однією з найважливіших 
подій у житті дитини. Оскільки сьогодні багато 
дітей починають навчання не з семи-, а з шес-
тирічного віку, виникає багато проблем і за-
питань. Тому є необхідність знати психологію 
шестирічного учня, адже різниця між такими 
дітьми величезна.

Мотиваційний компонент показує бажан-
ня чи небажання дитини навчатися. Він дуже 
важливий, бо від нього залежить входження 
дитини в нову для неї діяльність, яка відрізня-
ється від ігрової своєю обов’язковістю, розу-
мовим напруженням, необхідністю подолання 
труднощів.

У дошкільному навчальному закладі № 8 
«Пролісок» практичним психологом проводи-
лись комплексні дослідження психологічної 
готовності до навчання в школі:
• орієнтовний тест шкільної зрілості (моди-

фікація тесту А. Керна): малюнок чоловічої 
фігури – сприйняття людини і його зобра-
ження, спостережливість, розвиток мото-
рики пальців руки, просторова орієнтація;

• діагностування рівня розвитку довільності: 
методика «Будинок» Гуткіної Н.І.;

• мотиваційна готовність до навчання в школі;
• рівень розвитку соціальної компетентності: 

методика «Профіль соціального розвитку 
дитини 6 років»;

• експрес-діагностика готовності дитини до 
навчання у школі;

• методика «Бесіда про школу» Нєжнова Т.
Теоретичне вивчення проблеми готовно-

сті до навчання в школі дітей 5-ти й 6-річного 
віку, результати проведеного дослідження 
дозволили сформулювати такий висновок: 
мотиваційна готовність до навчання у дітей 
5-ти і 6-річного віку різна. Дітей 6-річного віку 
приваблює саме навчання, як серйозна зміс-
товна діяльність, що призводить до певного 
результату, важливого як для самої дитини, 
так і для дорослого оточення. Діти 5-річного 
віку виявляють прагнення до школи тільки за-
ради зовнішніх атрибутів, що свідчить про їх 
неготовність до навчання. 

Ми, дорослі, маємо розуміти, що перехід 
дитини до школи не просто нова механічна дія, 
це перехід дитини до нового способу життя й 
умов діяльності, набуття нового соціального 
статусу, входження до нових взаємин із до-
рослими та однолітками.



27

ВАЛеНТиНА ЛОПАТюК, 
завідувач ДНЗ № 15, 

КОрСУН НАТАЛІЯ, 
вихователь-методист ДНЗ № 15

Однією з важливих умов ефективності 
діяльності ЗДО є питання забезпечення квалі-
фікованими спеціалістами, які володіють знан-
нями з дошкільної педагогіки і психології та 
використовують новітні розвивальні технології.

Колектив ДНЗ № 15 «Грайлик» склада-
ється переважно з молодих педагогів, тому 
для забезпечення зростання професійності 
в дошкільному закладі впроваджуються різні 
форми індивідуальної та групової роботи з 
педагогами-початківцями – наставництво.

Наставництво – це підтримка, супровід і 
настанова молодої особистості на шляху роз-
витку власного потенціалу та професійного 
зростання.

Основу наставництва складає педагогіка 
співробітництва педагога-професіонала і мо-
лодого спеціаліста з метою введення в про-
фесію, коли в процесі педагогічної діяльності 
наставник передає свої знання і досвід, озна-
йомлює з вимогами, традиціями, розпорядком 
дня в навчальному закладі, допомагає швидко 
і спокійно увійти в нове життя.

Предметом особливої уваги й турботи ке-
рівництва дошкільного навчального закладу є 
становлення молодих спеціалістів. У 2017-2018 
навчальному році в закладі працюють молоді 
спеціалісти: Зух ю.П., Пилипчук А.С, Пасічник 
І.В., Завальнюк Т.В., Заремба Я.В., Універсал 
О.О. робота з молодими спеціалістами ведеть-
ся відповідно до плану роботи. За молодими 
спеціалістами були закріплені досвідчені педа-
гоги-наставники (Токова Т.Г., Крупович Л.Л., 
Супрунчук А.С.). Шлях молодого фахівця до 
вершин професійної майстерності надзвичай-
но важливий. Тому ми прагнемо щоб з перших 
кроків педагог-початківець зустрів досвідчених 
наставників, які б допомагали йому оволодіти 
професійними навичками, залучати до жит-
тя педагогічного колективу. На нашу думку, 
молодого педагога необхідно орієнтувати на 
використання сучасних методів і прийомів ро-
боти з дітьми, на постійне поповнення їх знань, 
осягнення секретів виховання.

У нашому закладі вибір і призначення 
наставника відбувається з урахуванням по-

бажань обох сторін, психологічних особли-
востей кожного, віку людей, симпатій тощо. 
Наставництво прописується в річному плані та 
затверджується педагогічною радою. Настав-
ник та молодий педагог складають спільний 
план роботи щорічно та, за потреби, корегують 
протягом навчального року.

Основні методи роботи наставника з мо-
лодим спеціалістом:
• бесіди щодо конкретних розділів педагогіки, 

чинних програм розвитку, навчання і вихо-
вання дітей дошкільного віку, про методи-
ки організації та проведення різних видів 
роботи з дітьми групи, де працює молодий 
педагог;

• обмін думками стосовно нових здобутків 
психолого-педагогічної науки, педагогічної 
практики, сучасних педагогічних техноло-
гій, інновацій, передового педагогічного 
досвіду;

• спільне моделювання системи занять і ре-

жимних моментів;
• консультації щодо організації освітнього 

процесу в ДНЗ;
• методична допомога щодо використання 

дидактичного матеріалу для занять;
• взаємовідвідування занять, режимних мо-

ментів із подальшим детальним аналізом;
• обговорення сучасної педагогічної літерату-

ри, творчих здобутків інших педагогів.
У процесі роботи педагог-початківець 

ознайомлюється з планом методичної ро-
боти ДНЗ, відвідує міські методичні заходи 
для вихователів закладів дошкільної освіти, 
ознайомлюється з педагогічною та мето-
дичною літературою, бере участь у її обго-
воренні.

Завдяки таким заходам молоді спеціалісти 
не тільки підвищують свій професійний рівень 
і розвивають свої здібності, а також навча-
ються будувати конструктивні відносини з 
наставником.

допоМаГаєМо МолодиМ колеГаМ

наставництво як процес Формування 
особистості молодого педагога
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КрАВчУК ТеТЯНА,  
заступник директора ЗОШ № 2

З ініціативи міського патріотичного клу-
бу та його керівника, головного спеціаліста 
управління освіти і науки Новоград-Волинської 
міської ради Тетяни Миколаївни Балаушко, 
26 січня 2018 р. до Дня Соборності України у 
стінах школи-родини № 2 проходила патріо-
тична конкурсно-розважальна гра «26 причин 
любити Україну». чому саме 26? Тому, що з 
дня проголошення незалежності України ми-
нуло 26 років. 

За звання переможця виявили бажання 
позмагатися команди усіх 11 шкіл міста. У 
кожній команді 6 учнів 8-11 класів та поміч-

ник, який сигналізував журі про правильність 
відповіді: синя картка – відповідь правильна, 
жовта – неправильна. 

Без сумніву, всі учасники та глядачі гри, 
навіть якщо і неглибоко переконані, що є 
справжніми патріотами своєї країни, пройня-
лися духом гордості за те, скільки відомих і ще 
не зовсім розгаданих скарбів має наша славна 
Україна. Любити її дійсно є за що. Під час гри 
присутні у цьому переконалися.

Для гри було обрано 26 найголовніших 
причин любити Україну: за моря, гори, ліси, 
степи, природні парки, ріки і озера, архітекту-
ру, міста і села, промисловість, історію, музи-
ку, театр, кіно, винаходи, традиції, вишиванку, 
розташування, різноманітність, мову, стійкість, 

клімат, спорт, митців, боротьбу, постійні зміни 
і за те, що нам пощастило тут жити. Гра мала 
6 турів: географічний, історичний, мовно-лі-
тературний, народознавчий, пісенний, «Відомі 
люди і місця». 

Зміст завдань кожного туру був різнома-
нітний: бліц-турнір «Так чи ні», «Подорожує-
мо Україною» (назвати географічний об’єкт, 
зображений на екрані), історична вікторина 
(дати і події), «Вгадай, хто я?» (вказати ім’я, 
прізвище і рід занять особистостей, які віді-
грали важливу роль в історії України), літе-
ратурна вікторина (за уривком вгадати назву 
твору української літератури та його автора), 
«що спільного?» (назвати, що об’єднує трьох 
відомих людей України, зображених на екра-
ні), «З пісні слів не викинеш» (вгадати пісню, 
яку один гравець команди показує без слів). 
Хоча гра тривала близько двох годин, учасни-
ки не відчували втоми: активно включалися в 
обговорення, виявляли зацікавленість, раді-
ли, коли, користуючись набутими знаннями і 
досвідом, мали змогу правильно відповідати 
на запитання, були приємно здивовані, коли 
дізнавались якусь нову цікаву інформацію про 
свою Батьківщину.

результати кожного туру після оголошення 
журі фіксувалися на інформаційному табло. 
це запобігало виникненню сумнівів у присут-
ніх щодо об’єктивності обрахунків членами 
журі. Між конкурсами учні – господарі школи 
– розважали присутніх музичними номерами. 
Перед оголошенням результатів з вітальними 
словами до учнів звернувся представник журі, 
член Спілки учасників, ветеранів, інвалідів АТО 
Ігор Назарчук.

члени патріотичного клубу виявили ба-
жання й надалі проводити і брати участь у грі 
«26 причин любити Україну». цікаво! Корисно! 
Повчально! Мотивує, адже кожному з нас по-
щастило бути частинкою неймовірної країни, 
щодня змінювати себе і змінювати Україну, 
ставати кращими, розумнішими, творити іс-
торію для наступних поколінь. 

упровадЖення хмарних технологій  
в освітній процес 

ДЗюБеНКО СВІТЛАНА,  
МАрТиНюК ЛюДМиЛА,  

методисти Новоград-Волинського 
промислово-економічного технікуму

Сучасна освіта України перебуває в стадії 
реформування, інформатизації, розробки но-
вих підходів до освітнього середовища, впро-
вадження новітніх інформаційних технологій, 
сучасних платформ і додатків для навчання 
та реалізації можливостей як викладачів, так і 
студентів. Саме цифрові освітні технології за-
ймають ключову позицію в управлінні освітні-
ми процесами. За останні роки інформатизація 
освіти набула значної популярності, основною 
її метою є розробка нових освітніх технологій, 
здатних вдосконалювати та розширювати тра-
диційні форми роботи для підвищення якості 

навчання. Сучасні молоді люди все частіше 
користуються смартфонами, планшетами та 
іншими гаджетами, і в основному використо-
вують їх для розваг та ігор, хоча можливості 
використання таких пристроїв набагато ширші. 
Саме тому перед педагогами-інноваторами 
постає завдання забезпечити освітній процес 
якісними електронним засобами навчання, не 
лише для роботи в аудиторії, а й за її межами.

Хмарні технології дозволяють спожива-
чам використовувати програми з будь-якого 
комп’ютера, що має доступ в Інтернет без 
встановлення їх на ПК і доступу до особистих 
файлів. ця технологія зручна у використанні в 
різних сферах діяльності як на підприємствах, 
так і в закладах освіти. 

Впровадження хмарних технологій у нав-
чання та адміністрування освітнім процесом 

дозволяє:
• зекономити засоби на придбання програм-

ного забезпечення (оскільки використову-
ються технології Office онлайн);

• знизити потреби в спеціально обладнаних 
приміщеннях;

• виконати різні види навчальної роботи, 
контролю й оцінювання онлайн;

• зекономити дисковий простір;
• забезпечити антивірусну, безрекламну, 

антихакерську безпеку та відкритість ос-
вітнього середовища для викладачів і для 
студентів.

Новоград-Волинський промислово-еко-
номічний технікум, як сучасний заклад освіти, 
впевнено крокує вперед з інноваціями. Тому 
постало питання про впровадження хмарних 
технологій у роботу закладу, використання 

пропонУєМо Так

пізнаємо украЇну разом!
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яких відкриває можливості для розвитку різ-
них форм взаємодії всіх суб’єктів освітнього 
процесу. У своїй роботі колектив технікуму 
виокремлює декілька основних тенденцій роз-
витку хмарних технологій: 
• створення електронної освітньої платфор-

ми;
• активне впровадження сучасних засобів та 

методів навчання з орієнтуванням на циф-
рові освітні технології;

• поєднання традиційного та комп’ютерного 
навчання;

• створення системи змішаного навчання;
• постійне професійне зростання та розвиток 

викладача з метою продукування ним ін-
формаційних технологій для навчання;

• орієнтація діяльності викладача на розробку 
нових засобів для підвищення його творчої 
активності, збільшення рівня технологічної 
та методичної підготовки.

З 2016 року у Новоград-Волинському 
промислово-економічному технікумі розпо-
чато використання сервісів Google в управ-
лінні закладом вищої освіти, що систематизує 
та виносить на більш високий рівень роботу 
всіх учасників освітнього процесу. Зокрема, 
електронні таблиці Google використовуються 
для обліку успішності й відвідування, у вигляді 
електронного журналу.

Ведення такого документу спрямовано на 
простеження особистісного та професійного 
зростання кожного студента протягом років 
навчання в технікумі; аналіз відвідування сту-
дентами всіх видів занять в технікумі, динаміки 
успішності кожної академічної групи в цілому, 
формування зворотного зв’язку студент-ви-
кладач-адміністрація. 

робота з електронним журналом змушує 
злагоджено працювати кілька підрозділів 
освітнього процесу, а саме: викладачів-пред-
метників, які вчасно виставляють атестаційні 
бали з навчальної дисципліни; старост груп, 
які відстежують результати навчання студен-
тів групи протягом семестру і вносять їх в 
електронний журнал; кураторів академічних 
груп та завідувачів відділень, які перевіряють 
правильність і вірогідність інформації, ана-
лізують інформацію про оволодіння студен-
тами знань з навчальних дисциплін в кожній 
групі та по відділенню в цілому; заступника 
директора з навчальної роботи, що аналізує 
інформацію про хід навчального процесу в 
академічних групах та курсах і на її підставі 
контролює дотримання встановлених вимог 

до його організації.
В січні 2017 року студентами спеціальності 

«Комп’ютерна інженерія», під керівництвом 
викладачів циклової комісії комп’ютерних 
дисциплін за допомогою пакету хмарних сер-
вісів Google Suite for Education, було створено 
єдине інформаційне середовище технікуму. 
Зауважимо, що хмарні технології на даний час 
стають повноцінним освітнім інструментом. 
це дозволяє навчальним закладам створюва-
ти власні онлайн-простори. При цьому кожен 
студент має власну поштову скриньку, а також 
доступ до хмарного середовища технікуму, де 
зберігаються додаткові завдання, підручники, 
інші навчальні матеріали.

Такий сервіс компанії Google об’єднує до-
датки, які надаються компанією безкоштовно 
для освітніх установ у рамках обраного ос-
вітньою установою домену. Пакет додатків 
включає стандартні Google сервіси та систему 
управління навчанням Google Classroom, які 
постійно оновлюються, мають україномовний 
інтерфейс та можливість інтеграції між різно-
манітними додатками. 

Кожен студент та викладач має корпора-
тивний обліковий запис Google для навчання/
роботи з адресою типу: <ім’я>@<nvpet.net>. Як 
у будь-якому хмарному середовищі збережен-
ня даних користувачів відбувається в мережі 
Інтернет з можливістю доступу до них в будь-
який час і з будь-якого пристрою, з подальшим 
збереженням на персональному комп’ютері 
або роботою з даними в «хмарі».

Середовище Google Classroom є зручним 
додатком розробленим саме для освітніх по-
треб, і його можуть використовувати викладачі 
будь-яких дисциплін (навіть з початковими на-
вичками роботи з комп’ютером). У Classroom 
зручно працювати і викладачам, і студентам, 
оскільки сервіс забезпечує користувачів пер-
сональною робочою платформою, яка має 
зручний, інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс і 
можливості роботи з різними типами даних, 
необхідних учасникам освітнього процесу. 

Важливо зазначити, що для кожного «Кла-
су» створюється унікальний код доступу, який 
студенти або інші викладачі використовують, 
щоб приєднатися до нього. Під час використан-
ня Google Classroom, автоматично створюється 
тека для кожного «Класу» та інтегрується на 
Google Диску і у викладача, і у студентів. При 
створенні завдань у вигляді Google-документів, 
платформа створює і поширює індивідуальні 
копії документів для кожного студента в класі 

за бажанням викладача, що значно спрощує 
технічні аспекти освітнього процесу. За по-
треби кожне завдання викладач обмежує в 
часі. Коментувати завдання в «Класі» мають 
можливість як викладачі, так і студенти. Ви-
конане завдання має статус «Виконано» – це 
дозволяє викладачеві перевірити роботу, і, в 
разі необхідності, повернути студенту на до-
опрацювання. Всі завдання можна відкривати 
одночасно і контролювати роботу над певним 
завданням відразу в декількох класах. Для 
спілкування між викладачами та студентами 
створено опцію «Оголошення». 

