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ЗВІТ ЗА ПІДСУМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ ОСВІТИ У 2018 РОЦІ
Ващук ТеТяна,

начальник управління освіти і науки

ФІНАНСОВО-еКОНОМІчНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ГАЛУЗІ ОСВІТИ У 2018 РОЦІ

Освітня галузь міста у 2018 році зазнала 
значних перетворень у напрямку забезпечення 
трьох ключових реформ: і – розбудови нової 
української школи відповідно до концепції 
нуш, іі – набуття широкої автономії закладів 
загальної середньої освіти як імплементація 
закону «Про освіту» та ііі – децентралізації.

і. Бюджет 2018 року для галузі освіти був 
забезпечений на 93,4 % та становив 173,4 млн 
грн, що на 21,2 млн грн більше, ніж у 2017 
році. Виконання його становило 98,6 % або 
177,1 млн грн. Вартість утримання одного 
учня ЗЗсО у 2018 році становила 17040 грн, 
вихованця ЗДО – 22205 грн, вихованця ЗПО – 
2931 грн. Доведений місту обсяг освітньої 
субвенції становив 63704,9 тис. грн. на стадії 
формування міського бюджету недостатність 
в коштах по заробітній платі за рахунок недо-
фінансування освітньою субвенцією становила 
12,2 млн грн. це місячний фонд заробітної 
плати педагогічних працівників шкіл та гро-
шова винагорода у повному обсязі. Оскільки 
кошти надходять помісячно, то гостро про-
блема постала під час відпускної кампанії у 
червні-липні 2018 року та у вересні 2018 року, 
коли збільшилась кількість учнівського кон-
тингенту на 219 учнів та мережа класів на 5, а 
це додаткових 10 педагогічних ставок.

спільними зусиллями міського голови, 
його заступників, депутатів різних рівнів, чле-
нів виконавчого комітету, управління освіти 
і науки, керівників закладів освіти вдалося 
забезпечити у 2018 році виплату заробітної 
плати педагогічним працівникам своєчасно, 
у повному обсязі та грошову винагороду у 
розмірі 50% посадового окладу. За рахунок 
оптимізації штатів впродовж року вивільни-
лося у перерахунку до 56 посад, в основному, 
за рахунок вивільнення працівників: шкільних 
їдалень у зв’язку з переходом на нову систему 
харчування, кондитерського цеху, який вже 
здано в оренду, групи централізованого госпо-
дарського обслуговування, додаткових ставок 
і годин у школах, які у попередні роки були 
введені рішеннями виконавчого комітету та 
непередбачені штатними нормативами тощо. 
Також було надіслано ряд листів до Мініс-
терства фінансів, Міністерства освіти і науки, 
народних депутатів україни з пропозиціями 
щодо внесення змін до формули розподілу ос-
вітньої субвенції. на ці звернення до міського 
бюджету надійшло у грудні 2018 року 2 млн 
700 тис. грн субвенції та стабілізаційної дотації 
для забезпечення виплати заробітної плати 
педагогічним працівникам шкіл, що дало змо-
гу зекономити у міському бюджеті відповідні 
кошти. Всього з міського бюджету на виплату 
заробітної плати педагогічним працівникам 
шкіл, а це 555 осіб, у 2018 році було спрямо-
вано 10,5 млн грн. 

Загалом у 2018 році функціонування галузі 
освіти міста забезпечувало 1453 працівники, 
з яких 840 педагогічних та 613 працівників 
обслуговуючого персоналу, що становило 
відповідно 58 та 42%. на квартирному обліку 
перебуває 23 працівники галузі.

За рахунок коштів міського бюджету у 
2018 році утримувалось 12 дошкільних за-
кладів з кількістю вихованців 2323 дитини 
у 88 групах. середній показник чисельності 
дітей у закладах дошкільної освіти міста з 
розрахунку на 100 місць становить 138 дітей, 
середній показник в області – 116. середній 
показник відвідування дітьми дошкільного 
закладу становить 65%, всі діти, які потребу-
ють дошкільної освіти її отримують. середня 
зарплата в закладі дошкільної освіти педа-
гогічного працівника у 2018 році складала 
6064 грн («на руки» – 4881 грн), господар-
сько-обслуговуючого персоналу – 4113 грн 
(«на руки» – 3 311 грн).

 у 2018 році харчувалося 2323 дитини, з 
них 728 дітей пільгових категорій. З них: 107 
дітей з малозабезпечених сімей, 10 дітей-си-
ріт та позбавлених батьківського піклування, 
8 дітей – інвалідів, 406 дітей учасників аТО 
та 3 дитини внутрішньо переміщених осіб от-
римували 100%-во безкоштовне харчування. 
крім того, враховано харчування 194 дітей з 
багатодітних сімей з розрахунку 50% вартості 
харчування за рахунок коштів міського бю-
джету. Вартість харчування становила 80% 
від натуральних норм або 30,61 грн в ясельних 
групах; 48,0 грн в садових групах, на що було 
передбачено та використано 5,7 млн грн. у 
2018 році батьківська плата становила 60% 
вартості харчування, що відповідно складає 
18,40 грн – ясельні групи та 28,80 грн – садові.

на фінансування енергоносіїв у 2018 році 
спрямовано 6,84 млн грн. крім того, на прове-
дення поточних ремонтів, заміну лічильників 
води використано 343 тис. грн. на капітальні 

видатки використано додатково з міського 
бюджету 127 тис. грн. слід зазначити, що 
в дошкільних закладах склалася нагальна 
потреба в придбанні меблів (стільці дитячі, 
ліжка двоярусні, одноярусні, столики дитячі), 
м’якого інвентарю (матраци дитячі, постіль), 
які необхідно закупити у 2019 році.

у 2018 році у місті утримувалось 11 закла-
дів загальної середньої освіти з кількістю учнів 
6715 на вересень 2018 року у 269 класах. З 308 
випускників 2017-2018 навчального року шкіл 
міста 249 вступили до закладів вищої освіти 
україни, 21 – до закладів Польщі, австрії, із-
раїлю, 23 – до закладів професійно-технічної 
освіти, працевлаштовано 15 осіб.

середня наповнюваність класів становить 
25 учнів на клас. у перерахунку кількості уч-
нів, які в середньому припадають на одного 
педагога, то по місту цей показник становить 
12 учнів. найменший показник кількості учнів 
на одного педагога у Ліцеї № 1 – 10,6; най-
більший показник кількості учнів у ЗОш № 
2 – 14. середня зарплата в ЗЗсО педагогічного 
працівника з січня 2018 року зросла на 10% і 
становила 8164 грн («на руки» – 6572 грн), 
господарсько-обслуговуючого персоналу – 4 
060 грн («на руки» – 3 268 грн).