У січні 2018 року, під час зимових канікул, 
ініціативні викладачі технікуму Бучинський 
ю.О., Гапончук Б.О., Дзюбенко С.В., Заїнчков-
ська Т.Д., Іванюк Б.А., Назарчук О.М., Пекар-
ський Б.Г., Стрижилецький О.Б. підвищували 
свою майстерність на міні-воркшопах «робо-
та в хмарних сервісах Google», які проводила 
викладач комп’ютерних дисциплін Мартинюк 
Л.А. Викладачі створили віртуальні кабінети 
у власних Classroom-аккаунтах з предметів, 
що викладають. Наповнили навчальними ма-
теріалами із посиланнями на зовнішні файли 
(презентації, лекції, демонстрації, інтерактивні 
завдання, тестування, додаткову літературу) та 
посиланнями на відео з YouTube. Навчилися 
завантажувати файли різного типу у «Класи» 
з Google-диска. Успішно проходили пробні тес-
тування, а потім і самостійно створювали тести 
в додатку Google Forms. 

Сервіси Google дають можливість ефектив-
но забезпечити різні форми навчання: перевер-
нуте, змішане, дистанційне, індивідуалізувати 
навчання, а також широко використовувати 
групові форми роботи. Навчання студентів не 
обмежуються лише класною кімнатою, мате-
ріали, розміщені на хмарі, можна переглядати 
вдома, повторюючи вивчене на занятті. Деякі 
завдання можна одночасно редагувати кільком 
користувачам, така спільна робота розширює 
можливості навчання, студенти можуть обмі-
нюватись ідеями й допомагати один одному, 
що адаптує їх до роботи в групах. Для засвоєння 
матеріалу кожен студент має змогу вибрати 
зручний час і місце для сприйняття, переосмис-
лення та засвоєння інформації.

Використання хмарних сервісів не лише 
організовує самостійну роботу студентів, а й 
сприяє підвищенню мотивації до навчання та 
кращому засвоєнню навчального матеріалу, 
робить процес навчання цікавішим та більш 
адаптованим для сучасної молоді. 

крокуємо до проФесійноЇ майстерності
ЛАриСА СІМОН, 

майстер виробничого навчання 
ДНЗ «Новоград-Волинське  
вище професійне училище»

Сьогодні актуальна така організація ос-
вітнього процесу, яка стимулює пізнавальну 
діяльність учнів із залученням їх до більшої 
самостійності в оволодінні навчальним мате-
ріалом, забезпечує освітні потреби кожного з 
них з урахуванням нахилів, інтересів та можли-

востей. цьому в Новоград-Волинському вищо-
му професійному училищі сприяє організація 
та проведення тижнів методичних комісій.

Методичні комісії є структурним підрозді-
лом училища та внутрішньої училищної сис-
теми керування освітнім процесом. Діяльність 
методичних комісій передбачає багатопланову 
та різноманітну за змістом і формами робо-
ту з метою інтелектуального та емоційного 
розвитку молодого покоління, формування 
його ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних 

і естетичних ідеалів, одержання необхідних 
знань і розвиток умінь, набуття першого дос-
віду творчої діяльності.

Тижні методичних комісій стали традицій-
ними у Новоград-Волинському вищому про-
фесійному училищі. Вони сприяють взаємно-
му збагаченню новим педагогічним досвідом, 
поглибленню знань та практичних умінь учнів, 
а також поліпшенню професійної підготовки 
майбутніх спеціалістів.

Професійний тиждень – це одна із форм 
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роботи, що містить колективну, індиві-
дуальну, практичну діяльність педаго-
гів, спрямовану на підвищення якості 
навчання, професійної підготовки й 
розвитку творчої діяльності учнів.

цикл заходів, проведених у ме-
жах професійного тижня, сприяє 
поглибленню взаємозв’язків між те-
оретичними знаннями й виробничим 
навчанням та є можливим шляхом 
їхнього вдосконалення. Колективна 
методична робота майстрів виробни-
чого навчання й викладачів професій-
но-теоретичної підготовки є найбільш 
ефективною.

Головною метою проведення тиж-
нів є:
• активізація освітньої роботи в учнів-

ському колективі училища;
• удосконалення та урізноманітнен-

ня методів і форм такої роботи та 
виробничої діяльності викладачів 
і майстрів виробничого навчання;

• прищеплення інтересу учнівської 
молоді до оволодіння знаннями, 
уміннями та навичками з предметів 
професійно-теоретичної та профе-
сійно-практичної підготовки;

• покращення рівнів теоретичної та 
практичної підготовленості учнів 
–майбутніх кваліфікованих праців-
ників;

• збагачення педагогічного та фахо-
вого досвіду роботи викладачів та майстрів 
виробничого навчання училища;

• виховання учнівської молоді свідомими 
громадянами, активними учасниками сус-
пільного життя училища, міста та держави 
в цілому.

Основними завданнями тижнів є:
• стимулювання учнів до поглибленого ви-

вчення матеріалу навчальних курсів пред-
метів професійно-теоретичної та професій-
но-практичної підготовки; 

• поглиблення застосування учнями, викла-
дачами і майстрами виробничого навчання 
міжпредметних зв’язків навчальних дисци-
плін професійно-теоретичної та професій-
но-практичної підготовки;

• удосконалення роботи учнів, викладачів, 
майстрів виробничого навчання щодо по-
шуку і використання сучасних методик, 
технологій, форм і методів навчальної та 
виробничої діяльності;

• виявлення, вивчення та поширення кращого 
досвіду навчальної та виробничої діяльності 
учнів, викладачів та майстрів виробничого 
навчання.

План, методи і форми проведення тижня 
визначаються та затверджуються відповідною 
методичною комісією і надаються в розпоря-
дження дирекції училища не пізніше, ніж за 10 
днів до початку проведення тижня. До плану 
тижня методична комісія обов’язково включає:
• загально училищний конкурс професійної 

майстерності учнів;
• олімпіаду з предметів професійно-теоретич-

ної підготовки;
• не менше ніж по одному відкритому заняттю 

з теоретичного і практичного навчання;
• відкритий виховний захід.

Методична і матеріальна база професій-
но-технічних закладів освіти тісно пов’язана 
з взаємовигідною працею з роботодавцями, 
це і є основою для проведення конкурсів 
професійної майстерності. Новітні технології 
вносять корективи до відпрацювання умінь і 
навичок у роботі теперішніх фахівців, механі-
зують і оснащують робітника найбільш сучас-
ними інструментами та механізмами. Проте 
всі новітні технології базуються на практичних 
уміннях і знаннях людини, що набуваються під 
час навчання та виробничої практики. Отже, 
проведення училищних конкурсів спрямовує 
діяльність закладів освіти та роботодавців на 
якісну підготовку кваліфікованих робітників та 
сприяє активізації творчого потенціалу учнів.

Конкурсні змагання поглиблюють зацікав-
леність до оволодіння робітничими професія-
ми як учнів вищого професійного училища, так 
і приваблюють майбутніх абітурієнтів до ви-
бору професії та закладу освіти, де з найбіль-
шою ефективністю можна здобути престижну 
професію.

Проведені професійні тижні дають багатий 
матеріал для аналізу якості теоретичних і прак-
тичних навичок та вмінь учнів. Вони є однією 
з ефективних форм стимулювання потреби 

в оновленні професійних знань, творчому 
пошуку, удосконаленні навичок професійної 
діяльності.

Позитивною рисою є і те, що в їх підготовці 
й проведенні беруть участь усі члени методич-
них комісій, майстри виробничого навчання та 
класні керівники. це створює творчу атмосфе-
ру, накладає певну відповідальність на того 
чи іншого педагогічного працівника чи учня 
за рівень професійної підготовки, забезпечує 
можливість не тільки виявляти фахові знання, 
професійну компетентність, а й загальну еру-
дицію, ділові якості особистості, тобто життєву 
компетентність учнів.

Проведення професійних тижнів методич-
них комісій – це завжди професійне свято для 
учнів та усього колективу, де відбувається кон-
курс і при проведенні важливо продумати все 
до дрібниць. Тому проведення конкурсів профе-
сійної майстерності учнів є важливий і далеко 
не вичерпаний резерв підвищення якості про-
фесійної підготовки кваліфікованих робітників.

Аналіз результативності учнів показує, що 
проведення професійних тижнів забезпечує 
зростання ступеню переходу учнів на твор-
чий рівень засвоєння знань, умінь і навичок, 
спрямовує подальшу роботу педагога по під-
вищенню креативного розвитку учнів, створює 
ситуацію успіху, розвиває стійкий інтерес до 
предмета і забезпечує свідомий вибір визна-
ченого профілю навчання в обраному закладі 
– Новоград-Волинському вищому професій-
ному училищі.
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ЛІДІЯ КУЗьМеНКО, 
завідувач ДНЗ № 2

чому так необхідні фізкультурні розваги 
в дошкільному закладі? річ у тому, що дітям 
потрібно постійно змінювати поле діяльності, 
щоб перебування в закладі не набувало ру-
тинного характеру. В такому віці подібні роз-
ваги є дуже яскравими і запам’ятовуються. 

Фізкультурні розваги в дошкільному за-
кладі допомагають дітям піднімати настрій і 
життєвий тонус. Всі розваги для дошкільнят 
спрямовані на те, щоб не тільки навчати їх, 
але також і давати певну впевненість у собі та 
можливість виявити різні таланти. Фізкультур-
ні розваги завжди подобаються дошкільникам, 
тому що об’єднують їх спільними переживан-
нями, дарують радісні моменти спілкування та 
командної взаємодії.

Активні та непосидючі дошкільники завж-
ди радіють нагоді провести час весело та енер-
гійно.

У дошкільному закладі № 2 «Калинка» за-
початкували проведення Малих олімпійських 
ігор. Олімпійським гаслом є три слова: Citius, 
Altius, Dortius – швидше, вище, сильніше. Олім-
пійське гасло закликає до вдосконалення та 
гармонії. Охорона життя й зміцнення здоров’я, 
поліпшення фізичного розвитку і загартування 
організму дітей є першочерговими завданням 
у ДНЗ № 2. У нашому дошкільному закладі 
дітей готують заздалегідь. це знайомство з 
олімпійськими символами: олімпійські кільця, 
олімпійський прапор, олімпійський вогонь, 
олімпійський гімн, розучування віршів, гарне 
оформлення майданчика, спортивні костюми, 
музика, пісні. 

Пропонуємо покроковий алгоритм прове-
дення «Малих олімпійських ігор». 

1-ий день – відкриття олімпіади:
• підняття олімпійського прапора;
• вірші та пісні про спорт;
• парад учасників змагань;
• спортивні таночки.

2-ий день – змагання на міському стадіоні:
• з бігу на 10м, 30м;
• велогонки на 100м.

3-ий день – змагання на міському стадіоні:
• передай естафетну паличку;
• катання на самокатах.

4-ий день – спортивні ігри:
• спортивна гра м’яч через сітку;
• «Лови – кидай – падати не давай»;
• «Городки».

5-ий день – закриття олімпіади:
• нагородження переможців.
• парад найкращих олімпійців;
• виступ спортсменів секції «Кіоку-

шин»;
• веселощі з кольоровими кульками.

Спортивна база ДНЗ № 2 та кваліфіко-
ваний інструктор з фізичного виховання 
Проводнюк Лариса Вікторівна, вихова-
тель-методист, дають можливість розви-
вати фізичні якості дітей, формувати на-
вички і вміння, освоїти доступні спеціальні 
завдання, зміцнювати здоров’я дітей. Ми 
пишаємося своїми вихованцями-олімпійця-
ми, і сподіваємося, що приклад олімпійців 
приведе багатьох у спортивні зали, на ста-
діони, в басейни.

спортивні розваги для розвитку та забави

у спільних радоЩах зростати –  
яке то Щастя для маляти!

ВАЛеНТиНА МиСьКО, 
завідувач ДНЗ № 9 

Виховує все: речі, явища, але перш 
за все, люди.

З них на першому місці — батьки 
та педагоги.

А.С. Макаренко

Співпраця родини і дошкільного закладу 
має ґрунтуватися на взаємоповазі та рівно-
правному партнерстві. Тому така форма ро-
боти, як День батьківського самоврядування, 
стала для нас актуальною. Спочатку ми озна-
йомилися з досвідом дошкільних закладів, які 
вже спробували провести день батьківського 
самоврядування в себе. Їх досвід став для нас 
цікавим, а головне, ми побачили його пере-
ваги у порівнянні з іншими формами роботи 
з батьками, а саме: можливість повноцінної 
взаємодії батьків, вихователів і дітей.

22 лютого 2018 року в ДНЗ № 9 було про-

ведено день батьківського самоврядування. 
Такий захід за участю батьків у нашому закладі 
проводиться щорічно. Він приніс масу пози-
тивних емоцій дітям, дорослим і педагогам. 

Мета заходу:
• популяризація діяльності дошкільно-

го закладу, активізація взаємодії педагогічного 
колективу і сімей вихованців;

• ознайомлення батьків із життєдіяль-
ністю дітей у дошкільному закладі;

• можливість взяти на себе активну 
роль учасника освітнього процесу, відчути мі-
кроклімат у групах дітей, у педагогічному ко-
лективі, набути нового педагогічного досвіду.

Головними на етапах підготовки дня бать-
ківського самоврядування стали: методична 
нарада з вихователями щодо окреслення кола 
питань з підготовки та проведення цього захо-
ду, після чого було визначено коло учасників 
заходу, створено творчу групу з-поміж праців-
ників ДНЗ, проведено індивідуальні співбесіди 
з батьками вихованців та педагогами. Напе-

редодні дня батьківського самоврядування 
було проведено міні-педраду, на якій завідувач 
ДНЗ Мисько В.М. ознайомила під підпис бать-
ків-учасників з наказом про проведення даного 
заходу, посадовими обов’язками та провела 
інструктажі з охорони праці та безпеки життє-
діяльності дітей.

У заході взяло участь шестеро батьків, які 
випробували себе у ролі працівників дошкіль-
ного закладу. Батьки були вихователями, по-
мічниками вихователів і навіть роль завідувача 
в цей день виконувала мама.

Завідувач-дублер Бочковська О.Ф під 
пильним керівництвом завідувача ДНЗ розпо-
чала робочий день з ранкового обходу груп, 
який супроводжувався коротким спілкуванням 
з працівниками й дітьми, оглянула санітарний 
стан технологічного обладнання харчоблоку 
ДНЗ, перевірила стан ігрових майданчиків на 
території ДНЗ. Та більш за все Олена Федо-
рівна хвилювалася, щоб усі діти були цілі та 
неушкоджені.
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Усі працівники дошкільного закладу пе-
ребували на своїх робочих місцях, підстра-
ховуючи батьків, але не втручалися в їхню 
діяльність. У цей день спостерігався висо-
кий рівень психологічного напруження як у 
батьків, так і у працівників закладу. Та попри 
все така форма роботи дає змогу батькам 
по-справжньому відчути бурхливу атмосферу 
життя дошкільного закладу в цілому і кожної 
групи в ньому. Їм відкрилися усі складно-
щі щоденного пошуку і відкриттів, дитячих 
примх та здивувань, кумедних чи прикрих 

ситуацій. А найціннішим є надання можли-
вості дітям пишатися своїми батьками та ще 
на крок наблизитись один до одного. Протя-
гом кількох годин батьки проводили заняття, 
грали з дітьми, читали казки і оповідання, 
виконували аплікації, спостерігали за при-
родою на прогулянці, прибирали, керували 
закладом, контролювали стан здоров’я дітей 
тощо. День пройшов у атмосфері творчості, 
захоплення та позитиву. Батьки побачили ро-
боту садочка зсередини, а власних дітей – зі 
сторони. Наприкінці батьки ділились вражен-

нями та відчуттями, отриманими в результаті 
тісної взаємодії з дітьми. Пролунало дуже 
багато цікавих відгуків з їх вуст: «Мені було 
дуже важко, у вихователів величезне терпін-
ня…», «У роботі з дітьми потрібна профе-
сійна підготовка…», «Я здивована хороши-
ми знаннями дітей…», «Батькам потрібно 
більше приділяти часу дітям…», «Я думала 
у працівників менше роботи…», «Мені було 
важко самостійно організувати дітей», «Ба-
гато чого залежить від батьків…», «Навіть 
одна дитина може змінити погоду в групі, як 
у кращу, так і в гіршу сторону», «Завдяки дню 
батьківського самоврядування ми впевнилися 
у тому, що не помилилися у виборі садочка, 
наш садочок і його колектив – найкращі!» 
Завідувач висловила слова вдячності команді 
працівників і мам, які брали безпосередню 
участь у дні батьківського самоврядування. 

Отже, завдяки проведенню дня батьків-
ського самоврядування змінився характер вза-
ємоспілкування батьків і дітей: батьки по-но-
вому заглибились у дитину, почали розуміти її 
неповторність і унікальність, набагато глибше 
стали сприймати її інтереси та потреби, зрозу-
міли, що у дітей теж можна навчитися слухати 
і чути, усвідомили рівень батьківської відпові-
дальності за долю власної дитини, зрозуміли, 
як багато потрібно знати для того, щоб бути 
для дитини цікавою особистістю. Без сумніву, 
такі заходи сприяють взаєморозумінню між 
родинами та дошкільним закладом, вносять 
нову творчу течію у звичний режим роботи 
установи.