у 2018 році рішенням виконавчого коміте-
ту міської ради звільнено від плати за харчу-
вання в ЗЗсО 1591 дітей пільгових категорій. 
З них: 312 дітей з малозабезпечених сімей, 
14 дітей-сиріт, 38 позбавлених батьківського 
піклування, 59 дітей-інвалідів, 29 дітей з інклю-
зивним навчанням, 1106 дітей учасників аТО 
та 33 дитини внутрішньо переміщених осіб. З 
них 1200 дітям надана пільга, яка не передба-
чена чинним законодавством. Вартість харчу-
вання становила у розмірі 75% від натуральних 
норм або 16,30 грн для учнів 1-4 кл., 18,50 грн 
для учнів 5-11 кл. у 2018 році на забезпечення 
безкоштовним харчуванням учнів використано 
2,6 млн грн. Відповідно до прийнятих рішень 
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виконавчого комітету міської ради харчування 
учнів усіх закладів загальної середньої освіти 
з вересня 2018 року здійснювалось за новою 
системою – суб’єктами господарювання, які 
згідно з чинним законодавством надають 
відповідну послугу. За рахунок відшкодуван-
ня приватними підприємцями, які надавали 
послуги з харчування вартості використаних 
енергоносіїв, оренди обладнань харчоблоків, 
до міського бюджету додатково надійшло 
405,6 тис. грн. Впродовж року за рахунок 
здачі в оренду спортивних залів, шкільних 
буфетів, приміщень для навчальних занять з 
англійської мови 89,2 тис. грн було додатково 
отримано до міського бюджету.

крім пільг на харчування, третій рік по-
спіль наші учні користуються пільгами на пе-
ревезення міським транспортом. у 2018 році 
з міського бюджету на це було виділено 260 
тис. грн. Влітку 2018 року за рахунок міського 
бюджету відпочивали у пришкільних таборах 
847 школярів, на що було виділено 250 тис. 
грн, з них використано 213,7 тис. грн.

Фінансування енергоносіїв у школах 2018 
році становило 11,4 млн грн.

на проведення поточних ремонтів шкіл ви-
користано близько 368 тис. грн. на капітальні 
видатки використано майже 2 млн 175 тис. 
грн коштів міського, обласного та державного 
бюджетів.

у 2018 році за кошти міського бюджету 
утримувалось 3 заклади позашкільної освіти 
з кількістю вихованців 2020 дітей. середня 
зарплата в позашкільних закладах педаго-
гічного працівника становила 5130 грн («на 
руки» – 4129 грн), господарсько-обслуго-
вуючого персоналу – 4 120 грн («на руки» – 
3315 грн). на придбання матеріалів для про-
ведення поточного ремонту приміщень ПДМ 
використано 464,5 тис. грн коштів міського 
бюджету та залучено благодійних коштів у 
сумі 230 тис. 580 грн.

Фінансування енергоносіїв у цих закладах 
у 2018 році становило 747 тис. грн.

у місті функціонує 3 заклади вищої освіти 
(кВнЗ «новоград-Волинський медичний ко-
ледж», новоград-Волинський промислово-е-
кономічний технікум, новоград-Волинський 
економіко-гуманітарний коледж), в яких на-
вчається 1094 студентів, та 1 заклад професій-
но-технічної освіти (ДнЗ «новоград-Волинське 
вище професійне училище»), в якому навча-
ється 399 учнів.

у 2018 році викладачем-методистом 
новоград-Волинського медичного коледжу 
стадніком Миколою Миколайовичем була 
розроблена авторська комп’ютерна програма 
«ICloud», яка отримала свідоцтво про реєстра-
цію авторського права на твір Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі україни, гриф 
МОн україни і рекомендована для впрова-
дження в освітній процес закладів загальної 
середньої освіти, професійної та вищої освіти. 
інноваційним проривом медичного коледжу є 
автоматизація ведення електронного докумен-
тообігу: електронного журналу успішності, зо-
крема: фіксацію поточних оцінок через веб-ін-
терфейс; облік пропусків занять студентами; 
посилання на тематику заняття (мета роботи, 
хід роботи, здобуті компетентності); можли-
вість генерування тестових завдань на основі 

переліку питань; використання п’ятибальних 
або дванадцятибальних систем оцінювання.

у новоград-Волинському економіко-гу-
манітарному коледжі пройшло акредитацію 
відділення «Фізична культура і спорт» за дво-
ма напрямами; оновлено спортивну базу; під-
готовлено ряд переможців міських, обласних, 
всеукраїнських спортивних змагань.

новоград-Волинський економіко-промис-
ловий технікум у 2018 році впровадив у освіт-
ній процес хмарні технології: classroom, хмар-
не сховище даних, віртуальний методичний 
кабінет. Також поліпшено матеріально-техніч-
ну базу: відбулася реконструкція актової зали 
технікуму, актової зали гуртожитку, покрівлі 
спорткомплексу та технічних споруд.

Протягом 2018 року вищим професійним 
училищем проведено планомірну роботу по 
впровадженню інноваційних форм роботи в 
освітній процес, зміцнення матеріально-тех-
нічної та методичної бази закладу. Завдяки 
якісній організації навчально-виробничої прак-
тики трудового навчання закладом зароблено 
більше 1 млн. грн. (один з найкращих показни-
ків системи ПТу області). це дало можливість 
відкрити 2 нові майстерні для виробничого 
навчання, переоблаштувати 9 кімнат у гур-
тожитку із заміною віконних і дверних бло-
ків, встановлення сантехнічного обладнання, 
придбати 4 ноутбуки, 2 телевізори, закупити 
необхідну літературу. Завдяки виділеним об-
ласною радою коштів у сумі 1 млн грн вдалося 
встановити шатрову покрівлю на приміщення 
гуртожитку, що не вдавалося зробити протя-
гом останніх 10 років. на завершення цих робіт 
потрібно ще майже 500 тис. грн.