творчі здобутки «золотого ключика»
ТеТЯНА ГАПОНеНКО, 
завідувач ДНЗ № 14

Протягом 2017-2018 навчального року 
педагогічний колектив Новоград-Волинсько-
го дошкільного навчального закладу № 14 
«Золотий ключик» працював творчо, напо-

легливо, ефективно та результативно. Мето-
дична робота була спрямована на підвищення 
професійної майстерності й розвиток творчої 
ініціативи педагогів, впровадження нового 
Державного стандарту освіти, застосування в 
інноваційному навчанні інтерактивних техноло-
гій, створення умов для формування ключових 

компетентностей вихованців, педагогів.
Навчальний рік для колективу розпочався 

конструктивною розмовою з аспекту форму-
вання ціннісних орієнтирів у дітей за участю 
провідного наукового співробітника лаборато-
рії психології дошкільника Інституту психології 
ім. Г.С. Костюка НАПН України Ладивір С.О. 
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Обговорення актуальних проблем відбулося 
у форматі педагогічних діалогів, зустрічей з 
батьками, індивідуальних бесід у рамках місь-
кого експериментального проекту «Формуван-
ня ціннісних орієнтацій у дорослих та дітей».

Ладивір С.О. мала змогу спостерігати та 
аналізувати процес проведення практичних 
занять та ігрової діяльності в різних вікових 
групах (вихователі Прилуцька Г.А., Гонгало 
Т.М., Семенюк Н.В., Савчук Г.В., щербатюк 
Л.А.), вести індивідуальні співбесіди та кон-
сультації з батьками та вихователями. Під час 
рефлексивного аналізу надала педагогам ре-
комендації та поради. Традиційні звягельські 
діалоги за участю кандидата психологічних 
наук, при сприянні управління освіти і науки, 
інформаційно-методичного центру відбулись 
на базі Новоград-Волинського ДНЗ № 14. У 
черговий раз такі зустрічі довели, що тільки 
разом, педагоги і батьки, можуть здійснювати 
успішний процес виховання, розвитку й нав-
чання дітей. У рамках проведення «Дня до-
шкілля» у садочку була проведена гра «Зрозу-
мій мене» за участі педагогів, батьків та дітей. 

У вересні на базі комунального закладу 
«черкаський обласний інститут післядиплом-
ної освіти педагогічних працівників черкаської 
обласної ради» за сприяння Державної нау-
кової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Міністерства освіти і науки України 
проходив ІХ Міжнародний Фестиваль педа-
гогічних інновацій. У ході його роботи тради-
ційно презентуються результати досліджень 
сучасного змісту освіти, авторські методики, 
технології, інноваційні методи та форми робо-
ти, моделі навчального та виховного процесів, 
а також управлінської діяльності. Педагоги 

нашого закладу Семенюк Н.В., Козинська Н.І 
були визнані переможцями цього Фестивалю у 
номінації «Інновації у сфері дошкільної освіти» 
та презентували свій досвід роботи, провели 
майстер-клас у рамках науково-методичної 
студії «Інновації у корекційно-відновлювальній 
та інклюзивній освіті».

З нагоди 65-річчя заснування лабораторії 
психології ім. Г.С. Костюка в листопаді 2017 
року відбулася Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Дитинство як цінність: 
минуле та сучасне». Завідувач дошкільного 
закладу Гапоненко Т.В. була учасником цієї 
конференції, вчитель-логопед Самойленко І.р. 
підготувала виступ «Професійне самовдоско-
налення педагога в системі методичної роботи 
закладу».

Кожний день, прожитий людиною – це 
маленький крок, певний урок, значний дос-
від, яскраві враження. Саме таким маленьким 
кроком у велике педагогічне мистецтво 14 ли-
стопада 2017 року став семінар-брифінг «Фор-
мування самоставлення особистості дитини 
та роль дорослого у цьому процесі». У роботі 
семінару взяли участь вихователі-методисти 
закладів дошкільної освіти міста, вихователі 
старших та середніх груп. Представлені до ува-
ги присутніх презентаційні й відеоматеріали 
показали систему роботи вихователів офталь-
мологічної групи Семенюк Н.В., Козинської 
Н.І. з питань формування особистості дитини, 
адже дошкільний вік – це базовий етап фізич-
ного, психічного та соціального становлення 
особистості. 

Творчу особистість може навчити і вихова-
ти тільки творча особистість. Сьогодення спо-
нукає педагога до творчості, підвищення фахо-

вої майстерності, змушує відкидати застарілі, 
знаходити нові, більш досконалі методи та 
прийоми для практичної реалізації. розвиток 
творчих здібностей вихователів у системі ме-
тодичної роботи може бути досягнутий лише 
тоді, коли сама робота буде творчою. цьо-
му значною мірою сприяє відкриття творчої 
майстерні «Використання ігрових технологій 
у розвитку сенсорно-перцептивних процесів 
у дітей», у яку Козинська Н.І., Семенюк Н.В. 
запросили педагогів дитячих садків міста. Ви-
хователі на високому рівні представили інно-
ваційні підходи до освітнього процесу з дітьми 
дошкільного віку, презентували творчі зна-
хідки використання сенсорних ігор та вправ, 
розкрили значення сенсорного виховання 
у розвитку особистості дитини, оволодіння 
засобами чуттєвого пізнання світу, сприяння 
розвитку сенсорної культури дітей. Присутні 
дійшли спільної думки, що основне завдання 
педагогічної майстерні – систематизація та 
популяризація ефективних ідей педагогічного 
досвіду. 

21 березня 2018 року в м. Житомир від-
булася Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Підготовка фахівців у контексті 
становлення Нової української школи». Вихо-
вателі ДНЗ № 14 «Золотий ключик» Семенюк 
Н.В., Козинська Н.І. були модераторами май-
стер-класу з теми «Використання ігрових тех-
нологій у корекції сенсорних процесів у дітей 
з порушеннями зору».

Найдосвідченіший педагог ніколи не пови-
нен спинятися на досягнутому, бо якщо немає 
руху вперед, то неминуче починається відста-
вання. Саме за таким принципом працюють 
педагоги «Золотого ключика».

навчаємо, виховуємо, розвиваємо
оБМІнюєМоСя доСвІдоМ

ЯрОСЛАВА ЗАПОЛьСьКА,  
педагог-організатор ЗОШ № 8

Вершина успіху вчителя – мати в педаго-
гічному житті головне, важливе, суттєве або, 
принаймні, бажане. Крім цього педагог пови-
нен мати переконання, ті практичні, моральні 
та теоретичні засади, якими він керується в 
житті, в різних сферах своєї діяльності, не 
зраджувати педагогічним принципам. Три 
принципи успішної роботи загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 8 – навчати, виховувати, 
розвивати. Саме ними ми вирішили поділитися 
з освітянами Житомирської області, організу-
вавши педагогічний міст «Пишаємось сучас-
ним, будуємо майбутнє».

Директорів, їх заступників та вчителів 
фізико-математичного циклу Станишів-
ської об’єднаної територіальної громади на 
чолі з заступником голови ОТГ з гуманітарних 
питань Сокирчуком В.М., спеціалістом відді-
лу освіти Станишівської ОТГ Фещенко О.М., 
головою методичного об’єднання предметів 
фізико-математичного циклу ПМК Федчук р.К. 
гостинно зустрічала восьма школа. 

Зустріч освітян розпочалася вітальною піс-
нею «Ласкаво просимо» у виконанні учнів 6-7 

класів у супроводі танцювального ансамблю 
«Перлина». З привітальним словом звернулась 
директор школи Марчук Антоніна Володими-
рівна, освітяни були коротко ознайомлені з 
планом роботи семінару. Практичний психолог 
Васільєва Л.В. наповнила зарядом позитивних 
емоцій, тому подальша зустріч вже проходила 

ніби в колі добре знайомих друзів. 
Гостям було цікаво ознайомитися, як 

функціонує нове шкільне приміщення, адже 
ще з воріт вони були вражені гарною будів-
лею, чистотою та ландшафтом дружбівської 
перлинки. З цього приводу учні на чолі з 
директором підготували дивовижну екскур-
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сію школою. Почалася вона з представлення 
символіки школи, коротким ознайомленням 
з історією закладу та відвіданням музейної 
кімнати. Справжнє диво розпочалось тоді, 
коли кабінети, що ожили, чванились перед 
гостями, хто з них найкращий. У чарівній пи-
шній сукні, виготовленій з підручних матеріа-
лів, ПрАцЯ показувала, що вона – майстер на 
всі руки, СПАЛьНЯ змушена була розбудити 
Морфея серед ясного дня, аби догодити своїм 
виглядом гостям, ХІМІЯ так чаклувала, що її 
досліди були схожі на незвичайні спецефекти 
сучасного рівня, ІНОЗеМНА МОВА була ніби 
зі справжніх фільмів вестернів, ФІЗиКА, наче 
гість з майбутнього – загадкова та неповтор-
на… Господарі доклали чимало зусиль, аби 
вразити учасників семінару.

Презентувала школа свою діяльність в 
актовій залі. У проміжках між яскравими ху-
дожніми номерами учнів виступали директор 
школи Марчук А.В., заступник директора з 
навчально-виховної роботи Войтюк В.А. та за-
ступник директора з виховної роботи Осадчук 
Н.І. 

Натхненні та сповнені вражень, учасники 
педагогічного мосту на чолі з заступником ди-
ректора Войтюк В.А. та головою методичної 
комісії вчителів інтегрованого циклу Універсал 
О.А. провели роботу в секціях, де мали змогу 
обговорити актуальні проблеми організації 
освітнього процесу школи, перейняти кращий 
педагогічний досвід, обмінятися навичками 
організації науково-методичної роботи з підви-
щення рівня компетентності педагогів, ідеями 

та думками щодо розвитку творчого потенці-
алу учнів та злагодженої роботи школи в ціло-
му. Також освітяни мали можливість перегля-
нути надбання та здобутки колег, адже обмін 
досвідом – це шлях до подальшого успішного 
розвитку педагогів.

Закінчився цей цікавий та незабутній день 
обміном вражень за круглим столом. Дирек-
тори, їх заступники, вчителі висловили щиру 
подяку за таку продуктивну зустріч. Ставили 
запитання, цікавились, як вдалося досягти 
такого рівня? Відповідь проста – навчати, ви-
ховувати та розвивати.

Учасники педагогічного мосту переконані 
в тому, що подібні зустрічі корисні й необхідні 
для удосконалення фахового рівня, педагогіч-
ної майстерності та педагогічного росту.

Школа доброти й радості
юЛІЯ КУКУЛеВСьКА, 

учитель української мови і літератури ЗОШ № 9

«Школа повинна стати для дітей – школою 
радості, для вчителів – школою творчості, для 
батьків – школою спокою», – говорив Василь 
Сухомлинський. 

Ось уже майже сторіччя ЗОШ № 9 радо 
зустрічає учнів. це школа з гарними традиці-
ями та надбаннями. Саме тут панує своєрідна 
республіка, де вчителі та учні спільно творять 
майбутнє. Навчають учнів 40 педагогічних пра-
цівників. Школа виховує молодь на високих 
моральних зразках української духовності. 
Особливо це стає відчутним під час проведен-
ня традиційних днів, фестивалів педагогічної 
майстерності, вечорів, конкурсів. Заслуга в 
цьому всього педагогічного колективу, який 
очолює мудрий керівник Мельник Віктор Кузь-
мич.

15 грудня 2017 року в ЗОШ № 9 відбувся 
тематичний день управління освіти і науки. 
це одна з досить ефективних форм співпраці 
закладів загальної середньої освіти міста з 
управлінням освіти і науки, що дає можливість 
детальніше ознайомитися з діяльністю закла-
ду. Програмою тематичного дня було: огляд 
виставки навчально-методичних та дитячих 
творчих робіт, екскурсію закладом, панорама 
показових уроків, круглий стіл «Поспілкує-

мось». Начальник управління освіти і науки 
Ващук Т.В. відповіла на запитання із «Скринь-
ки довіри», заступник начальника управління 
освіти і науки Табакова А.О. проаналізувала 
результати он-лайн анкетування педагогів.

З метою поширення та популяризації пе-
дагогічного досвіду, у школі було проведено 
вісім семінарів-практикумів. У підготовці та 
проведенні семінарів брали участь досвідчені 
вчителі: Мельник В.К., Дейнека Л.В., Пустовіт 
Г.В., Васянович Ж.М., Федорчук Л.П., Брацюк 
І.В. Було творчо організовано навчальне спів-
робітництво майстра та учасників майстер-кла-
су, присутні опрацьовували новітні методи та 
прийоми, які є ефективними на уроках. На 
високому професійному рівні були проведені 
практичні завдання. Усі заходи відзначалися 
високим професіоналізмом.

Гарною традицією стало щорічне прове-
дення вчителями фестивалю показових уроків, 
адже це джерело інноваційного досвіду. Вони 
розкривають актуальні проблеми методич-
ної науки, допомагають педагогічну знахідку 
спрямувати в правильне річище освітнього 
процесу. Високу майстерність, професіоналізм 
своєї справи продемонстрували вчителі: Яко-
венко В.С., Головачук О.А., Каленюк Н.В. Педа-
гоги йдуть у ногу з часом, конструюють нові 
знання, будують кожен урок так, щоб в учнів 
був стійкий інтерес, навчальна активність і ба-

жання творити, пізнавати та експериментувати. 
Колектив нашої школи плідно працює над 

удосконаленням педагогічної майстерності, 
бере участь у різноманітних освітянських 
заходах. Учителі української мови та історії 
відвідали VІІ Всеукраїнський фестиваль педа-
гогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований 
урок», який відбувся в Білій церкві. Учасники 
ознайомилися з презентаціями творчих напра-
цювань із питань особистісно зорієнтованого 
й компетентнісного навчання, відвідали творчі 
майстерні, психологічні тренінги, коучинги.

Значну увагу учителі приділяють позаклас-
ній виховній діяльності. щорічно відбуваються 
благодійні ярмарки для підтримки воїнів АТО, 
людей похилого віку та безпритульних тварин. 
У школі працює волонтерський загін «Турбо-
та», результати діяльності якого неодноразово 
висвітлювалися в місцевій пресі. Діяльність 
школи з підтримки безпритульних тварин від-
значена на обласному рівні в рамках щорічної 
педагогічної виставки.

Учні старших класів під керівництвом тала-
новитого, креативного керівника театрального 
гуртка Переходюк Л.П. змагаються на загаль-
номіському фестивалі-конкурсі театральних 
колективів. Педагог здійснює складну режи-
серську роботу, працює над акторською май-
стерністю своїх вихованців. 

Васянович Ж.М., заступник директора з 
виховної роботи, запровадила шкільний кон-
курс «Алло! Ми шукаємо таланти», у якому 
діти мали змогу проявити зернятка творчої 
діяльності, які проростали протягом тривалого 
проміжку часу. Наші зірочки разом із класни-
ми керівниками подолали тернистий шлях те-
атрального діяча. Учасники вражали присутніх 
різнобарв’ям сценічних образів та артистиз-
мом. Найкращі номери відібрані для цьогоріч-
ного творчого звіту школи. Саме позакласна 
виховна робота надає величезні можливості 
для формування зростаючої особистості.

Отже, упевнено можна сказати про те, що 
вчителі ЗОШ № 9 усвідомлюють перспективи 
свого професійного розвитку в педагогічній 
діяльності, здатні використовувати й зміцню-
вати позитивні якості, володіють педагогікою 
співробітництва, готові до творчого та нова-
торського пошуку.
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НАТАЛІЯ ВАГНер,  
учитель біології ЗОШ № 10

Обдарованість – поєднання трьох 
компонентів: мотивації, орієнтованої 
на виконання завдання, видатних розу-
мових здібностей і креативності.

Дж. Рензуллі

робота з обдарованими дітьми почина-
ється у вересні. Перший місяць осені, початок 
навчального року. І в учнів, і в учителя осо-
бливий настрій. Саме тому перші уроки не-
звичайні, хвилюючі, радісні. У шестикласників 
з’являється новий предмет – біологія. Учителю 
варто докласти багато зусиль, щоб зацікавити 
дитину вивчати цей предмет. Тому намагаюсь 
зробити кожен урок цікавим, продуктивним, 
практичним. На цих уроках формується на-
стрій, пізнавальні інтереси, цікавість, у декого 
захоплення предметом. Важливо саме в цей 
час мотивувати учнів на знання, щоб у їхніх 
очах горів вогник бажання пізнавати нове.

Як відомо, емоції та розумова діяльність 
людини взаємопов’язані. А отже, найголовні-
ше – учитель повинен зважати на внутрішній 
стан дитини. Тому важливо, щоб урок, окрім 
інтелектуального наповнення, мав і емоцій-
не забарвлення. Без емоційно-стимулюючо-
го впливу слова не можна створити на уроці 
сприятливий психологічний клімат, викликати 
інтелектуальні почуття подиву, захоплення, 
сумніву, очікування нового.