Для дітей з особливими освітніми по-
требами за заявами батьків у 7-ми закладах 
загальної середньої освіти міста організо-
вано інклюзивне навчання для 29 учнів у 21 
інклюзивному класі, у ЗОш № 7 облашто-
вано ресурсну кімнату для корекційних за-
нять. крім того, у 2018 році на заклади ЗЗсО 
була передбачена субвенція з державного 
бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами у 
сумі 386,6 тис. грн (197,9 тис. грн – на оплату 
годин корекційно-розвивального навчання та 
188,7 тис. грн  – придбання спеціальних засо-
бів навчання), з них освоєно 348,1 тис. грн. 
на виконання Закону україни «Про освіту» 
рішенням міської ради створено інклюзив-
но-ресурсний центр, проведено призначення 
його директора та працівників ірц на конкур-
сній основі. центр розпочав свою роботу з 
вересня 2018 року та вже має ряд напрацю-
вань та позитивних відгуків батьків дітей з 
особливими потребами про роботу фахівців 
центру. на облаштування ірц з обласного 
бюджету виділено кошти у сумі 113,6 тис. 
грн, які освоєно у повному обсязі: закуплено 
меблі, комп’ютерну техніку. З міського бю-
джету виділено 56,5 тис. грн для облашту-
вання пандусу, проведення ремонтних робіт 
у приміщенні ірц, на виплату заробітної плати 
використано 261,7 тис. грн. 

Загалом по галузі, завдяки тісній співпраці 
керівників закладів освіти з депутатами міської 
ради залучено додатково 840 тис. грн коштів, 
які були виділені міською радою на роботу в 
виборчих округах.

Відповідно до Закону україни «Про освіту» 
з початку 2018-2019 навчального року всі 11 
закладів загальної середньої освіти перейшли 
на самостійний бухгалтерський облік, для ве-
дення якого рішенням міської ради внесені 
зміни до статутів шкіл та рішенням виконавчо-
го комітету міської ради забезпечено введення 
11 посад головних бухгалтерів. При цьому в 
централізованій бухгалтерії було скорочено 
відповідно 10,75 посади. управлінням осві-
ти і науки здійснено ряд організаційних за-
ходів: здійснено розподіл бюджетних коштів 
на утримання кожного закладу відповідно до 
кількості учнів, організовано навчання, перед-
бачено кошти у сумі 48 тис. грн на закупівлю 
бухгалтерських програм. Відповідно до статей 
22 та 26 Бюджетного кодексу україни голов-
ним розпорядником коштів, яким є управління 
освіти і науки міської ради буде систематично 
здійснюватися контроль за фінансово-госпо-
дарською діяльністю розпорядників нижчого 
рівня. При здійсненні самостійного бухгалтер-
ського обліку закладами освіти гостро виникла 
проблема у відповідних кадрах, які його за-
безпечують. Так, впродовж півроку плинність 
кадрів становила 15 осіб, що ускладнювало ро-
бочий процес. 14 працівників централізованої 
бухгалтерії, в обслуговуванні яких залишилось 
20 закладів, установ, структурних підрозділів 
освіти надавали практичну допомогу та що-
денні консультації.

іі. З вересня 2018 року 30 перших класів, у 
яких є 768 учнів, закладів загальної середньої 
освіти міста розпочали роботу в нових умовах. 
Для цих цілей з державного бюджету було 
передбачено 1 млн 413 тис. 600 грн та спів-
фінансування з міського бюджету у розмірі 
30% або 605 тис. 828 грн. на ці кошти закла-
дами освіти були придбані шкільні парти на 
суму 1104,0 тис. грн, дидактичне обладнання 
– 747,8 тис. грн, комп’ютери на суму 167,6 тис. 
грн. За кошти трьох бюджетів: державного, 
обласного та міського як співфінансування 
у сумі 153,6 тис. грн, обласним управлінням 
освіти і науки закуплено та передано для 
перших класів міста «фабрики друку»: ноут-
бук, ламінатор та сканер+принтер+ксерокс. 
Загалом усі школи міста гарно підготували 
навчально-матеріальну базу для роботи пер-
ших класів у нових умовах. Пройшли успішну 
підготовку вчителі-тренери, які провели нав-
чання для всіх вчителів початкових класів, 
вчителів англійської мови, які викладають у 
перших класах міста щодо роботи в умовах 
нуш. Всі учителі отримали сертифікати. на 
базі ЗЗсО іМц організовано роботу постій-
нодіючого тренінгу з упровадження ігрових 
технологій (LEGO) в роботу початкової школи, 
організовано та проведено триденний тренінг 
для заступників директорів шкіл з навчаль-
но-виховної роботи в початкових класах ЗЗсО 
з теми «реалізація концепції нової україн-
ської школи». В липні 2018 року отримано, 
розвезено в ЗЗсО ігрові набори SickBricks 
для всіх учнів перших класів міста. Отримано, 
розподілено та завезено 100%-ву кількість 
підручників для учнів 1 класу. Організовано та 
проведено педагогічний коучинг з теми «нуш: 
від гасла до реального втілення ідеї» за учас-
тю кандидата педагогічних наук, завідувача 
відділу початкової освіти інституту педагогіки 
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аПн україни О. Онопрієнко, де 120 учителів 
початкових класів отримали сертифікати.

ііі. у зв’язку із добровільним приєднанням 
01 листопада 2018 року до міської громади 
громад Майстрівської сільської ради до мережі 
закладів освіти міста долучилися три школи 
першого ступеня, в яких навчається 42 учні у 
1-4 класах. Для решти 291 учнів 5-11 класів 
сіл Майстрова, Майстрової Волі та Маковиці 
забезпечено організоване підвезення до най-
ближчих шкіл інших громад. Для вирішення 
вищезазначених питань управлінням освіти і 
науки підготовлено ряд рішень міської ради, 
зокрема про передачу у власність ОТГ майна 
цих закладів та програму про відшкодування 
за перевезення учнів та вчителів, також ви-
рішено питання харчування учнів пільгових 
категорій. у 2019 році ми маємо продовжити 
створення відповідних умов навчання учнів та 
визначення подальшої долі функціонування 
цих шкіл. у лютому 2019 року на сесії міської 
ради депутатами підтримано виділення 117 
тис. грн на придбання меблів (парти, стільці, 
ігрові столи, шафи для наочності, шкільні до-
шки) у ці три школи для створення належних 
умов перебування дітей у закладах. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ,
ЯКІ бУЛИ ПОСТАВЛеНІ НА ПІДСУМКОВІй НАРАДІ У 

2018 РОЦІ, ВИКОНАНІ:
1. Відповідно до Закону україни «Про осві-

ту» розпочати реформування системи освіти 
міста, зокрема закладів загальної середньої 
освіти та забезпечення впровадження нового 
стандарту початкової освіти з 2018-2019 на-
вчального року.

2. Децентралізація бухгалтерії та надання 
реальної автономії закладам освіти.

3. створення ефективної системи організа-
ції харчування у закладах загальної середньої 
освіти. Організація пілотного проекту з надан-
ня послуг по харчуванню приватним підприєм-
цем у сш № 4, ЗОш № 9.

4. Організація роботи міського інклюзив-
но-ресурсного центру.

5. Завершення реконструкції дахів нВк і 
колегіуму та капітальних ремонтів закладів 
освіти відповідно до наявної проектно-кошто-
рисної документації та програми соціально-е-
кономічного розвитку галузі на 2018 рік.

хочу щиро подякувати всім, хто був при-
четний до впровадження зазначених реформ, 

адже це є однозначно спільний результат. у 
першу чергу, звичайно, міському голові Ве-
сельському В.Л. та куратору галузі, заступнику 
міського голови Гвозденко О.В. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЬОГОДеННЯ,
НАД ЯКИМИ ПРАЦюєМО В 2019 РОЦІ:

1. у зв’язку з прийняттям Житомирською 
регіональною радою розвитку плану розвит-
ку на 2019-2021 року планується, що на 12 
об’єктах освіти новоград-Волинської міської 
об’єднаної територіальної громади, які вклю-
чені до цього плану, впродовж цих років буде 
здійснено капітальні ремонти: фасаду та покрі-
вель ЗОш № 7, будівництво міні-футбольного 
майданчика в ЗОш № 10, Ліцеях №№ 4,11, 
будівлі Майстрівської ЗОш, ДнЗ №№ 1,4, ЗОш 
№№ 2, 3, 5, 6, 9.

2. Подальша розбудова нової української 
школи – забезпечення створення освітнього 
простору у новостворених перших класах.

3. Трансформація функцій інформацій-
но-методичного центру.

4. Подальше реформування закладів за-
гальної середньої освіти на виконання Закону 
україни «Про освіту» тощо.

ВИСТУП НА ПАРЛАМеНТСЬКИХ СЛУХАННЯХ
З ТеМИ «ЗбАЛАНСОВАНИй РОЗВИТОК ЛюДСЬКОГО КАПІТАЛУ: 

ЗАВДАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ»
Ващук ТеТяна,

начальник управління освіти і науки

рівень і якість освіти один із показників 
людського капіталу, а критерій якості освіти – 
це якість життя. сучасними трендами в освіті 
є благополуччя, інклюзія, справедливість, під-
вищення рівня академічних знань здобувачів 
освіти, маркетинг, залежність ринкової еко-
номіки від результатів навчання.

Збільшення людського капіталу залежить 
від інвестицій в освіту, які ми вже відчули у 
зв’язку із започаткованими реформами. Та 
сучасний темп життя, інтенсивне збільшення 
інформації потребують пришвидшення рефор-
мування. наступні кроки гальмуються у зв’язку 
з тим, що досі не прийняті закони україни про 
загальну середню, дошкільну, позашкільну та 
професійно-технічну освіту, відсутні підзаконні 
нормативно-правові акти та механізми впро-
вадження їх на місцях, необхідністю внесення 
змін та доповнень до формули розрахунку ос-
вітньої субвенції врахувавши у ній учнівський 
контингент поточного навчального року.

сьогодні бізнес вимагає добре підготов-
лених фахівців. За різними оцінками із 80% 
школярів, які вступають до закладів вищої 
освіти, лише до 15% здатні належно засвоїти 
начальні програми, а кожен другий випускник 
цих закладів не працює за фахом.  Виникає 
значний дисбаланс між професіями закладів 
вищої освіти та робітничими. Для осмисленого 
здобуття професії, формування твердої жит-

тєвої позиції одним 
із завдань загальної 
середньої освіти є 
розвиток у молоді 
саме емоційного ін-
телекту, формування 
ключових компетен-
цій, орієнтованість 
людського капіталу 
на потреби сучасного 
ринку праці.

Викликами для 
освітньої галузі є не-
стача вчителів, недо-
статність фінансуван-
ня, дезінформаційне суспільство, вплив полі-
тичних рішень на імідж освіти, трудова міграція 
та виїзд молоді на навчання за кордон. на жаль, 
україна стала донором людського капіталу. Так, 
у місті новограді-Волинському, що на Житоми-
рщині 8% випускників у минулому начальному 
році виїхало на навчання за кордон. Тому по-
трібно створити найкращі умови аби молодь за-
лишалася навчатися і працювати у своїх регіонах.

В системі освіти безумовно головною осо-
бою є вчитель. саме від нього залежить чи ста-
не українська школа дійсно новою за змістом. 
Для цього він повинен почувати себе впевнено, 
комфортно та мати гідну оплату праці. на мою 
думку, необхідно відродити державну програму 
«Вчитель», де передбачити підвищення заро-
бітної плати, надання пільгового кредитування 
на придбання житла та інші соціальні гарантії. 

надбавка за престижність педагогічної праці 
має бути фіксованою. адже не може престиж-
ність нашої професії відрізнятися у громадах, 
а розмір цієї надбавки залежати від наявного 
фінансового ресурсу, тим самим створюючи 
неоднозначну та напружену ситуацію. 

Закон україни «Про освіту» надає закла-
дам широку автономію. Будуть освітні уста-
нови працювати в режимі функціонування чи 
розвитку залежить від професійного менедж-
менту керівників. Тому необхідно розширити 
функції супервізорів, які крім науково-мето-
дичного супроводу надавали б юридичну, еко-
номічну та фінансову консультацію для роботи 
в нових умовах. 

сподіваюсь, що всі реформи, які спрямо-
вані на системну трансформацію, призведуть 
до головної мети – високої якості освіти.
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Говоримо про важливе

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІй
ІНФОРМАЦІйНО-МеТОДИчНОГО ЦеНТРУ

кОВаЛьчук наТаЛія,
завідувач інформаційно-методичного центру

суспільні зміни завжди впливають на 
освітнє середовище, набуваючи ознак модер-
нізації та реформування, спрямованості на 
тривалі інновації. Тенденції сучасного стану 
розвитку освітньої галузі в україні, висвітлю-
ють, що основні виклики освіти сьогодення 
пов’язані з підготовкою педагога до роботи в 
умовах нової української школи. ці виклики 
для методичних служб усіх рівнів постають у 
контексті Закону україни «Про освіту». В осві-
тянських колах триває гостра дискусія щодо 
майбутнього методичних, науково-методичних 
центрів. Пропозиції лунають різні – від «лікві-
дувати» до «модернізувати». ситуація в місті 
новограді-Волинському не є винятком. Можна 
стверджувати, що йдеться про необхідність 
формування нової моделі науково-методичної 
роботи, пошуку технологічних шляхів фор-
муванню успішного вчителя. адже діяльність 
методичної служби визначається під впливом 
суспільного усвідомлення, що стан справ у цій 
системі відбивається на якісних характеристи-
ках освітньої сфери.