Виникає питання, як зробити так, щоб урок 
був цікавим та залишився в пам’яті, щоб іскра 
цікавості переросла в захопленість, а захо-
пленість – у самостійний пошук. Відповідь 
проста: учитель повинен стати для учня стар-
шим другом, який учить пізнавати світ біології, 
досліджувати, висловлювати власну думку. 
Так починається співпраця учня та учителя: 
щоденна, копітка, важка, але цікава.

З часом серед усіх учнів виділятиметься 
дитина, яка ставитиме нешаблонні запитання, 
матиме своє пояснення того чи іншого яви-
ща, пропонуватиме нетрадиційні 
шляхи вирішення проблеми. Саме 
про таку дитину говоритимуть – 
обдарована дитина.

Обдарованість дитини... що 
це таке? Можливо, це своєрідна 
іскра, яку треба відшукати в душі 
дитини і допомогти не тільки не 
згаснути, а спалахнути полум’ям. 

Прямий зв’язок із школою ма-
ють три типи обдарованості: ака-
демічна, інтелектуальна і творча 
(креативна). Для вчителя важливо 
визначити, яка обдарованість пе-
реважає у дитини.

Так, працюючи з дітьми, в 
яких переважає академічна об-
дарованість, варто враховувати, 
що вони мають яскраво виражену 
здатність навчатися. це завжди 
генії самонавчання, це блискучі 
професіонали шкільної праці, чу-
дові майстри швидкого, міцного 

та якісного засвоєння навчального матеріалу. 
З такими дітьми водночас працювати і легко, 
і важко, адже важливо врахувати можливості 
дитини і не перевантажити інформацією, але 
важливо і не знижувати темп навчальної ді-
яльності та не зменшувати обсяг інформації. 
Вони легко опрацьовують додаткову науко-
во-популярну і наукову літератури, працюють 
з тестами підвищеної складності, виконують 
завдання з ускладненим змістом.

Здатність не тільки і навіть не стільки на-
вчатися, скільки вміння думати, аналізувати, 
зіставляти факти, тобто виконувати складну 
інтелектуальну роботу властива дітям інтелек-
туально обдарованим. Їм цікаво встановлю-
вати причинно-наслідкові зв’язки, працювати 
над дослідницькими проектами, виконувати 
наукові роботи (МАН), проводити лабораторні 
дослідження (в умовах школи). Для таких дітей 
потрібно створювати проблемні ситуації, що 
вимагають знань, альтернативи, прогнозуван-
ня, уяви, інтуїції.

Іноді відповіді або шляхи вирішення певної 
проблеми, запропоновані дітьми, не є тради-
ційними, не відповідають певному алгоритму, і 
учителю важливо побачити в цьому раціональ-
не зерно. це творчо обдаровані діти, в яких ін-
дивідуальність виявляється в нестандартному 
баченні світу, в нешаблонному мисленні. Вони 
із задоволенням працюють над творчими чи 
екологічними проектами, їх варто залучати до 
участі в конкурсах, біологічних турнірах.

численні дослідження показують, що із за-
датками обдарованості, здатністю до ефектив-
ної плідної діяльності народжується кожна пси-
хічно нормальна людина. А ось спрямованість і 
ступінь обдарованості різні. Як розвиватимуться 
задатки обдарованості дитини, у певній мірі 
залежить і від учителя. Якщо учитель матиме 
спільні інтереси з учнем, створить умови, в яких 
дитина зможе розвивати свої задатки, тоді мо-
тивація до досягнення високих результатів лише 
зростатиме і з часом дасть результат. 

Саме завдяки наполегливій праці обдаро-

вані учні нашої школи мають високі здобутки. 
Так Сорока Олександра, учениця 11 класу, упро-
довж 2014-2018 років є переможцем міського 
та обласного етапів Всеукраїнської олімпіади з 
біології, у 2017 р. отримала диплом І ступеня, у 
2018 р. – диплом ІІ ступеня з біології та диплом 
І ступеня з екології в обласному етапі. У ІV етапі 
олімпіади з біології у 2015 р. здобула диплом ІІ 
ступеня. Лавренчук Олександр, учень 9-Б кла-
су, в 2017-2018 н.р. зайняв ІІІ місце в міському 
етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, а в 
обласному етапі – ІІ місце. екологічний проект 
«Перспективи використання енергії сонця в при-
ватних будинках та соціальних об’єктах», над 
яким працювала Сорока Олександра, одержав 
високу оцінку на обласному етапі олімпіади. 

Вагомий вплив на інтелектуальне зростан-
ня учня має вчитель, який є одночасно мо-
дератором, тренером та, найголовніше, по-
мічником і старшим другом. Співпрацюючи з 
такими учнями, учитель має створити умови 
для розвитку:
• цілісної наукової картини світу в уявленнях 

дитини;
• творчого критичного й абстрактно-логічного 

мислення, здатностей нестандартно підхо-
дити до розв’язання проблеми;

• здатності самостійно навчатися та здійсню-
вати дослідницьку роботу;

• здатностей до самопізнання й саморозвитку.
В. Сухомлинський писав про те, що треба 

добре знати предмет, щоб він не заважав учи-
телю спостерігати за інтелектуальним зростан-
ням дитини, щоб учитель був здатний розкри-
ти і побачити народження думки в дитині, а не 
просто правильність відповіді.

Співпраця вчителя з обдарованими дітьми 
– це стимул для творчого розвитку вчителя, до 
постійної праці над собою, до роботи з великим 
обсягом наукової інформації, що веде до профе-
сійного росту вчителя. А найкращою винагоро-
дою є радість в очах дитини в момент її тріумфу.

Суспільству потрібні люди з міцними знан-
нями, гнучкістю та критичністю мислення, 
творчою ініціативою, високим адаптаційним 
потенціалом. Учитель, співпрацюючи з учнем, 
має пам’ятати слова К.Д.Ушинського: «Учень 
має навчатися самостійно, а вчитель – органі-
зовувати його діяльність».

PER ASPERA AD ASTRA
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АННА СМУЛьКО, 
вихователь ДНЗ № 4

Сьогодні система дошкільної освіти зазнає 
суттєвих змін. Важливим аспектом освіти є 
формування у дитини уміння «вчитися само-
му». Перед педагогом стоїть завдання навчити 
дитину ставити перед собою мету і завдання, 
знаходити способи їх вирішення, а головне 
знаходити потрібну інформацію для вирішення 
поставленого питання серед величезної кіль-
кості джерел інформації.

Сучасній дитині необхідно не стільки бага-
то знати, скільки послідовно і доказово мис-
лити, проявляти розумову активність. Зміст і 
методи навчання дошкільнят спрямовані на 
розвиток уваги, пам’яті, творчої уяви, на ви-
роблення вміння порівнювати, виділяти харак-
терні властивості предметів, узагальнювати їх 
за певною ознакою, отримувати задоволення 
від знайденого рішення. Коли дитина сама діє 
з об’єктами, вона краще пізнає навколишній 
світ, тому пріоритет в роботі з дітьми варто 
віддавати практичним методам навчання.

У зв’язку з цим перед педагогами стоїть 
завдання пошуку нових нестандартних форм 
взаємодії з вихованцями. На зміну традицій-
ному приходить продуктивне навчання, що 
спрямоване на розвиток творчих здібностей, 
формування у дошкільнят інтересу до творчої 
діяльності.

Одним з перспективних методів, які спри-
яють вирішенню даної проблеми, є лепбук.

Лепбук можна розглядати як один із спо-
собів взаємодії дорослого і дітей, де вихова-
тель допомагає організувати діяльність дити-
ни, направляє, і разом з ним грає.

Саме поняття «лепбук» нещодавно з’яви-
лось на нашому інформаційному просторі, 
але поволі завойовує популярність. Спочатку 
давайте ближче познайомимось. що ж таке 

чає його до світу мистецтва. Структура і зміст 
лепбука доступні дітям дошкільного віку, він 
забезпечує ігрову, пізнавальну, дослідницьку 
та творчу активність всіх вихованців. Створен-
ня лепбуку допоможе збагатити, закріпити і 
систематизувати інформацію, а розглядан-
ня теки надалі дозволить швидко освіжити в 
пам’яті цікавий матеріал.

У результаті роботи з лепбуком у дітей 
дошкільного віку розвиваються універсальні 
вміння, такі як:

– вміння планувати майбутню діяльність;
– домовлятися з однолітками;
– розподіляти обов’язки;
– шукати потрібну інформацію, узагальню-

вати її, систематизувати;
– самостійно давати пояснення на питання;
– приймати власні рішення, спираючись на 

свої знання і вміння;
– використовуючи усне мовлення, вислов-

лювати свої думки і бажання.
При виготовленні лепбуків відкривають-

ся широкі можливості для використання ди-
дактичних ігор з різних розділів та у різних 
варіаціях. Їх застосування буде актуальним 
при узагальненні будь-якої теми, що вивча-
ється, крім того, актуальним буде залучення 
і батьків.

Оптимальний вік дитини для початку за-
нять з тематичними теками – 5 років. Для дітей 
старшого дошкільного віку – це варіант проек-
тної діяльності, коли треба продумати зміст і 
послідовність наповнення теки. Ідеальний ва-
ріант виготовлення тематичної теки – спільно 
з дитиною, тоді вона запам’ятовує інформацію 
в процесі створення лепбука. У ході роботи 
з тематичним матеріалом дитина проводить 
спостереження, виконує завдання, вивчає і за-
кріплює інформацію. Згодом, маючи під рукою 
готову тематичну теку, дитина може освіжити 
свої знання з теми.

Лепбук – підсумковий результат спільної 
роботи з дітьми з тієї чи іншої теми. його 
виготовленню повинні передувати тематичні 
заняття та ігри, обговорення і розмови, вико-
нання завдань. 

У цілому лепбук містить не тільки навчаль-
ні елементи, але і виховні моменти, допомагає 
зрозуміти потреби дітей і допомогти створити 
умови для самостійного освоєння світу. «На-
колінна книга» може складатися дорослими 
(батьками, педагогами, вихователями) і по-
винна включати наступні моменти:
• міцність: у руках дітей паперова інтерактив-

на папка швидко перетвориться в ганчіроч-
ку, тому краще її робити з міцних матеріалів;

• естетичність: вона зобов’язана бути яскра-
вою, барвистою, привертає увагу, інакше 
діти не захочуть грати;

• інформативність: викладайте інформацію в 
лепбуці зрозумілою дитині мовою, повністю 
розкриваючи тему;

• доступність: діти можуть самостійно виби-
рати потрібний розділ, підписи, довгі тексти 
з описом, рекомендації та інструкції усклад-
нять гру, знизять інтерес до книжки;

• варіативність: усі розділи, теми, що вхо-
дять у цей засіб навчання, потрібно робити 

перспективи використання лепбуків
лепбук? У дослівному перекладі з англійської 
«лепбук» (lapbook) означає «наколінна книга» 
(lap – коліна, book – книга). Сама ідея леп бука 
прийшла до нас з Америки, де вона користу-
ється великою популярністю. Виступає він 
засобом навчання, ще можна сказати, що це 
спосіб організації навчального процесу.

Лепбук, або, як його ще називають, інте-
рактивна тематична тека, – це саморобна па-
перова книжечка з кишеньками, дверцятами, 
віконцями, рухливими деталями, які дитина 
може діставати, перекладати, складати на свій 
розсуд. У них знаходиться матеріал, що допо-
магає отримати та закріпити знання. В такому 
вигляді інформація подана більш системати-
зовано та організовано, тому сам процес ви-
вчення завдяки цим елементам стає цікавим та 
нагадує гру. В лепбуці збирається матеріал з 
якоїсь певної теми. Теми можуть бути різними: 
і вузькоспеціалізованими, і більш загальними. 
При цьому лепбук – це не просто виріб. це 
прикінцевий етап самостійної дослідницької 
роботи, яку дитина виконала під час знайом-
ства з певною темою. щоб заповнити теку, 
дитині потрібно буде виконати певні завдання, 
провести спостереження, презентувати ма-
теріал.

У порівнянні зі старшими дітьми, дошкіль-
нятам важко сприймати інформацію на слух, 
особливо, коли її багато. «Наколінні книги» 
допомагають зробити заняття яскравими й 
емоційними за допомогою візуального, так-
тильного сприйняття. 

Лепбук відповідає всім вимогам до пред-
метно-розвивального середовища. Він інфор-
мативний, багатофункціональний, сприяє 
розвитку творчості, уяви, може використову-
ватись одночасно групою дітей (у тому числі 
за участю дорослого як партнера), має дидак-
тичні властивості. Крім того, лепбук є засобом 
художньо-естетичного розвитку дитини, залу-
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АЛЛА ПеЛеШОК, 
завідувач црД «Дельфін»

Кожен з нас, чи то дорослий, а тим паче 
дитина, з нетерпінням чекає Нового року, різд-
ва, щедрого вечора… чекає, тому що все-таки 
хтось жде дива, хтось якоїсь приємної новиз-
ни, всі чекають подарунків, а там колядки, ще-
дрівки… Адже так Бог дав, що ми – українці. І 
в нас є свої традиції.

Ось і в центрі розвитку дитини «Дельфін» 
уже понад десять років поспіль проводиться 
благодійний концерт «щедрий вечір, добрий 
вечір» для батьків та гостей. Концерт відбу-
вається на завершення циклу різдвяних свят.

Так і цього разу, прекрасна, чудово прикра-
шена зала переповнена глядачами, і недарем-
но, адже тут можна поринути у світ дитинства!

В концерті беруть участь діти всіх вікових 
груп від найменших до старших.

Починаючи з новоріч-
ного свята, де ніжно кру-
жляють у танку маленькі 
сніжинки під чудову музи-
ку, плавно, не помічаючи, 
знайомимося із «новоріч-
ними ялинками» такими ж 
зеленими, як справжня, але 
дуже запальними, чудовими 
танцюристами. То, дивись, 
звірята додалися, і знову – 
танці!

Аж тут і різдво надхо-
дить!

І святі Ангели про це ві-
щують. Всі просто зачарова-
ні дійством.

різдво надійшло, але яке 
ж різдво без колядників?

І ось тут ми, справжні 
українці – і господар з го-
сподинею, і оселя прибрана, 
і стіл багатий кутею, і навіть 
дідух на столі – і багато ко-
лядників. Звучать колядки 
від діток, сяють маленькі 
оченята радістю.

Кажуть у народі, козу 
треба водити на різдво, щоб 
в хаті було добро. Так ми і 

зробили.
І козу водили, і щедрували. А привітна го-

сподиня із господарем нікого не залишили 
без гостинців – пирогів смачних та солодощів. 
Традиції витримуємо завжди. цього року дій-
ства проходили у вигляді концертної програми.

Справжнім подарунком гостям були ко-
лядки, щедрівки, хореографічні номери у ви-
конанні працівників закладу. чудовим сюрпри-
зом стало виконання прекрасних українських 
пісень гуртом «Любисток». Гурт «Любисток» 
– це талановиті колеги – музичні керівники: 
Старовєрова Любов Олексіївна, Белінська Оль-
га Василівна, Яскевич Вікторія Казимирівна та 
неперевершені музичні керівники црД «Дель-
фін» Дмитренко Ніна Леонідівна та Величко 
Інна Євгенівна.

Все дійство пройшло наче одна мить. 
Оплески, посмішки, радісні обличчя – це і є 
найбільша подяка.

Ідея проводити такий концерт у нашому 
центрі розвитку дитини – проста: не забувати 
народні традиції, відновлювати їх, передава-
ти із вуст у вуста. Навчати наших дошкіль-
нят цінити українське. Кожного року інший 
сценарій, над створенням якого працює весь 
колектив.

Дуже приємно те, що вже навіть без про-
хань і нагадувань батькам на такі свята діти 
приходять в українських вишитих сорочках. А 
це означає, що ми – справжні патріоти і люби-
мо свою Батьківщину.

Ми щиро дякуємо нашим благодійникам – 
це, переважно, нашим батькам, які завжди нас 
підтримують та допомагають.

ціна квитка – символічна, а зібрані кошти 
цього року пішли на лікування онкохворого 
нашого випускника, нині учня 9-В класу Но-
воград-Волинського колегіуму, Кітовського 
Вані.

традиціЇ «дельФіна»

в різних варіантах, що передбачають різні 
способи засвоєння інформації.

• Технологія створення лепбука з дошкільної 
освіти складається з наступних етапів:

• вибір теми: вона може бути якою завгодно. 
Зверніть увагу, що дітям старшої групи по-
трібна конкретика;

• складання плану: визначтеся з тим, які мо-
менти, факти ви хочете висвітлити, розкри-
ти;

• створення макета: намалюйте зменшену 
копію майбутньої книжки-розкладачки в 
подробицях;

• виготовлення лепбука.
Отже, майстерність педагога саме у тому й 

полягає, щоб побачити настрій, бажання, стан 
вихованця. Не варто до кінця розкривати перед 
дітьми всі особливості матеріалу. Краще, якщо 
дошкільнята самостійно або разом з дорослим 
дошукуватимуться елементів новизни, несхо-

жості-схожості, варіативності. Дітям імпонує 
позиція дослідників, відкривачів. 