науково-методична робота в освітньому 
просторі міста здійснюється з урахуванням 
перспектив розвитку галузі, а також вихо-
дячи з потреб педагогічних працівників. ре-
зультативність у галузі освіти підтверджує 
доцільність такого підходу. Тому з метою 
покращення методичного супроводу здійс-
нювалися запровадження: з 2018 року впро-
ваджується експеримент Всеукраїнського 
рівня «енергоефективні школи: нова гене-
рація»; розпочалася активна фаза навчання 
вчителів та заступників директорів закладів 
загальної середньої освіти у межах дистан-
ційного курсу на онлайн-платформі Edеra; 
впроваджуються освітні програми технологій 
навчання: розвивальне навчання, «росток», 
«інтелект україни»; проект Всеукраїнського 
рівня «науково-методичні засади створення 
інноваційної моделі STEM-освіти», «Демо-
кратична школа», «кар’єра мрії» за підтримки 
провідних українських компаній. у рамках 
угоди про наукове співробітництво між ін-
формаційно-методичним центром і держав-
ним закладом «науково-практичний медич-
ний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ 
україни» проведена психолого-діагностична 
робота з вивчення емоційного стану та ког-
нітивних процесів, для роботи з дітьми стар-
ших груп закладів дошкільної освіти та учнів 
1-х класах шкіл міста. Забезпечено науковий 
супровід професійного навчання педагогів 
закладів дошкільної освіти і супервізії нау-
кового консультанта інституту психології ім. 
Г.с.костюка, кандидата психологічних наук 
Ладивір с.О. та наукового співробітника лабо-
раторії психології дошкільника Федорчук О.і. 

Здійснюється методичний супровід 
дослідно-експериментальної робо-
ти за темою «реалізація інновацій-
ного потенціалу вчителів у загально 
освітньому навчальному закладі».

упровадження нових форм 
роботи:

• проведено педагогічний дай-
джест для педагогів міста, модера-
торами якого виступили методисти 
інформаційно-методичного центру та 
голови міських методичних об’єднань;

• у серпні 2018 р. проведено 
педагогічний форум за участі нау-
ковців (Биковської О., президента 
Міжнародної асоціації позашкільної 
освіти; рома О., керівника відділу 
Lego Fundeshen, Омельяненко н., шеф-редак-
тора журналу MCFR);

• за ініціативи управління освіти і науки 
та іМц у листопаді було проведено педаго-
гічно-методичний коворкінг «Технології в су-
часній освіті» за участі науковців, аспірантів, 
методистів, психологів, викладачів, вчителів, 
вихователів м. коростишева, м. Бердичева, 
м. Житомира, м. харкова, м. києва;

• проведено педагогічний коучинг «нова 
українська школа: від гасла до реального вті-
лення ідеї» за участі науковців та представни-
ків видавництва «ранок» з м. харкова;

• у січні 2019 року проведено у новому 
інтегрованому форматі педагогічну вистав-
ку «сучасна освіта новограда-Волинсько-
го-2019» – «Домінанти педагогічної дії». а в 
березні відбулося нагородження переможців 
та призерів обласного етапу педагогічної ви-
ставки «сучасна освіта Житомирщини – 2019», 
на яку було подано 72 роботи, з них нагород-
жено: дипломом і ступеню – 3 роботи (ЗДО), 
дипломом іі ступеню – 11 робіт (ЗЗсО, ЗДО, 
ПДМ, іМц), дипломом ііі ступеню – 10 робіт 
(ЗЗсО, цнТТуМ); відзначено переможців X 
Міжнародної виставки «інноватика в сучас-
ній освіті» (м. київ): дипломом нагороджений 
інформаційно-методичний центр (завідувач 
ковальчук н.с.);

• залучено педагогів міста до співпраці з 
авторами електронних підручників, комп’ютер-
них комплексів, QR-кодів навчальної літера-
тури видавництва «країна мрій» для вчителів 
початкових класів та інших категорій педагогів;

• з метою розвитку творчого потенціалу 
обдарованої молоді проводяться і та іі етапи 
Всеукраїнських учнівських олімпіад в місті. 
Враховуючи предметний рейтинг для кожно-
го закладу, у 2018-2019 н.р. у міському етапі 
взяли участь 617 учнів. учасники міських олім-
піад, які посіли 1-3 місця на іі етапі (це майже 
200 учнів), були зараховані до міської школи 
«Обдарована дитина», відділення якої очоли-
ли 31 досвідчених педагоги. За результатами 
роботи школи кращі учні представляли наше 

місто на ііі (обласному) етапі олімпіад. у ііі 
етапі взяли участь 87 учнів закладів загальної 
середньої освіти новограда-Волинського. За 
результатами обласного етапу загальна кіль-
кість переможців становить 42 призових місця, 
з них дипломи і ст. – 2, дипломи іі ст. – 12, 
дипломи ііі ст. – 28. 

суспільству потрібна компетентна молодь, 
яка вміє швидко адаптуватися, здатна до ри-
зику, самостійного вибору сфер діяльності. 
Тому з метою покращення роботи школи 
«Обдарована дитина» серед вчителів ЗЗсО 
міста було проведено онлайн опитування. 
Більшість пропозицій щодо реорганізації ро-
боти була на одному баченні: рекомендації 
змінити форму підготовки учнів і відзначати 
грошовою винагородою вчителів і учнів, тільки 
тих, хто отримує призові місця на обласному 
етапі. Перше завдання змінити положення про 
школу «Обдарована дитина» і тому складена 
робоча група і ведеться робота щодо нової 
форми роботи;

• успішним виявився обласний етап Всеу-
країнського конкурсу-захисту учнівських нау-
ково-дослідницьких робіт Малої академії наук 
україни, адже з 8 учнів, які презентували та за-
хищали власні наукові дослідження у наукових 
відділеннях, 5 стали переможцями, виборовши 
1 диплом ііі ступеня, 1 диплом іі ступеня, 3 
дипломи і ступеня. Один переможець, учень 
ЗОш № 7, брав участь у фіналі в м. київ;

• відповідно до чинних документів Мініс-
терства освіти і науки україни управлінням 
освіти і науки новоград-Волинської міської 
ради здійснено належний супровід ЗнО – 2019: 
до роботи на пунктах було залучено 272 педа-
гогічних працівника, які пройшли навчання та 
сертифікацію, забезпечено супровід медич-
ними працівниками, представниками поліції. 
Також було залучено 21 громадського спо-
стерігача із числа представників батьківських 
комітетів ЗЗсО міста, громадських організацій. 
Було організовано пробне ЗнО-2019 на базі 
ліцеїв №№ 4, 11. Понад 80% випускників ско-
ристалися такою можливістю. Також на базі 
інформаційно-методичного центру працював 
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консультативний пункт для випускників мину-
лих років. 316 випускників ЗЗсО міста взяли 
участь у ЗнО у 2019 році. 