Лепбук – це хороший спосіб для виховате-
ля і дитини граючи, закріпити пройдений ма-
теріал, відкривши лепбук у будь-який зручний 
час, через виконання різних завдань з розвит-
ку мовлення і таким чином, розвиваючи мову 
дітей. Адже в ньому зібрані всі відповіді на 
запитання, пошуки, дослідження і різні ігри та 
вправи з певної теми.



38

НАТАЛІЯ МАрчеНКО, 
методист інформаційно-методичного центру

24 жовтня 2017 року в конференц-залі 
Молодіжного центру представники міської 
влади, освітяни, обдаровані діти зустрілися 
з особливої нагоди для вручення стипендій 
міського голови кращим учням закладів освіти 
міста Новограда-Волинського за підсумками 
2016-2017 навчального року. 

На урочистому заході були присутні: за-
ступник міського голови Оксана Василівна 
Гвозденко, начальник управління освіти і на-
уки Тетяна Володимирівна Ващук, заступник 
начальника управління освіти і науки Аліна 
Олександрівна Табакова, учні закладів освіти 
міста, їх наставники та батьки.

У привітальному слові заступник міського 
голови Гвозденко О.В. зазначила, що за ініці-
ативи міського голови та підтримки депутат-
ського корпусу вже другий рік поспіль кращим 
учням закладів загальної середньої освіти та 
закладів позашкільної освіти виплачується 
стипендія міського голови із місячним фондом 
3 тис. грн. Стипендія запроваджена з метою 
підтримки обдарованих дітей та молоді, ство-

рення умов для виховання інтелектуальної та 
творчої еліти міста і спрямована на стимулю-
вання дітей та молоді на досягнення високих 
результатів у навчанні, фізичній культурі та 
спорті, творчих здобутків у науково-дослід-
ницькій діяльності, літературі та мистецтві. 

Начальник управління освіти і науки міської 
ради Ващук Т.В. у своєму зверненні привітала 
стипендіатів, їх наставників, батьків, розповіла 
про особливості відбору кандидатур найдостой-
ніших стипендіатів. Також Тетяна Володими-
рівна наголосила, що затверджено відповідне 
«Положення про стипендію міського голови», 
згідно з яким обдаровані учні Новограда-Волин-
ського й отримують грошове заохочення протя-
гом навчального року. Працювала експертна ко-
місія з призначення стипендій міського голови, 
яка обрала 10 найкращих учнів з 24 претенден-
тів, які у 2016-2017 навчальному році особливо 
відзначилися в галузях навчальної, спортивної 
та творчої діяльності. Під час визначення сти-
пендіатів враховувалися перемоги виключно на 
обласному та всеукраїнському рівнях. 

Отож цього року стипендіатами міського 
голови стали:

Номінація «За досягнення у навчальній та 

науково-дослідницькій діяльності»: 
1. Вінський Владислав, учень 11 кл. НВК 

«Гімназія ім. Лесі Українки – школа І ступеня»;
2. Максимович едуард, учень 9 кл. ЗОШ 

№ 6;
3. Бірюченко Олексій, учень 11 кл. ЗОШ 

№ 7;
4. Шмідт Анатолій, учень 11 кл. ЗОШ № 7;
5. Сорока Олександра, учениця 11 кл. ЗОШ 

№ 10;
6. Нюкало юлія, учениця 10 кл. колегіуму.
Номінація «За досягнення в галузі спорту»:
1. Мосійчук юрій, учень 10 кл. ЗОШ № 3;
2. Бессальнова Олеся, учениця 11 кл. ЗОШ 

№ 9.
Номінація «За досягнення в галузі культу-

ри та мистецтв»:
1. Возняк Анастасія, вихованка ПДМ, уче-

ниця 9 кл. ЗОШ № 3;
2. Шамшур Вікторія, вихованка ПДМ, уче-

ниця 7 кл. ЗОШ № 10.
У невимушеній розмові за круглим столом 

кожен зі стипендіатів розповів про свої досяг-
нення та мрії, а також подякував своїм бать-
кам, наставникам та міській владі, які створили 
сприятливі умови для розвитку їх талантів.

нашІ доСяГнення

круглий стіл з нагоди вручення стипендій 
міського голови

освітянське Життя: на творчих сходинках 
конкурсу «учитель року»

НАТАЛІЯ МАрчеНКО, 
методист інформаційно-методичного центру

Багато років поспіль управління освіти і 
науки Новоград-Волинської міської ради зби-
рає на традиційне свято талановитих освітян, 
які демонструють високий рівень професійної 
підготовки та педагогічної майстерності у кон-
курсі «Учитель року».

На урочистому підбитті підсумків конкур-
су «Учитель року – 2018», що відбулося 27 
лютого 2018 року в спеціалізованій школі І-ІІІ 
ступенів № 4 з поглибленим вивченням ок-
ремих предметів та курсів «Школа сприяння 
здоров’ю», були присутні начальник управлін-
ня освіти і науки Ващук Т.В., заступник началь-
ника управління освіти і науки Табакова А.О., 
голова профспілкового комітету працівників 

освіти міста Неук В.І., методисти інформацій-
но-методичного центру, представники адміні-
страції шкіл, педагоги ЗЗСО.

На заході свою педагогічну майстерність 
та світ своїх захоплень презентували 9 педа-
гогів. На сцені конкурсанти продемонстрували 
високий рівень ерудиції, почуття гумору під 
час ексклюзивного інтерв’ю спеціальним ко-
респондентам «ІМц – TV». Учасники конкурсу 
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талантом і майстерністю довели: учитель – 
професія далекої дії, педагог – майстер, що 
перетворює буденність на незвіданий шлях 
до загадкових зірок, він відновлює віру серед 
сумнівів, дарує надію замість відчаю, несе лю-
бов туди, де були непорозуміння.

Подяки управління освіти і науки Ново-
град-Волинської міської ради оголошено 
учасникам міського етапу конкурсу «Учитель 
року – 2018»: 

– у номінації «Українська мова та літера-
тура» – Іщук Наталії Миколаївні, вчителю СШ 
№ 4;

– у номінації «Фізика» – Нечипорук Оксані 
Вікторівні, вчителю ЗОШ № 8.

Визнано лауреатами міського етапу кон-
курсу «Учитель року – 2018», нагороджено 
дипломами управління освіти і науки та гро-
шовими сертифікатами від профспілкового 

комітету працівників освіти міста: 
– у номінації «Фізична культура» – Сидор-

чука Олександра Володимировича, вчителя 
ЗОШ № 2, Грибєнчикова Івана Івановича, вчи-
теля ЗОШ № 9; 

– у номінації «Фізика» – Підкауру Наталію 
Володимирівну, вчителя ЗОШ № 10.

Переможці міського етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року–2018» були відзначені 
грамотами управління освіти і науки та гро-
шовими сертифікатами від профспілкового 
комітету працівників освіти міста: 

– у номінації «Українська мова та літера-
тура» – Грінь Оксана Андріївна, вчитель ЗОШ 
№ 10;

– у номінації «Фізика» – рудзінська Тетяна 
йосипівна, вчитель СШ № 4;

– у номінації «Німецька мова» – Алексійчук 
Людмила Аксентіївна, вчитель СШ № 4;

– у номінації «Фізична культура» – Пісоць-
кий Дмитро Віталійович, вчитель ЗОШ № 6. 
Дмитро Віталійович став переможцем і облас-
ного етапу, учасником фінального етапу Все-
українського конкурсу «Учитель року – 2018», 
що відбувся у квітні в м. Запоріжжі. 

Конкурс відкриває нові можливості й 
перспективи. А підготовка до нього спонукає 
учасників підвищувати методичний і фаховий 
рівень, хоча головним стимулом для професій-
ного самовдосконалення були й залишаються 
учні – допитливі, наполегливі, розумні.

Залишається побажати аби свій педагогіч-
ний талант учасники конкурсу «Учитель року 
– 2018» повною мірою змогли розкрити, аби 
кожному з них посміхнулася удача. І не важ-
ливо, хто переможець, головне, що тут немає 
тих, хто програв. І тому свідчення – повага ко-
лег, довіра батьків і любов учнів. 

досягнення юних науковців  
м. новограда-волинського

СВІТЛАНА БОНДАрчУК, 
методист інформаційно-методичного центру

Однією з форм роботи з творчо обдарова-
ною молоддю є Мала академія наук України – 
загальнодержавний науково-громадський про-
ект, спрямований на пошук, підтримку, спри-
яння творчому розвитку обдарованих, здіб-
них до наукової діяльності учнів. МАН сприяє 
вихованню у школярів стійкого інтересу до 
предмета, оволодіння спеціальними навичками 
науково-дослідницької, експериментальної, 
конструкторської та винахідницької роботи 
в різних галузях науки, техніки, культури та 
мистецтва, розширення наукового світогляду, 
організацію змістовного дозвілля.

Здебільшого обдаровані діти, учні МАН, 
надають перевагу науково-дослідницькій ді-
яльності у відділеннях мовознавства, літера-
турознавства, фольклористики та мистецтвоз-
навства, хімії і біології, екології й аграрних 

наук, історії, філософії та суспільствознавства. 
Дещо менше дітей навчається у секціях науко-
вих відділень математики, комп’ютерних наук, 
фізики і астрономії, технічних наук. 

Варто зазначити, що необхідною умовою 
роботи з обдарованими дітьми у напрямку під-
готовки до наукових досліджень та написан-
ня науково-дослідницької роботи є готовність 
самого педагога до науково-дослідницької 
діяльності зі школярами, а саме, здатність до 
самоорганізації, самоаналізу, рефлексії, від-
мова від стереотипів педагогічного мислення, 
прагнення до творчих досягнень, опанування 
методології творчої діяльності, володіння ме-
тодами педагогічних досліджень, можливість 
акумулювати досвід творчої діяльності інших 
педагогів, здатність до співпраці та взаємодо-
помоги. Характерним для педагогів, керівників 
учнівських науково-дослідницьких робіт, є ви-
користання елементів інноваційних технологій: 
технології розвивального навчання, проектні 

технології, створення ситуації успіху та інші, що 
забезпечують формування активного творчого 
мислення, розвиток креативних здібностей, 
компетенцій особистісного самовдосконалення. 
Важлива роль у створенні умов для реаліза-
ції в закладі науково-дослідницького напряму 
належить адміністрації, якій необхідно сфор-
мувати у педагогічних працівників мотивацію 
щодо науково-дослідницької роботи, сконцен-
трувати та скоординувати зусилля інноваційно 
налаштованих педагогів на пошук і реалізацію 
інноваційних ідей, організацію комплексних 
досліджень, створити умови для професійного 
вдосконалення педагога в науково-дослідниць-
кому напрямі.

У 2017-2018 навчальному році Міський 
етап Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-
ських науково-дослідницьких робіт проходив 
на базі ЗОШ № 7. На міський етап конкур-
су-захисту було подано 30 заявок від ЗЗСО 
міста та наукових філій «ASTRA» (колегіум), 
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«Олімпія» (НВК), «Пошук» (ПДМ). 
Найбільш активну участь в організації 
науково-дослідницької роботи серед 
школярів, з року в рік, бере колегіум 
(філія «ASTRA»). Активізувалася робо-
та у цьому напрямку серед учнів та вчи-
телів ЗОШ № 2, ЗОШ № 3 та ЗОШ № 8. 

Під час захисту науково-дослід-
ницьких робіт члени журі оцінювали 
аргументацію вибору та розкриття 
теми дослідження з урахуванням влас-
ного вкладу дослідника; актуальність, 
новизну та практичне значення робо-
ти; чіткість, логічність, послідовність, 
лаконічність викладу матеріалу з теми 
дослідження, компетентність учасника, 
вичерпність відповідей, етику і культу-
ру спілкування, активну кваліфіковану 
участь у веденні дискусії. Враховуючи 
висновки членів журі, подання адміні-
страції НВК (філія «Олімпія»), колегіуму 

(філія «ASTRA»), ПДМ (філія «Пошук») 
до участі в обласному етапі Всеукра-
їнського конкурсу-захисту учнівських 
науково-дослідницьких робіт було ре-
комендовано 22 учнівські науково-до-
слідницькі роботи. У підсумку маємо 8 
переможців обласного етапу: диплом І 
ступеня вибороли 3 учні (ЗОШ № 7, НВК 
та колегіум); диплом ІІ ступеня – 3 учні 
(ЗОШ № 10 та 2 учні колегіуму); диплом 
ІІІ ступеня – 2 учні (колегіум та СШ № 4).

Аналіз участі школярів у цьому 
конкурсі свідчить про те, що з кожним 
роком поліпшується якість учнівських 
робіт, розширюються галузі наук, за 
якими виконуються дослідження. Нау-
ково-дослідницькі проекти, до яких за-
лучаються старшокласники, – надійний 
шлях пізнання кожним юним дослідни-
ком своїх творчих можливостей, а ча-
сто – й професійного самовизначення.

підсумки  
участі учнів м. новограда-волинського у і-ііі етапах всеукраЇнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман украЇни у 2017-2018 н.р.

№ 
п/п Заклад освіти

Кількість робіт, 
представлених 

на І етап  
(міський)  
конкурсу- 

захисту МАН

Кількість робіт  
(переможців  

міського етапу),
представлених на
ІІ етап (обласний) 
конкурсу-захисту 

МАН

Переможці обласного 
етапу МАН

Учасники ІІІ етапу 
Всеукраїнського  

конкурсу-захисту МАН
Учителі,  

які підготували учнів

НВК 
(філія «Олімпія»)

2  2 Диплом І ступеня: 
Пухальська Наталія, 
11 клас 

Пухальська Наталія,  
11 клас

Добрянська Оксана 
Миколаївна, учитель 
біології

ЗОШ № 2 3 1
ЗОШ № 3 2 1
СШ № 4 2 1 Диплом ІІІ ступеня: 

Прищепа Владислав, 
11 клас

Гордієнко Анна  
Валеріївна, учитель 
англійської мови

ЗОШ № 5 1 1
ЗОШ № 6 1 0
ЗОШ № 7 2 2 Диплом І ступеня:  

Бірюченко Олексій, 
11 клас

Диплом ІІІ ступеня, 
бронзова медаль:  
Бірюченко Олексій, 11 
клас

Сахно Анатолій  
Анатолійович, учитель 
інформатики

ЗОШ № 8 1 1
ЗОШ № 9 3 2
ЗОШ № 10 1 1 Диплом ІІ ступеня: 

Лавренчук Олександр,
9 клас

Лавренюк Ольга  
Петрівна, учитель об-
разотворчого мистецтва

Колегіум 
(філія «ASTRA»)

11 9 Диплом І ступеня: 
Кусковська Єлизавета, 
10 клас
Диплом ІІ ступеня:  
Кокорєва Діана, 10 клас
Диплом ІІ ступеня: 
Кулібаба юлія, 10 клас
Диплом ІІІ ступеня:
Кузьменко Катерина, 
10 клас

Кокорєва Діана, 
10 клас

Андрійчук Оксана 
Леонідівна, 
учитель історії

ПДМ 
(філія «Пошук»)

1 1

Всього (учасників) 30 22 8 3
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ВАСиЛь НеУК, 
голова міської профспілки освітян

ювілейне, професійне, чи будь-яке свято – 
це завжди піднесення і радість, що залишають 
глибокий слід у пам’яті, адже така подія наси-
чена і вражає глибокою життєвою мудрістю і 
відповідальністю.

Святковий захід міської організації проф-
спілки освіти «Освітянські наспіви – 2018», 
який відбувся 5 травня 2018 року, проведе-
но з метою розкриття творчо обдарованих 
працівників освіти і формування позитивної 
суспільної думки щодо пріоритетності освіти, 
спрямованої на підняття її авторитету.

Варто зазначити, що міська профспілка 
спільно з управлінням освіти і науки міської 
ради традиційно наповнює освітянське життя 
культурно-освітніми заходами, що стали не-
одмінною складовою діяльності. «Українська 
пісня – душа народу», «Поезія – любов моя», 
«Учителем школа стоїть», «Творчий звіт тобі 
в дарунок рідне місто», – далеко не повний 
перелік заходів, що переконливо показують: 
національна культура, її відродження і роз-
виток залишаються турботою всього україн-
ського народу. А освітянам, як мовиться, на 
роду написано йти попереду, вести за собою, 
показувати, як треба шанувати свою культуру 
і дбати про своє духовне збагачення.

щорічні заходи мають своє неповторне 
обличчя, свою особливу атмосферу. І цьо-

горічне свято вкотре показало, що вчитель 
творчий не тільки в професії, а талановитий 
і в мистецтві.

Конкурс вокалістів «Освітянські наспіви – 
2018» продовжив традиційні культурно-освітні 
заходи, бо «учителем школа стоїть». Зрозу-
міло, що це не «Зірковий шлях» чи «Світське 
життя» (про вчителя подібних телепередач 
немає), а вони варті подібної зірковості. 

Учитель не обділений і мистецьким обда-
руванням, що переконливо показав конкурс у 
незвичайних, не зовсім професійних умовах. 
В повному розумінні слова, педагоги стали 
справжніми артистами. Передбачено все, як 
у зіркових артистів: творчий задум, його вті-
лення в емоційному настрої музичного вико-
нання, художнього оформлення і естетичних 
костюмів. 

Зі словами привітання до присутніх звер-
нулись начальник управління освіти і науки 
міської ради Ващук Т.В., голова міської проф-
спілки освітян Неук В.І.

Ведуча свята Марченко Н.М. вітальними 
словами, які прозвучали заспівом розпочала 
свято. 22 учасники заходу продемонстрували 
високу виконавську майстерність та різнопла-
новість репертуару.

Освітяни зуміли передати пісенну душу на-
шого народу і викликали в глядачів найглибші 
асоціації, почуття, що підносить людину до 
вершин її людської гідності.

Конкурс є конкурс, у якому підбиваються 

підсумки. Журі одноголосно зробило висно-
вок: всі учасники заслуговують глибокої вдяч-
ності у відданості своєму творчому покликан-
ню. 6 конкурсантів нагороджено дипломами 
(«Освітянські наспіви – 2018») та профспіл-
ковими виплатами: Мамчик А.В. (ЗОШ № 3), 
Дернякова Х.О. (ЗОШ № 2), Литвинчук Л.В. 
(школа-інтернат), Остапчук І. П. (ПДМ), Коро-
стель Л. П. та квартет (ДНЗ № 4), Кучер Л.В. та 
ансамбль (ДНЗ № 16).

8 учасників нагороджені грамотами: Дми-
тренко Н.Л. та Величко І.Є. (црД), Белінська 
О.В. (ДНЗ № 8), Саган В.П. (СШ № 4), Годун 
Л.В. та Обух Н.А. (ЗОШ № 6), Переходюк О.П. 
(ЗОШ № 9), Айдибалов Н.К. (ПДМ). Подяки 
одержали: квартет ДНЗ № 5, квартет СШ № 
4, Красовська ю.С. (СШ № 4), дует ДНЗ № 14, 
тріо ДНЗ № 6, дует ДНЗ № 9, Фіщук В.М. (ДНЗ 
№ 15), Костюк В.М. (ДНЗ № 1), Дзюмак О.ю. 
(ЗОШ № 7), ансамбль «Любисток».

Пісенний вернісаж полонив серця глядачів, 
спонукаючи їхні серця сприймати неповторну 
мелодійність української пісні. Нові реалії жит-
тя вимагають і нових підходів у профспілковій 
роботі. Педагоги вкотре довели, що вони тала-
новиті у професійній роботі – мають високий 
освітянський рейтинг – і вміють творити красу, 
несуть у маси народне мистецтво. цьому спри-
яє міська профспілка, яка працює з людьми, 
заради людей і для людей, стоїть на сторожі 
інтересів членів профспілки, дбаючи про соці-
ально-економічний захист.

таланти твоЇ, освіто!

день науки
ОЛеНА КОСТюК, 

методист інформаційно-методичного центру

18 травня 2018 року в ЗОШ № 7 відбулося 
міське свято День науки. 

це свято встановлено в Україні на підтрим-
ку ініціативи відомих учених, наукових установ 
України згідно з Указом Президента України 
«Про день науки» від 14 лютого 1997 року. 

На святі були присутні Табакова А.О., за-
ступник начальника управління освіти і науки 
Новоград-Волинської міської ради, Морозов 
А.В., кандидат технічних наук, декан факуль-

тету інформаційно-комп’ютерних технологій 
Житомирського державного технологічного 
університету, Громовий О.А., кандидат техніч-
них наук, доцент, декан факультету інженерної 
механіки Житомирського державного техноло-
гічного університету, та учні міста.

Метою свята була демонстрація наукових 
винаходів, зацікавлення учнів навчальних за-
кладів міста, майбутніх абітурієнтів, до вступу 
на технічні спеціальності, фізико-математичні 
факультети, факультети інформаційних техно-
логій та інженерної механіки.

У привітанні заступник начальника управ-

ління освіти і науки Новоград-Волинської 
міської ради Табакова А.О. розповіла про 
підтримку точних наук на рівні міста, адже 
це надзвичайно важлива і копітка праця, тому 
управління освіти і науки виступило основним 
ініціатором проведення свята в такому фор-
маті, яке сприятиме зацікавленню учнів 
новітніми розробками в сфері інформацій-
но-комп’ютерних технологій, робототехніці, 
механіці тощо.

Наступним етапом свята став виступ пред-
ставників Житомирського державного техно-
логічного університету Морозова А.В., декана 
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факультету інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій, наукову діяльність університету, роз-
повів про цікаві проекти та стартапи, які запо-
чаткували студенти під супроводом викладачів 
ВНЗ. Декан ближче познайомив із практичними 
розробками університету та представив підпри-
ємства, де вони впроваджуються.

Гостей свята вразила виставка технічних 
та наукових розробок. Команда викладачів та 
студентів ЖДТУ презентувала власні винаходи 
та проекти. Учні мали змогу поринути у вірту-
альну реальність за допомогою 3D окулярів, 
спеціальна комп’ютерна програма генерувала 
у візерунок вишиванки ім’я учнів. Присутні з 
цікавістю спостерігали за роботою 3D – прин-
тера та 2D – плоттера. Справжній захват ви-
кликала роботизована колісна платформа та 
роботизована електронна рука. центр робото-
техніки «Boteon» пропонував здійснити дитячі 
мрії і вирушити у справжню міжпланетну по-
дорож у літній школі роботехніки сезону 2018 
– «Космічне поселення» Boteon».

цьогорічною родзинкою стало практичне 
представлення учнями освітніх закладів міста 
проектів та експериментів. Делегації учнів по-
чергово відвідували локації, де проводилися 
демонстрації. Усі з інтересом спостерігали за 
роботою фонтанів Герона, вази Тантала, фі-
зичними дослідами, демонстрацією принципів 
дії запобіжників, магнітної дії електричного 
струму та пристроїв для перевірки знань, які 
були розроблені та сконструйовані власне са-
мими учнями. Проведено серію дослідів, що 
підтверджують існування атмосферного тис-

ку, експерименти «Кулька в банці», «Кулька з 
хустинкою» з теми «Тиск», дослід з теми «Ди-
фузія». Продемонстровано учнівські проекти 
та установки.

На завершення заходу усіх присутніх на 
стадіоні ЗОШ № 7 чекали показові польоти 
моделей гуртка авіамоделювання цНТТУМ.

Ведуча та співорганізатор свята Костюк 
О.М., методист ІМц, подякувала усім, хто до-
лучився до проведення міського свята День 

науки, вручила освітнім закладам подяки 
управління освіти і науки та солодкі подарунки, 
надані ПП «Бісквіто-Мілк». 

Переконані, що саме такі зустрічі сприя-
ють розкриттю талантів учнів, які отримують 
можливість творити, рости та вдосконалюва-
тися. Можливо, дехто саме в цей час зрозумів, 
що в майбутньому хоче стати винахідником, 
інженером чи програмістом, пов’язати свою 
діяльність із наукою.

свято вШанування обдарованих дітей 
«майбутнє твориться сьогодні»

НАТАЛІЯ МАрчеНКО, 
методист інформаційно-методичного центру

Урочисте нагородження кращих учнів за-
кладів загальної середньої освіти міста, пе-
реможців і лауреатів всеукраїнських, облас-
них етапів учнівських олімпіад з навчальних 
предметів, призерів МАН, інтелектуальних 
конкурсів, переможців міського очно-заочно-
го конкурсу «Клас року» відбулося 1 червня 
в міському Палаці культури ім. Лесі Українки.

це традиційне свято вшанування обдаро-
ваних дітей Звягельщини. 

Зі словами вітання та напуття до учнівської 

молоді звернулася начальник управління осві-
ти і науки Новоград-Волинської міської ради 
Ващук Тетяна Володимирівна, яка побажала 
школярам наснаги, оптимізму, впевненості 
та успіхів на життєвому шляху. юну еліту на-
шого міста привітали люди, які вболівають 
за освіту і всебічно підтримують обдаровану 
молодь Новограда-Волинського – це Федорчук 
Володимир Григорович, голова постійної комі-
сії міської ради з питань соціальної політики, 
охорони здоров’я, освіти, культури та спорту, 
директор ЗОШ № 10. Звертаючись до присут-
ніх, Володимир Григорович висловив сердечні 
слова вітань та побажань дітям. З вітальни-
ми словами виступила заступник начальника 
управління освіти і науки Новоград-Волинської 
міської ради Табакова Аліна Олександрівна, 
яка побажала учням витримки і наполегливості 
в здійсненні їх мрій та сподівань. Пролунали 
слова вітання на адресу головних героїв за-
ходу і від учителя колегіуму Андрійчук Оксани 
Леонідівни, переможця відкритого рейтингу 
популярності «Гордість міста – 2017», керів-
ника відділення Школи «Обдарована дитина», 
наставника переможців обласних олімпіад, 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
МАН, яка побажала учням наснаги, натхнення 
та удачі. В свою чергу від імені нагороджених зі 

словами подяки до батьків, учителів та керів-
ництва міста виступила випускниця ЗОШ № 10, 
неодноразова переможниця інтелектуальних 
конкурсів, олімпіад, дворазова стипендіатка 
міського голови Олександра Сорока. 

У цьому навчальному році учні міста по-
сіли 45 призових місць на обласному етапі 
учнівських предметних олімпіад та здобули 8 
перемог на обласному етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт МАН України, 1 
учень став бронзовим призером всеукраїн-
ського етапу конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт МАН, 1 учениця стала перемож-
ницею на всеукраїнському етапі Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Т.Г. Шевченка. 

Вся обдарована учнівська молодь була 
відзначена статуетками «Обдарованість року-
2018». Свої музичні вітання з нагоди свята 
присутнім дарували учні ЗЗСО міста.

На закінчення урочистостей лауреатів на-
городи «Обдарованість року – 2018» чекали 
солодкі подарунки від компанії «Айс тім», офі-
ційного представника ТМ «рудь».

Найбільша радість від цього дійства – це 
те, що у Новограді-Волинському багато тала-
новитої, успішної, активної учнівської молоді і 
вона є гордістю й надією нашої громади.
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ТеТЯНА БАЛАУШКО,  
головний спеціаліст управління освіти і науки

З метою стимулювання творчого розвит-
ку учнів 1-11 класів, виявлення і підтримки 
обдарованої учнівської молоді, залучення її 
до активної участі в конкурсах і змаганнях, 
створення сприятливих умов для самовизна-
чення, самореалізації вихованців 13-14 берез-
ня 2018 року відбувся ІІІ міський фестиваль 
обдарованості «Сузір’я талантів» у номінаціях 
«Живопис, графіка, декоративно-ужиткове 
мистецтво», «Поезія, проза», «Дитяче кіно та 
телебачення», «Музичне мистецтво», «Танцю-
вальне мистецтво».

Для участі у фестивалі були рекомендо-
вані учні 1-11 класів (не більше 5-ти учасників 
від закладу), що мають значні досягнення та 
результативність у творчій діяльності (пишуть 
вірші, прозу, співають, танцюють, створюють 
фільми тощо). 

Учні підготували мультимедійні презента-
ції, відеофрагменти, презентували пісні, чи-
тали вірші, демонстрували власні розробки 
тощо. Допомагали учасникам фестивалю в 
презентації їх однокласники, друзі та педагоги. 

Оргкомітет фестивалю відмітив якісну під-
готовку виступів учасників фестивалю у всіх 
номінаціях. 

У номінації «Живопис, графіка, декоратив-
но-ужиткове мистецтво» себе презентували: 
Пухальська Яніна, учениця 9 класу НВК; Ко-

нофольська Вероніка, учениця 9 класу ЗОШ 
№2; Огородник Олександра, учениця 8 класу 
СШ №4; Топінко Тетяна, учениця 7 класу ЗОШ 
№6; Лукащук Дар’я, учениця 7 класу ЗОШ №9; 
Ільчук Вікторія, учениця 7 класу ЗОШ №10; 
Кузнєцова Єлизавета, учениця 9 класу коле-
гіуму; Ігнатюк роман, вихованець цНТТУМу.

У номінації «Дитяче кіно та телебачення»: 
команда учнів 10 класу ЗОШ №2 (керівники 
Бойко О.М., Матвєєва Г.В.); Перегиня Лілія, 
Харламов Максим, Гончарук Дар’я, команда уч-
нів 8-го класу СШ №4; радзієвська Анастасія, 
учениця 11 класу ЗОШ №5; Плисак Вікторія, 
Купріянчук Катерина, Матвійчук Дар’я, Ляшук 
Дмитро, Заредін Олександр, Бредіхіна Діна, 
учні 9 класу ЗОШ №8; Ляшук Андрій, учень 11 
класу колегіуму; родина Данюків, ПДМ.

У номінації «Музичне мистецтво»: Стадник 
Єлизавета, учениця 11 класу НВК; Назола Оль-
га, учениця 8 класу ЗОШ №2; ансамбль ЗОШ 
№3 «Дзвіночок» (керівник Свистунова О.П.); 
Огородник Ангеліна, учениця 6 класу СШ №4; 
мистецький клуб ЗОШ №5 «Сузір’я» (керівник 
Захарова О.А.); Петренко Уляна, учениця 5 кла-
су ЗОШ №6; Гладишева Мар’яна, учениця 10 
класу ЗОШ №7; Тимошенко Вікторія, учениця 8 
класу ЗОШ №8; Павловська Катерина, учениця 
7 класу ЗОШ №9.

У номінації «Поезія, проза»: Корнійчук Те-
тяна, учениця 11 класу НВК; Тюфанова Іванна, 
учениця 10 класу ЗОШ №2; Лозовенко Єва, 
учениця 6 класу ЗОШ №3; Гришечкіна Аліна, 

учениця 10 класу СШ №4; Заднер Єлизаве-
та, учениця 7 класу ЗОШ №5; Крижановський 
Владислав, учень 3 класу ЗОШ №6; Бакало 
Владислав, учень 8 класу ЗОШ №8; Лавренчук 
Олександр, учень 9 класу, ЗОШ №10; Антонов 
Артьом, учень 6 класу, колегіуму; червякова 
Катерина, вихованка «Школи лідера» ПДМ.

У номінації «Танцювальне мистецтво»: ан-
самбль НВК «Звягельчанка» (керівник щурук 
Т.ю.); хореографічний колектив «ФАНТАЗІЯ» 
СШ №4 (керівник решетник Н.А.); ансамбль 
естрадного танцю ЗОШ №5 «ШАКТІ» (керівник 
Захарова О.А.); танцювальний колектив ЗОШ 
№6 «SAMAYA» (керівник Нефьодова ю.М.); хо-
реографічний колектив ЗОШ №7 «ГЛОрІЯ» (ке-
рівник Здунюк О.В.); танцювальний ансамбль 
ЗОШ №8 «Перлина» (керівник Светікова О.І.); 
танцювальний ансамбль ЗОШ №9 «Лілея» (ке-
рівник Федорчук Л.П.); танцювальний колектив 
ЗОШ № 10 «Mix Dance» (керівники Пісоцька 
І. М. та Грищенко С. М.); ансамбль колегіуму 
«Пролісок» (керівники Світлана та Артур Дірки).

Присутні на фестивалі переконалися, що 
наші заклади освіти багаті на талановитих, 
здібних та обдарованих дітей, які здобудуть у 
своєму житті ще не одну перемогу.

Організатори висловлюють подяку всім 
учасникам фестивалю обдарованості «Сузір’я 
талантів» та педагогам, які допомагали в під-
готовці виступів. За результатами участі у фес-
тивалі усі номінанти були нагороджені дипло-
мами управління освіти і науки міської ради.

міський Фестиваль обдарованості  
«сузір’я талантів»

УЧнІвСькІ ЗМаГання
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ТеТЯНА БАЛАУШКО,  
головний спеціаліст управління освіти і науки

15-16 травня 2018 року за ініціативи управ-
ління освіти і науки Новоград-Волинської місь-
кої ради та підтримки управління у справах 
сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, 
Новоград-Волинської районно-міської органі-
зації ТСОУ, представників військових, членів 
громадських організацій відбувся міський етап 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»).

Метою гри «Джура» є виховання юних 
патріотів України на засадах національної 
гідності, високої самостійності та активної 
громадянської позиції, здорового способу 
життя, духовно багатої та фізично розвиненої 
особистості.

15 травня на базі військової частини 
А-3814 відбулося урочисте відкриття забезпе-
чили командир військової частини Борісов Ми-
кола Миколайович; майор запасу, начальник 
клубу щурук Володимир Анатолійович; вій-
ськовий оркестр 30-ї механізованої бригади; 
учні ЗОШ № 5 на чолі із заступником директо-
ра з виховної роботи Захаровою Ольгою Ана-
толіївною. На святі були присутні гості: Ващук 
Тетяна Володимирівна, начальник управління 
освіти і науки; Табакова Аліна Олександрівна, 
заступник начальника управління освіти і нау-
ки; представники військових, громадських ор-
ганізацій, директори та заступники директорів 
закладів освіти міста. З вітальним словом до 
учасників змагань звернулися Ващук Тетяна 
Володимирівна, начальник управління освіти і 

науки та головний суддя Назарчук Ігор Воло-
димирович, майор запасу.