В освітянському колі триває гостра диску-
сія щодо методичних служб та центрів. а яка 
ситуація з методичними центрами в областях? 
чи знаходять вони своє місце в новій систе-
мі координат, котру диктує децентралізація? 
Так, безумовно, знаходять. наша відповідь 
на ці запити – створити модель методичної 
служби майбутнього, спланувати, яким має 
бути сервісне обслуговування закладів освіти. 
Так, саме сервісні послуги. Для цього стане у 
пригоді досвід першопрохідців – методистів 
та освітян-управлінців, які вже працюють за 
новими правилами в об’єднаних громадах в 
умовах децентралізації (київської, Полтав-
ської, Тернопільської, рівненської, харківської, 
сумської областей). Зміни у методичній роботі 
назрівали давно! МОн відповідно до Закону 
«Про освіту» прописує, що вибір форм і ме-
тодів викладання є винятково прерогативою 
вчителя, а науково-методичне забезпечення 
здійснюється на рівні міських іМц, а не на 
рівні школи. Тому і методичні служби мають 
змінити свої функції. До прикладу, ще у 2016 
році на Тернопільщині було 18 методичних 
кабінетів і 230 методистів. нині, після утво-
рення 40 ОТГ (об’єднаних територіальних гро-
мад), – 40 методичних сервісних центрів і 385 
методистів. Тому підтримуємо проект іМЗО 
терміново розробити нове положення щодо 
трансформації функцій методичних центрів в 
місцевих управліннях освіти. це можуть бути 

освітні послуги: консультаційні, координаційні, 
науково-методичні, інформаційні, навчаль-
но-методичні, соціально-психологічні. Про-
ектом передбачено реформування функцій 
методичних служб з потужною матеріальною, 
нормативно-правовою, методичною базою. 
Метою проекту є розробка структури, принци-
пів, функцій та змісту діяльності, спрямованих 
на подолання традиційних схем діяльності ме-
тодичних служб, та переорієнтація їхніх функ-
цій у русло сервісних послуг. у лютому було 
проведено спільний захід для методистів іМц, 
керівників закладів освіти, керівників методич-
них об’єднань, на якому розглядалися шляхи 
оновлення методичної служби міста. а саме:  

1. Предметно-методичний сервіс: адресна 
допомога з питань підготовки до методичних 
заходів; консультування педагогічних праців-
ників із залученням фахівців з інших регіонів 
щодо актуальних проблем освітнього процесу;

2. Маркетинговий сервіс: визначення сту-
пеня забезпечення освітніх запитів дітей, пе-
дагогів, батьків, громадськості; вивчення ста-
ну забезпечення підручниками, електронним 
контентом ЗЗсО; визначення ефективних 
засобів задоволення потреб усіх учасників 
освітнього процесу.

3. консалтинговий сервіс: пошук, нако-
пичення, систематизація сучасних методик 
та інноваційних технологій для впровадження 
окремих прийомів у освітній простір.

4. експертний сервіс і науково-методич-
ний: створити науково-методичну раду в місті; 
корекція, рецензування посібників, розробок, 

статей тощо; експертиза освітніх проектів та 
результатів діяльності експериментальних 
майданчиків; підтримка і методичний супровід 
співпраці науковців та творчих груп педагогів.

5. інформаційно-технологічний сервіс: 
консультативні заходи з підвищення ікТ-ком-
петентності педагогів; здійснення дистанцій-
ного навчання; організація вебінарів, інтернет 
конференцій; організація занять педагогів у 
школі комп’ютерної грамотності; створення 
педагогічних тематичних інтернет-спільнот, 
блогів, сайтів; систематизація та популяриза-
ція використання освітніх веб-ресурсів; ство-
рення єдиного мережевого продукту – інфор-
маційно-методичного центру – закладів освіти. 

6. Персональний сервіс: виявлення, ви-
вчення, узагальнення та популяризація пер-
спективного педагогічного досвіду; організація 
занять у школі практичного досвіду; прове-
дення семінарів-практикумів, конференцій, 
хаббів, тренінгів, круглих столів, форумів, 
коворкінгів, стартапів, коучингів; популяриза-
ція виставок ППД; організація майстер-класів, 
творчих майстерень, фестивалів педагогічних 
ідей, педагогічних мостів, методичних ідей; 
видання часопису «Педагогічний вісник».

Отже, соціокультурний і освітній виклик – 
підготовка педагога «агента змін» – потребує 
формування нової генерації методистів, які 
здатні супроводжувати формування гумані-
тарної еліти суспільства, високоерудованих та 
конкурентоспроможних фахівців, що збігають-
ся зі змістом затребуваних суспільством нових 
ролей і функцій.

ІНКЛюЗИВНО-РеСУРСНИй ЦеНТР:
УПРОВАДЖеННЯ ПРОГРеСИВНИХ ПІДХОДІВ ДО РОбОТИ

З ДІТЬМИ З ОСОбЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРебАМИ
БОрис наТаЛія,