У військово-патріотичній грі «Сокіл» 
(«Джура») брали участь всі заклади загаль-
ної середньої освіти міста. Відповідно до 
Положення кожна команда-рій підготувала 
форму, емблему, патріотичну пісню та проде-
монструвала виконання стройових прийомів. 
Оцінювали конкурсні змагання: Назарчук І.В., 
головний суддя, майор запасу; чернявська 
О.С., секретар гри, член об’єднання дружин і 
матерів бійців учасників АТО; Дюбо І.О., член 
громадської організації «Громадський кор-
пус»; Ліберда В.А., член Новоград-Волинсько-
го братства ОУН-УПА; Гочуа С.І. та Карпенко 
І.А., військові капелани; Олександра радчук, 
директор Молодіжного центру; представни-
ки військових; медичні сестри Новоград-Во-
линської організації Товариства червоного 
Хреста України; викладачі Школи мистецтв; 
учителі фізичної культури закладів освіти. 
рої змагалися в конкурсі «Впоряд», стрільбі 
з пневматичної гвинтівки, конкурсі знавців 
історії «Відун», творчо-мистецькому конкурсі 
«Ватра». На завершення першого дня зма-
гань всіх учасників гри «Сокіл» («Джура») 
пригостили смачним солдатським обідом, 
приготованим кухарями військової частини 
А-3814.

Другий день гри вперше відбувся на пра-
вому березі річки Случ. В цей день відбулися 
змагання «рятівник», учасники долали ту-
ристсько-спортивну смугу перешкод, а також 
«Таборування». Незважаючи на погіршення 
погодних умов, команди були сповненні ко-

зацького запалу та духу змагань.
Кожний рій гідно представляв свої досяг-

нення, вміння та здобутки. Проте, як і будь-яко-
му конкурсі, є переможці. І місце виборов рій 
ЗОШ № 10, ІІ місце – ЗОШ № 7, ІІІ місце – рій 
НВК та ЗОШ № 2. За ініціативи головного судді 
Назарчука І.В. та директора меблевої фабрики 
«Alex-Garant» Андрущенка М.Д. рій-перемо-
жець отримав перехідний прапор та футболки 
з емблемою гри, а також від управління у спра-
вах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
міської ради перехідний кубок. Козацькими 
грамотами за І місця всіх конкурсних змагань 
рої нагородив обласний отаман українського 
реєстрового козацтва, генерал козацтва Дроз-
дюк О.М., зокрема: конкурс «Впоряд» – НВК, 
«Відун» – колегіум, стрільба з пневматичної 
гвинтівки – ЗОШ № 10, «Ватра» – НВК, турист-
сько-спортивна смуга перешкод – ЗОШ № 7, 
«рятівник» – НВК, «Таборування» – НВК. Від 
Новоград-Волинської районно-міської органі-
зації ТСОУ три рої-переможці (ЗОШ № 10 – 1 
місце, СШ № 4 – 2 місце, ЗОШ № 3 – 3 місце) 
за змагання зі стрільби з пневматичної гвин-
тівки отримали солодкі подарунки та грамоти. 
Громадська організація «Громадський корпус» 
вручила подарунки рою ЗОШ № 5 за виступ у 
творчо-мистецькому конкурсі «Ватра» та най-
кращому стрільцю із ЗОШ № 10.

Дякуємо всім хто долучився до організації 
та проведення міського етапу Всеукраїнської 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
та вітаємо з перемогою рій ЗОШ № 10 та керів-
ника Онищука В.Л., учителя предмету «Захист 
Вітчизни».

міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «сокіл» («джура»)
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перемоЖці ііі етапу всеукраЇнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 н.р.

№
з/п Олімпіада №

з/п Прізвище учнів ЗЗСО Клас Учитель Місце  
на ІІІ етапі 

1 екологія 1 Сорока Олександра Миколаївна ЗОШ №10 11 Вагнер Наталія Борисівна Диплом І ст.

2 Єрмолаєв Максим Олександрович СШ № 4 11 Бучинська Тетяна Миколаївна Диплом ІІ ст.

2 Астрономія 3 Шмідт Анатолій Євгенович ЗОШ №7 11 Кукуруза Ірина Петрівна Диплом ІІІ ст.

3 Українська мова 
та література 

4 Діхтієвська Аліна Віталіївна НВК 8 Букша Тетяна Дмитрівна Диплом ІІ ст.

5 Лавренчук Олександр Анатолійович ЗОШ №10 9 Грінь Оксана Андріївна Диплом ІІІ ст.

6 Данюк Діана Геннадіївна НВК 10 чумак Олена В’ячеславівна Диплом ІІ ст.

4 Історія 7 Онищенко Дар’я Олексіївна колегіум 8 Андрійчук Оксана Леонідівна Диплом ІІІ ст.

8 Дудко Тетяна Віталіївна колегіум 9 Гуцул Тетяна Петрівна Диплом ІІІ ст.

9 Кузнєцова Єлизавета Олегівна колегіум 9 Гуцул Тетяна Петрівна Диплом ІІІ ст.

10 Катчик Вадим Борисович ЗОШ №3 10 Музичук Олександр Петрович Диплом ІІ ст.

5 Математика 11 Коваль Олександр Сергійович СШ №4 7 Макарчук Алла Миколаївна Диплом І ст.

12 Кондратюк Вікторія Валеріївна ЗОШ №7 8 римарчук Світлана Вікторівна Диплом ІІ ст.

13 Бірюченко Олексій Вікторович ЗОШ №7 11 Оласюк Тамара Миколаївна Диплом ІІІ ст.

6 Географія 14 щурук Катерина Володимирівна СШ №4 10 Макарчук Людмила Володимирівна Диплом ІІІ ст.

7 Фізика Немає переможців

8 Англійська 
мова

16 щурук Катерина Володимирівна СШ №4 10 Матузок Людмила Іванівна Диплом ІІІ ст.

17 Мухіна Ангеліна Сергіївна ЗОШ № 2 10 Босс Оксана Олександрівна Диплом ІІІ ст.

9 Французька мова Немає переможців

10 Польська 
мова

19 Бойко Ольга Олегівна ЗОШ №8 9 Губень Аліна Сергіївна Диплом І ст.

20 Троцька Валентина Сергіївна колегіум 11 Боровська Ліна Вікторівна ІІ місце

21 Кучер Кирил юрійович колегіум 8 Боровська Ліна Вікторівна Диплом ІІІ ст.

11 Хімія 22 Вінський Владислав Віталійович НВК 11 Євтушина Марія Олександрівна Диплом І ст.

23 Коханівська юлія Вікторівна НВК 9 Євтушина Марія Олександрівна Диплом І ст.

24 Шушпанніков Владислав Олександрович НВК 9 Євтушина Марія Олександрівна Диплом ІІ ст.

25 романюк Ольга Олександрівна НВК 9 Євтушина Марія Олександрівна Диплом ІІІ ст.

12 Біологія 26 Кондратюк Вікторія Валеріївна ЗОШ №7 8 Вишнівська Ірина Василівна Диплом ІІІ ст.

27 Лавренчук Олександр Анатолійович ЗОШ №10 9 Вагнер Наталія Борисівна Диплом ІІ ст.

28 Сорока Олександра Миколаївна ЗОШ №10 11 Вагнер Наталія Борисівна Диплом ІІ ст.

29 Шмідт Анатолій Євгенович ЗОШ №7 11 Вишнівська Ірина Василівна Диплом ІІІ ст.

13 економіка 30 Нюкало юлія Ігорівна колегіум 10 Ягуткіна Оксана Вікторівна Диплом ІІ ст.

31 Оласюк Наталія Миколаївна НВК 11 Яценко Володимир Миколайович Диплом ІІІ ст.

32 Бірюченко Олексій Вікторович ЗОШ №7 11 Оласюк Тамара Миколаївна Диплом ІІІ ст.

14 Німецька 
мова

33 Голуб Олена Вікторівна НВК 10 Вітренко Валентин Володимирович Диплом ІІ ст.

34 Шуляк Анастасія Михайлівна НВК 10 Вітренко Валентин Володимирович Диплом ІІІ ст.

35 Магденко Дарина Михайлівна НВК 9 Вітренко Валентин Володимирович Диплом ІІ ст.

36 Савич Наталія Миколаївна колегіум 9 Маркова Оксана Степанівна Диплом ІІІ ст.

15 російська мова 37 Оримович Вероніка Вікторівна колегіум 9 Дарменко Тетяна Василівна Диплом ІІІ ст.

пІдБиваєМо пІдСУМки

результативність діяльності  
учасників освітнього процесу



46 Підбиваємо Підсумки
16 Інформаційні  

технології
38 Бірюченко Олексій Вікторович ЗОШ №7 11 Сахно Анатолій Анатолійович Диплом ІІІ ст.

39 Кирдан  Дар’я Олегівна ЗОШ № 2 11 Корнійчук Людмила Валентинівна Диплом ІІІ ст.

40 Вовкотруб Кирило юрійович колегіум 11 Наумов Микола Сергійович Диплом ІІІ ст.

17 Інформатика 41 Бірюченко Олексій Вікторович ЗОШ №7 11 Сахно Анатолій Анатолійович Диплом І ст.

42 Шмідт Валерій Євгенович ЗОШ №7 11 Сахно Анатолій Анатолійович Диплом ІІ ст.

43 Міскевич Дмитро Вікторович ЗОШ № 9 9 Нюкало Ірина Миколаївна Диплом ІІІ ст.

18 Трудове навчання 
(технології)

44 Губленко Анна-Марія Валентинівна СШ №4 9 Валінкевич Лідія Василівна Диплом І ст.

45 Гордієнко Діана Валеріївна колегіум 11 Ковальчук Наталія Станіславівна Диплом ІІ ст.

46 Семенюк Олександр Ігорович НВК 9 Габелко Олександр Володимирович Диплом ІІІ ст.

19 Правознавство 47 Катчик Вадим Борисович ЗОШ № 3 10 Музичук Олександр Петрович Диплом ІІ ст.

48 Пухальська Наталія Валеріївна НВК 11 Жура Микола Миколайович Диплом ІІІ ст.

Загальна кількість 
переможців

Дипломи І ст. – 7. Дипломи ІІ ст. – 14. Дипломи ІІІ ст. – 24

перемоЖці ііі етапу всеукраЇнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 н.р.  
у розрізі ззсо міста

№
 з

/п

ЗЗСО П.І.П. учня Кл
ас Предмет Учитель

Місце 
 на ІІІ етапі  

змагань
1 НВК  

12
переможців

Оласюк Наталія Миколаївна 11 економіка Яценко Володимир Миколайович Диплом ІІІ ст.
Діхтієвська Аліна Віталіївна 8 Укр. мова і література Букша Тетяна Дмитрівна Диплом ІІ ст.
Данюк Діана Геннадіївна 10 Укр. мова і література чумак Олена В’ячеславівна Диплом ІІ ст.
Семенюк Олександр Ігорович 9 Трудове навчання Габелко Олександр Володимирович Диплом ІІІ ст.
Вінський Владислав Віталійович 11 Хімія Євтушина Марія Олександрівна Диплом І ст.
Коханівська юлія Вікторівна 9 Хімія Євтушина Марія Олександрівна Диплом І ст.
романюк Ольга Олександрівна 9 Хімія Євтушина Марія Олександрівна Диплом ІІІ ст.
Шушпанніков Владислав Олександрович 9 Хімія Євтушина Марія Олександрівна Диплом ІІ ст.
Пухальська Наталія Валеріївна 11 Правознавство Жура Микола Миколайович Диплом ІІІ ст.
Голуб Олена Вікторівна 10 Німецька мова Вітренко Валентин Володимирович Диплом ІІ ст.
Шуляк Анастасія Михайлівна 10 Німецька мова Вітренко Валентин Володимирович Диплом ІІІ ст.
Магденко Дарина Михайлівна 9 Німецька мова Вітренко Валентин Володимирович Диплом ІІ ст.

2 ЗОШ №2
2  переможці

Кирдан Дар’я Олегівна 11 Інформаційні технології Корнійчук Людмила Валентинівна Диплом ІІІ ст.
Мухіна Ангеліна Сергіївна 10 Англійська мова Босс Оксана Олександрівна Диплом ІІІ ст.

3 ЗОШ №3 
2 переможці

Катчик Вадим Борисович 10 Історія Музичук Олександр Петрович Диплом ІІ ст.
Катчик Вадим Борисович 10 Правознавство Музичук Олександр Петрович Диплом ІІ ст.

4 СШ №4
5 переможців

Коваль Олександр Сергійович 7 Математика Макарчук Алла Миколаївна Диплом І ст.
щурук Катерина Володимирівна 10 Географія Макарчук Людмила Володимирівна Диплом ІІІ ст.
Єрмолаєв Максим Олександрович 11 екологія Бучинська Тетяна Миколаївна Диплом ІІ ст.
Губленко Анна-Марія Валентинівна 9 Трудове навчання (техно-

логії)
Валінкевич Лідія Василівна Диплом І ст.

щурук Катерина Володимирівна 10 Англійська мова Матузок Людмила Іванівна Диплом ІІІ ст.
5 ЗОШ №5 немає переможців
6 ЗОШ №6 немає переможців
7 ЗОШ №7

9 переможців
Кондратюк Вікторія Валеріївна 8 Математика Заруцька (римарчук) Світлана  

Вікторівна
Диплом ІІ ст.

Бірюченко Олексій Вікторович 11 Математика Оласюк Тамара Миколаївна Диплом ІІІ ст.
Бірюченко Олексій Вікторович 11 Інформаційні технології Сахно Анатолій Анатолійович Диплом ІІІ ст.
Бірюченко Олексій Вікторович 11 економіка Оласюк Тамара Миколаївна Диплом ІІІ ст.
Бірюченко Олексій Вікторович 11 Інформатика Сахно Анатолій Анатолійович Диплом І ст.
Шмідт Валерій Євгенович 10 Інформатика Сахно Анатолій Анатолійович Диплом ІІ ст.
Шмідт Анатолій Євгенович 11 Біологія Вишнівська Ірина Василівна Диплом ІІІ ст.
Кондратюк Вікторія Валеріївна 8 Біологія Вишнівська Ірина Василівна Диплом ІІІ ст.
Шмідт Анатолій Євгенович 11 Астрономія Кукуруза Ірина Петрівна Диплом ІІІ ст.

8 ЗОШ № 8
1 переможець

Бойко Ольга Олегівна 9 Польська мова Губень Аліна Сергіївна Диплом І ст.
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співвідноШення міЖ учасниками та перемоЖцями ііі етапу всеукраЇнських учнівських олімпіад  
у розрізі ззсо міста в 2017-2018 н.р.

якісний показник участі (кількість перемоЖців) учнів ззсо міста у ііі етапі всеукраЇнських учнівських 
олімпіад з 2011-2012 н.р. по 2017-2018 н.р.
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9 ЗОШ №9
1 переможець

Міскевич Дмитро Вікторович 9 Інформатика Нюкало Ірина Миколаївна Диплом ІІІ ст.

10 ЗОШ №10
4 переможці

Лавренчук Олександр Анатолійович 9 Укр. мова і література Грінь Оксана Андріївна Диплом ІІІ ст.
Лавренчук Олександр Анатолійович 9 Біологія Вагнер Наталія Борисівна Диплом ІІ ст.
Сорока Олександра Миколаївна 11 Біологія Вагнер Наталія Борисівна Диплом ІІ ст.
Сорока Олександра Миколаївна 11 екологія Вагнер Наталія Борисівна Диплом І ст.

11 Колегіум 
9 переможців

Онищенко Дар’я Олексіївна 8 Історія Андрійчук Оксана Леонідівна Диплом ІІІ ст.
Дудко Тетяна Віталіївна 9 Історія Гуцул Тетяна Петрівна Диплом ІІІ ст.
Кузнєцова Єлизавета Олегівна 9 Історія Гуцул Тетяна Петрівна Диплом ІІІ ст.
Вовкотруб Кирило юрійович 11 Інформаційні технології Наумов Микола Сергійович Диплом ІІІ ст.
Нюкало юлія Ігорівна 10 економіка Ягуткіна Оксана Вікторівна Диплом ІІ ст.
Оримович Вероніка Вікторівна 9 російська мова і література Дарменко Тетяна Василівна Диплом ІІІ ст.
Гордієнко Діана Валеріївна 11 Трудове навчання Ковальчук Наталія Станіславівна Диплом ІІ ст.
Троцька Валентина Сергіївна 11 Польська мова Боровська Ліна Вікторівна ІІ місце
Кучер Кирил юрійович 8 Польська мова Боровська Ліна Вікторівна Диплом ІІІ ст.
Савич Наталія Миколаївна 9 Німецька мова Маркова Оксана Степанівна Диплом ІІІ ст.
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серце віддають дітям…

ІриНА НІКОЛАЄНКО, 
заступник директора ЗОШ № 3

цей навчальний рік для ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів № 3 був насиченим на яскраві та важливі 
події, вагомі здобутки у навчальній і творчій 
діяльності.

В освітній роботі велике значення має дух 
школи, який живе не в стінах, не на папері, а 
в характері педагогів, і від них переходить до 
вихованців. Сьогодні пріоритетного значення 
набуває саме творча діяльність як вчителя, 
так і учнів. І добре, що в нашій школі працю-
ють вчителі, для яких творча діяльність – це 
природна потреба.

У практичній діяльності школи традиційни-
ми стали перемоги учнів у міських та обласних 
конкурсах читців-декламаторів під керівниц-
твом Ольги Василівни Новиченко та Марчук 
Тамари Анатоліївни – творчих учителів, які 
віддають всю свою душу дітям. 

Коли згадуєш слово «вчитель», то уявляєш 
жінку, яка кожного ранку поспішає до школи: 
усміхнена, радісна, енергійна, і дарма, що за 
плечима не один десяток літ.

Доля вчителя – непроста, він повинен мати 
велике серце та безмежну любов до життя та 
дітей. Тамара Анатоліївна Марчук – тому при-
клад. Майже 45 років життя віддано школі й 
40 з них працює вчителем технологій та україн-
ської літератури в нашій школі. Про неї кажуть: 
«Добра, чуйна, невгамовна, з вічно молодою 
душею і люблячим серцем».

Упродовж трьох років у школі працює 
гурток «Дивослово» під керівництвом Тамари 
Анатоліївни. Вчителька не тільки сама закохана 
у поезію, гарно читає, а й вчить дітей розумі-
ти її та гарно декламувати. За час існування 
гуртка вихованці вибороли понад 20 перемог 
на Всеукраїнських, обласних, міських літера-
турних конкурсах. Починаючи з 2014-2015 
н.р. дванадцять перемог здобув учень школи 
Буковський Павло, чотири перемоги у випус-
книці 2015 року Козеренко Марії. Гарна зміна 
підростає старшокласникам. чотири перемоги 
здобули наймолодші гуртківці Шаправська Со-
фія та Данюк Артем. Одну перемогу здобула 
Лозовенко Єва.

У 2017-2018 н.р. у міському конкурсі чит-
ців-декламаторів творів Лесі Українки І міс-

це посіли Буковський Павло, Лозовенко Єва, 
Данюк Артем, ІІ місце – Шаправська Софія; 
на обласному конкурсі Буковський Павло та 
Шаправська Софія посіли ІІ місце. У міському 
фестивалі-конкурсі театральних колективів за 
кращу чоловічу роль Буковський Павло посів 
ІІ місце.

Протягом багатьох років педагог веде сво-
їх вихованців у світ знань, допомагає обрати 
свою дорогу в житті, навчає бути людьми. Учні 
– частинка її життя, яке вона любить у всіх 
проявах. Тамара Анатоліївна знає свій предмет 
і навчає йому учнів. Своїм вихованцям прище-
плює найкращі якості: доброту, чесність, від-
повідальність. У кожній дитині вчитель бачить 
особистість, допомагає розкритися у житті, не 
боятися труднощів, нести відповідальність за 
себе, родину, Україну.

Ольга Василівна Новиченко – досвідчений 
педагог, чуйна, доброзичлива людина, мудрий і 
талановитий учитель. Завжди в творчому пошу-
ку, сприяє успішному початку шкільного життя 
своїх вихованців, їхньому гарячому бажанню 
поринути в чудовий світ знань і шкільного ди-
тинства. розвиває, береже вогник допитливо-
сті та жадоби до знань у своїх учнів, а батьків 
спонукає бути гарними помічниками у цьому.

Учні Ольги Василівни також неодноразові 
конкурсанти та постійні переможці обласно-
го конкурсу читців-декламаторів творів Лесі 
Українки. Шевчук Анна, учениця 2-А класу, от-
римала диплом за ІІ місце в молодшій віковій 
категорії та цінний подарунок. А Тимошенко 
Карина – грамоту за майстерне виконання 
авторського вірша «Моя землячка Леся». У 
міському конкурсі читців-декламаторів тво-
рів Т.Г. Шевченка талановиті другокласники 
Веніков Олександр, Семенчук Маргарита от-
римали подяки, а Шевчук Анна – подяку та 
цінний подарунок як наймолодший учасник 
конкурсу.

Адміністрація, батьківський комітет та всі 
батьки школи щиро вдячні Ользі Василівні та 
Тамарі Анатоліївні за сумлінну роботу, за ви-
ховання діток, за тепле материнське серце, 
розумну гарну пораду та щиру посмішку.

Працю вчителя ні з чим не можна ні по-
рівняти, ні зіставити. Ткач уже через годину 
бачить плоди своїх турбот, сталевар через 
кілька годин радіє з вогненного потоку ме-
талу – це вершина його мрії, хлібороб через 
кілька місяців милується колосками і жменею 
зерна, вирощеного на полі… А вчителеві треба 
працювати роки й роки, щоб побачити гідний 
результат свого творіння.
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СВІТЛАНА ЗАрУцьКА, 
заступник директора ЗОШ № 7

У кожній дитині є сонце. 
Тільки дайте йому світити.

Сократ

Обдарованість дитини – це своєрідна іс-
кра Божа, яку треба відшукати в її душі й до-
помогти не тільки не згаснути, а спалахнути 
яскравим полум’ям. Кожен учитель ставить 
собі питання, як знайти та визначити обда-
рованість. Тому завданням педагогів нашої 
школи є підтримка й розвиток здібностей своїх 
вихованців, підготовка ґрунту для того, щоб 
вони були реалізовані. 

Виявлення обдарованих дітей починається 
з початкових класів на основі спостереження, 
вивчення психологічних особливостей, мов-
лення, пам’яті, логічного мислення.

Учителі-початківці залучають дітей до інте-
лектуальних конкурсів з математики («Кенгу-
ру»), природознавства («Колосок»), української 
мови («Соняшник»), знавців української мови 
імені Петра Яцика. На уроках та в позаурочний 
час наставники разом з учнями розв’язують 
нестандартні завдання, активно проводять ін-
дивідуальну й диференційовану роботу. 

Учні середньої та старшої ланок залуча-
ються до інтелектуальних та творчих конкур-
сів: «Левеня», «Лелека», «Колосок», «Кенгу-
ру», «Соняшник», «Бобре-
ня», «Sunflower», «Puzzle».

розвиток обдарова-
ності учнів залежить від 
професійного рівня педа-
гогів та використання кре-
ативних методів навчання. 
У своїй практичній діяль-
ності вчителі застосову-
ють інноваційні технології 
навчання, що сприяють 
розвитку інтелектуальної, 
творчої, предметної або 
лідерської обдарованості.

У школі проводиться 
гурткова та факультатив-
на робота з математики, 
основ правознавства, 
енергозбереження, трудо-
вого навчання, української 
мови, психології, англій-
ської мови, хореографії.

Для вивчення потен-
ційних можливостей уч-
нів залучається психолог, 
який надає індивідуальні 
консультації як учням, так 
і їхнім батькам.

Максимальне роз-
криття обдарованості та 
якнайповніша реалізація 
можливостей дитини від-
бувається завдяки роботі 

в МАН.
У 2016-2017 навчальному році учень 11 

класу Заєць Вадим на обласному етапі кон-
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
МАН отримав диплом другого ступеня за на-
укову роботу з математики (учитель Заруцька 
С.В.). У квітні 2017 р. на базі Житомирського 
військового інституту ім. С.П Корольова від-
бувся V з’їзд творчої молоді Житомирщини 
під гаслом «Обдарована молодь – майбут-
нє України!», на якому талановитого юнака 
нагородили почесним дипломом та цінним 
подарунком.

Здобули перемогу в обласних конкурсах 
читців-декламаторів поезій Лесі Українки та Та-
раса Шевченка у 2017 році – Саух Іван (учитель 
Ляшук І.Н.) та Купчук Аліна (учитель Овдіюк 
В.І.); у 2018 році – Мінгалєєва Наталка (учитель 
Манько О.В.). 

цьогоріч двоє наших учнів стали пере-
можцями міського етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН. Учениця 11 класу Переходько 
Анастасія представляла наукову роботу з 
української мови (педагогічний керівник 
Манько О.В.), а її однокласник Бірюченко 
Олексій – з інформатики (педагогічний ке-
рівник Сахно А.А.).

робота Бірюченка Олексія виконана на 
високому професійному рівні, тому визнана 

кращою і в області. юнак представив її на 
Всеукраїнському конкурсі МАН, де отримав 
бронзову медаль і диплом ІІІ ступеня.

результати предметних олімпіад пораду-
вали як учнів, так і вчителів школи. Наші ви-
хованці стали переможцями багатьох міських 
і обласних предметних олімпіад. Учителі ЗОШ 
№7, працюючи в школі «Обдарованої дити-
ни», готували учнів міста до участі в обласно-
му етапі учнівських олімпіад з біології (Дюбо 
Н.А.), математики та економіки (Заруцька С.В., 
Оласюк Т.М.), інформатики (Сахно А.А), фі-
зики (Кукуруза І.П.), російської мови (Овдіюк 
Г.О.). 

Плідна робота всього педагогічного колек-
тиву дала гарні результати – відразу три пере-
моги у відкритому рейтингу «Гордість міста» 
здобули Сахно А.А., вчитель інформатики, у 
номінації «Освітянський педагогічний олімп»; 
Бірюченко Олексій та Шмідт Анатолій, учні 
11-А класу, у номінації «Учнівська інтелекту-
альна гвардія міста».

Ми пишаємось також тим, що вчитель 
нашої школи романюк О.А. нагороджена ви-
соким званням «Заслужений вчитель України».

Директор школи Овдіюк В.І. високо оцінює 
роботу своїх колег, справжніх професіоналів 
педагогічної справи, які уміють визначити об-
дарованість дитини та спрямувати її на досяг-
нення гідного результату.

обдаровані діти – майбутнє краЇни
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НАТАЛІЯ МАрчеНКО, 
методист інформаційно-методичного центру

27 червня 2018 року у великій залі Будинку 
рад відбулись урочистості з нагоди вручен-
ня медалей випускникам закладів загальної 
середньої освіти міста. На початку заходу 
випускники, батьки та педагоги переглянули 
відеоролик про Новоград-Волинський – су-
часне місто, де створено належні умови для 
успішного навчання і виховання учнів. Адже 
у закладах освіти активно працюють творчі, 
цілеспрямовані педагогічні колективи, які 
щодня виконують найвищу місію – плекання 
інноваційної особистості.

До вітального слова було запрошено 
міського голову Віктора Весельського, який 
звертаючись до молодого покоління, зазначив: 
«Напередодні важливого державного свята, 
яке ми будемо відзначати завтра – Дня Кон-
ституції України, я вітаю кожного громадянина 
міста із прийняттям цього основного Закону 
України. Складний і тернистий шлях її станов-
лення переконливо засвідчив, що освітянська 
галузь у ці часи зуміла зберегти свій потенціал, 
примножити здобутки, досягти нових висот. 
Діяльність міської ради, управління освіти і 
науки, закладів освіти міста спрямована на 
поліпшення якості освіти та забезпечення 
рівного доступу до неї. Саме ці завдання ви-
значені Конституцією України. Всі ми повинні 
мислити по-державницьки, враховувати не 
власні інтереси, а дбати про оптимальний і 
якісний розвиток освітнього простору. Маючи 
таку потужну і знаючу спільноту педагогічних 
працівників, переконаний, що разом ми втіли-
мо всі прогресивні зміни, які окреслені в освіт-
ній реформі. Адже сучасна школа вимагає і від 
учнів, і від педагогів нестандартного мислення, 
готовності до створення нових цінностей і при-
йняття творчих рішень».

цього року в місті 17 випускників закін-
чили школу із золотими медалями і 3-є із 
срібними.

Так, золоті медалі та вітальні листи отри-
мали: 

1. БАцеКО юлія, учениця навчально-ви-
ховного комплексу «Гімназія ім. Лесі Українки 
– школа І ступеня»;

2. ВІНСьКий Владислав, учень навчаль-
но-виховного комплексу «Гімназія ім. Лесі 
Українки – школа І ступеня»;

3. КАрПиШиНА Аліна, учениця навчаль-
но-виховного комплексу «Гімназія ім. Лесі 
Українки – школа І ступеня»;

4. СУКАч Вікторія, учениця навчально-ви-
ховного комплексу «Гімназія ім. Лесі Українки 
– школа І ступеня»;

5. ЯНчУК Сергій, учень навчально-вихов-
ного комплексу «Гімназія ім. Лесі Українки – 
школа І ступеня»;

6. БОрТНиК Денис, учень загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

7. КирДАН Дар’я, учениця загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

8. ВОВчеНКО Ілля, учень загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3;

9. черНиШУК Анна, учениця загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;

10. ГНАТюК Олександра, учениця спеціа-
лізованої школи І-ІІІ ступенів № 4;

11. ЄрМОЛАЄВ Максим, учень спеціалізо-
ваної школи І-ІІІ ступенів № 4;

12. МАКАрчУК Катерина, учениця спеціа-
лізованої школи І-ІІІ ступенів № 4;

13. ПрищеПА Владислав, учень спеціалі-
зованої школи І-ІІІ ступенів № 4;

14. БІрючеНКО Олексій, учень загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 7;

15. ШМІДТ Анатолій, учень загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 7;

16. СОрОКА Олександра, учениця загаль-

ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10;
17. ШПІр Аліна, учениця загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10.
Срібні медалі та вітальні листи було вру-

чено:
БОйчУК Анастасії, учениці навчально-ви-

ховного комплексу «Гімназія ім. Лесі Українки 
– школа І ступеня»;

БАШиНСьКІй юлії, учениці загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

ТиХОНОВІй Вероніці, учениці спеціалізо-
ваної школи І-ІІІ ступенів № 4.

Під час заходу з напутніми словами до об-
дарованих дітей звернулися заступник місь-
кого голови Оксана Гвозденко та начальник 
управління освіти і науки міської ради Тетяна 
Ващук, які побажали золотій молоді мудрості, 
виваженості, завзятості й наполегливості та 
успіхів у всіх починаннях.

Слово від батьків було надано родині Ма-
карчуків: Людмилі Володимирівні та Михайлу 
Григоровичу – батькам медалістки Катерини 
Макарчук, випускниці СШ № 4.

Медалістка ЗОШ №10 Олександра Сорока 
зачитала звернення до першокласників «Нової 
української школи» 2018-2019 навчального року, 
яке передано на зберігання в управління освіти і 
науки міської ради та буде відправлене в закла-
ди загальної середньої освіти для привітання на 
святі Першого дзвоника. Медалісти ЗОШ №2 
провели інтерактив «Зоряні мрії». Також інте-
лектуальна молодь закладів загальної серед-
ньої освіти міста підготувала для присутніх цікаві 
художні номери: випускники СШ №4 виконали 
пісню «Лине час», проникливо прозвучала пісня 
«Благословіть» у виконанні випускниці СШ №4 
Софії Федюк, а випускниця НВК «Гімназія ім. 
Лесі Українки – школа І ступеня» Марія Кальчен-
ко подарувала присутнім «Пісню щастя».

щиро бажаємо нашим медалістам високих 
досягнень та здійснення омріяних задумів!

«золота молодь» м.новограда-волинського
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ПІСОЦЬКИЙ ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ,
переможець міського, обласного етапів, учасник Всеукраїнського етапу конкурсу 

у номінації «Фізична культура»,
учитель вищої кваліфікаційної категорії, ЗОШ № 6

РУДЗІНСЬКА  
ТЕТЯНА ЙОСИПІВНА,

переможець міського етапу 
в номінації «Фізика»,

учитель І кваліфікаційної категорії, СШ № 4

ГРІНЬ 
ОКСАНА АНДРІЇВНА,

переможець міського етапу
в номінації «Українська мова»,

учитель І кваліфікаційної
категорії, ЗОШ № 10

АЛЕКСІЙЧУК 
ЛЮДМИЛА 

АКСЕНТІЇВНА,
переможець міського етапу  

в номінації «Німецька мова», учитель вищої 
кваліфікаційної категорії,  СШ № 4
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РОЖОК
Ірина Леонідівна, 

учитель української 
мови і літератури 

ЗОШ № 2

за результатами виконання програми соціально-економічного розвитку галузі

краЩий знавець 
украЇнськоЇ мови

заступник директора-
новатор

інФормаційна 
компетентність

генератор змін інФормаційна 
компетентність

ЮЩИК
Галина 

Євгенівна, 
заступник директора 

колегіуму

САХНО 
Анатолій 

Анатолійович, 
учитель інформатики 

ЗОШ № 7

АНДРІЙЧУК  
Оксана Леонідівна,  

учитель історії 
колегіуму

МАРТИНЮК 
Людмила 

Анатоліївна, 
викладач 

комп’ютерних 
дисциплін 

НВПЕТ

УЧНІВСЬКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГВАРДІЯ МІСТА

БІРЮЧЕНКО  
Олексій,  

учень 11 класу ЗОШ № 7

МАКСИМОВИЧ  
Едуард,  

учень 9 класу ЗОШ № 6

ШМІДТ  
Анатолій, 

учень 11 класу ЗОШ № 7