директор інклюзивно-ресурсного центру

сьогодні в україні потужних обертів на-
брала освітня реформа, невіддільною части-
ною якої є інклюзивна освіта. створення гід-
них умов для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами є кроком до впрова-
дження європейських принципів та стандар-
тів життя, прогресивних підходів до роботи 
з особливими дітьми. Досягненням на шляху 
розвитку інклюзії стало реформування існую-
чої системи психолого-медико-педагогічних 
консультацій (ПМПк) у сучасні інклюзив-
но-ресурсні центри (ірц), що покликані допо-
магати дітям отримати якісну освіту та жити 
повноцінним суспільним життям. Завдання 
ірц – проведення комплексної психолого-пе-
дагогічної оцінки розвитку дитини віком від 2 
до 18 років, згідно з зверненнями батьків або 
законних представників дитини, з метою ви-
значення її особливих освітніх потреб. Також 
здійснення кваліфікованого супроводження, 
щоб підтримати дітей, які потребують до-
даткової навчальної, медичної і соціальної 
підтримки з метою покращення їх здоров’я, 
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розвитку, навчання, загальної якості життя та 
соціалізації, тобто включення в громади своїх 
однолітків та інших дітей. До категорії дітей з 
особливими освітніми потребами належать 
діти сліпі та зі зниженим зором, глухі та зі 
зниженим слухом, з тяжкими порушеннями 
мовлення, із затримкою психічного розвитку, 
з порушеннями опорно-рухового апарату, з 
порушенням інтелектуального розвитку, зі 
складними порушеннями розвитку (зокрема й 
із розладами аутичного спектра). Можуть бути 
діти внутрішньо переміщених сімей, діти-бі-
женці, діти, які потребують захисту, діти, які 
здобувають спеціалізовану освіту та/або мо-
жуть прискорено опанувати навчальні пред-
мети, діти з особливими мовними освітніми 
потребами, які здобувають освіту мовами, що 
не належать до слов’янської групи мов тощо.

Фахівці ірц працюють за новими, про-
гресивними і якісними підходами до роботи 
з особливими дітьми. Застосування єдиних 
підходів до комплексної оцінки розвитку ди-
тини, створення та ведення реєстрів дітей з 
особливими освітніми потребами, відповідних 
фахівців і закладів, приймання електронних 
заяв від батьків та інше, забезпечує автома-
тизована інформаційна система «україна. 
інклюзія». сучасні, світового рівня методики 
для проведення комплексної оцінки розвитку 
дитини дозволяють оцінити інтелект дитини, 
її сприйняття та мислення, робочу пам’ять та 
функціонування нейропсихологічних проце-
сів. Визначають здібності та потенціал. Тести 
можна проводити дітям, які не вміють читати 
та писати, або ж не промовляють деякі звуки. 
Методики мають електронний ключ для досту-

пу до обробки протоколів дослідження, книги 
та матеріали для тестування дітей. 

наш ірц не обмежує себе рамками сер-
вісного центру, ми за прогресивні підходи до 
роботи, а тому розвиваємося і маємо власні 
інновації.

надаємо консультації, методичну допо-
могу батькам дітей з особливими освітніми 
потребами. адже виховання особливої дитини 
часто є для них випробуванням. З метою на-
лагодження співпраці з батьками особливих 
дітей, розширення їх знань щодо виховання і 
навчання дітей, відкрили ресурс-студію «Май-
стерня успіху». 

Відкрили «інклюзивну школу», де педа-
гоги отримують під час занять методичну та 
консультативну допомогу щодо роботи в ін-
клюзивному середовищі, активізують власний 
досвід та компетенції. 

 розуміючи необхідність високого рівня 
власної кваліфікації, фахівці ірц займаються 
самоосвітою і спонукають до цього педагогіч-
них працівників.

З міськрайонною громадсько-політичною 
газетою «Лесин край» створили інформацій-
но-просвітницький проект «інклюзія. Формує-
мо нову філософію громади». Протягом 2019 
року, останній тиждень місяця виходить сто-
рінка, розрахована на педагогів, батьків, дітей 
і пересічних читачів. Мета – доносити сильні 
сторони інклюзії, сформувати громадську дум-
ку щодо усвідомлення переваг інклюзивного 
навчання, рівного доступу до якісної освіти 
дітей з особливими освітніми потребами.

інтернет давно став повноцінним джере-
лом корисної інформації для будь-якої кате-

горії користувачів. як комунікативний зв’язок 
з громадою, активно використовуємо власну 
фейсбук-сторінку. Висвічуємо свою діяльність, 
консультуємо батьків, педагогів. Маємо сторін-
ку на веб-сайті управління освіти і науки міської 
ради, використовуємо сайт міської ради.

Пишаємося партнерською співпрацею, у 
рамках нового освітнього простору в новій 
українській школі, із закладами освіти, охо-
рони здоров’я, соціального захисту, службою 
у справах дітей, громадськими організаціями.

З метою здійснення психолого-педагогіч-
ного супроводу дітей з особливими освітніми 
потребами, працюємо в командах психоло-
го-педагогічного супроводу дитини з особли-
вими освітніми потребами в закладах освіти.

щоб максимально реалізувати потенціал 
кожної дитини, покращити розвиток, адапта-
цію і соціалізацію дітей з особливими освіт-
німи потребами, на базі ірц надаємо корек-
ційно-розвиткові послуги переважно дітям, 
які не відвідують заклади дошкільної освіти. 
Приміщення центру облаштували дитячими зо-
нами комфорту і затишку, починаючи з меблів, 
спеціально підібраних кольорів стін і до нане-
сених малюнків професійними художниками.

інклюзія – це вимога часу відповідати по-
требам дитини. Ми, педагоги, маємо вчитися і 
навчати інших з повагою ставитися до людей з 
особливими потребами. навчити дітей ставити-
ся з повагою до гідності один одного, незалеж-
но, має дитина особливі освітні потреби чи ні.

Дякуємо нашим партнерам і однодумцям 
за можливість знаходження спільних точок 
дотику, розуміння та зусилля у розбудові ін-
клюзивних процесів в освітній галузі міста.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ПеРШІ КРОКИ
ГрОЗОВська аЛЛа,

вчитель початкових класів ЗОш № 5

З першого вересня 2018 року стартував 
проект «нова українська школа», який пе-
редбачає цілий комплекс нововведень як 
для школи в цілому, так і для учителів почат-
кових класів зокрема. Для вчителів перших 
класів це стало своєрідним викликом, коли 
за короткий термін потрібно було змінити не 
тільки підходи до облаштування середовища 
навчання першокласників, але й усталені 
підходи до організації освітнього процесу. 
сьогодні вже можна робити перші висновки 
як щодо позитивних моментів, яких безпе-
речно більше, так і щодо проблем, які, на 
жаль, мають місце. 

Відмінність нової української школи по-
лягає в тому, що в центрі уваги стоїть дити-
на, а пріоритетом є навчання, яке приносить 
задоволення. на допомогу вчителю прихо-
дить гра та перспективні методи й прийоми 
відповідно до психологічних особливостей 
розвитку дитини.

Обов’язковим елементом стали ранкові 
зустрічі, які налаштовують дітей на позитив-
ний емоційний стан. ранкове коло дає змогу 
дітям поділитися враженнями, розповісти 
про свої дитячі інтереси, ближче познайо-
митися.

Провідним видом організації освітньої 
діяльності є робота в парах та групах, коли 
учні змалечку вчаться працювати в коман-
ді й нести відповідальність як за себе, так і 
за команду в цілому. у групах вони вчаться 
домовлятися, співпрацювати, слухати один 
одного, ухвалювати спільне рішення.

Варто сказати, що вчителі початкових 
класів міста і раніше активно використову-
вали такі форми роботи, але в нуш вони 
стали пріоритетними. Ми помітили, що пер-
шокласники стали легше адаптуватися до 
навчання в школі, адже потрапляють у звич-
не середовище – середовище гри, комфорту, 
затишку. Вони швидше знайомляться між 
собою, краще спілкуються, вчаться слухати 
й чути один одного.

нова українська школа передбачає тісну 
інтеграцію навчальних предметів вже на по-
чатковому етапі. Так, новий курс «я дослід-
жую світ» допомагає учням сприймати світ 
цілісно. Діти вчаться спостерігати, дослід-
жувати як на уроках, так і під час екскурсій. 
Їм дуже подобається проводити досліди са-
мостійно. навчання поступово переходить 
від «презентація – практика – відтворення» 
до навчання та викладання, орієнтованого 
на пошук інформації та вирішення завдань.

Великим плюсом нуш є академічна сво-
бода вчителя, яка дає можливість творчо 

працювати. В новій українській школі вчи-
тель має змогу обирати програму, підруч-
ники, форми, методи, прийоми навчання та 
виховання. урізноманітнювати діяльність 
допомагають нові засоби навчання. Вперше 
освітній простір підкріплений матеріальним 
забезпеченням: меблі, дидактичні матеріали 
тощо. наприклад, конструктори ЛеГО. «ро-
дзинка» ЛеГО полягає в тому, що дитина по-
єднує розумові та практичні дії. це їм цікаво і 
сприяє активізації уваги. на допомогу вчите-
лю створено освітній портал із методичними 
та дидактичними матеріалами. Видавництва 
пропонують широкий вибір матеріалів.

чи важко так працювати? Вважаємо, 
що непросто, враховуючи перевантаженість 
програм, але цікаво. Довелось дещо змінити 
у своїй свідомості, перебудовувати сприй-
няття навчального матеріалу та методи його 
викладання, виготовити величезну кількість 
роздаткового матеріалу, навчитись бачити 
«незвичне» у звичних речах. 

Значно полегшує підготовку до уроку 
технічне забезпечення класу – комп’ютер, 
принтер, сканер, копір, ламінатор. Проте 
навіть це технічне обладнання, яким забез-
печили перші класи, дещо відстає від вимог 
часу. на часі інтерактивні панелі, ноутбуки 
на парті у кожного учня, а ще сучасне про-
грамне забезпечення як, наприклад, програ-
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ма «розумники», встановлена на отримані 
ноутбуки і передбачає використання інтерак-
тивної дошки, або особисто кожній дитині 
планшет чи ноутбук.

нова українська школа передбачає 
обов’язкове зонування класної кімнати. у 
класі потрібно створити сім зон. цікаво, 
гарно, прогресивно, але не завжди зручно, 
тому що бракує місця. класні кімнати за-
надто малі для зонування, або в класі має 
навчатись не більше 20 учнів. ця вдала ідея 
була запозичена у фінській школі, але там 
відбулась тотальна реконструкція шкіл зі 
створення відкритого простору. В україні 
ж першу проблему не можливо вирішити 
технічно, а другу, щодо наповнюваності, – 
матеріально.

Для нас це рік змін і водночас відкриття 
нових можливостей як для педагогів, так і 
для учнів. Ми, освітяни, гнучкі, досить швид-
ко пристосовуємось до змін. Більше того, ці 
зміни вже давно назріли.

ІНТеЛеКТ – ОДИН ІЗ НАйПОТУЖНІШИХ РеСУРСІВ
ЗаТОрська ЛЮБОВ, 

голова шМО початкових класів ЗОш № 10

Дуже важливо, щоб кожна дитина 
повірила у власні сили, раділа кожно-
му шкільному дню, кожній зустрічі з 
педагогом, кожному дзвінку на урок.

Ш.О. Амонашвілі

Ми живемо у час змін. Змінюється дер-
жава, світосприйняття, переосмислюються 
пріоритети. недаремно сьогодення вимагає: 
“не навчайте дітей так, як навчали вас, бо вони 
народилися в інші часи”. Дійсно, новий час 
потребує нових технологій.

як створити освітній простір 
для наймолодших його учасників, 
щоб здобуття знань було цікавим, 
сучасним та результативним? ново-
град-Волинська ЗОш  і-ііі ступенів 
№10 переосмислила вибір освітньої 
програми для початкової школи та 
обрала науково-педагогічний проект 
«інтелект україни», у результаті чого 
уже другий рік поспіль учні осво-
юють експериментальну освітню 
програму (1-а клас, учитель черкес 
с.М., та 2-а клас, учитель Заторська 
Л.М.). які ж переваги цього проекту? 
Дитина стає більш успішною, всебіч-
но розвиненою, сприймає навчання 
не як важку повинність, а як процес, 
який може бути й цікавим, і веселим, 
а відтак і нескладним. Матеріал ви-
кладений у доступній і зрозумілій 
формі, завдання стимулюють пізна-
вальну активність (і не тільки учнів, 
а й вчителя і батьків), розвивають 
мобільність, організованість, гнуч-
кість мислення, творчі здібності. 
Послідовність у завданнях вивела 
найголовнішу тезу і напрямок у нав-
чанні: систематичне повторювання 
одного й того ж правила призводить 
до його запам’ятовування.

успішність «маленьких інтелектуалів» 
вже сьогодні здивує будь-кого, у тому числі 
й досвідчених учителів молодшої ланки: діти 
не тільки швидко читають, пишуть, а й відпо-
відають на уроках поширеними, складними 
реченнями, з легкістю показують на карті 
україну та її сусідів, розповідають про мате-
рики, океани, космос, молекули та атоми. а 
їх математичні знання викликають захоплення 
в кращих вихованців традиційних класів по-
чаткової школи.

 чим же вирізняється програма з такою 
гучною назвою з-поміж інших? у першу чергу 
темпами здобуття учнями знань, ілюстратив-

ністю, науковістю, доступністю поданої інфор-
мації, формуванням комплексу знань, умінь і 
навичок для всебічного розвитку особистості. 
це нова якість освіти, новий підхід до навчан-
ня. яка ж особливість дидактичної освіти у 
проектному класі «інтелект україни»?

По-перше, це системна пропедевтика 
шкільної неуспішності з таких, традиційно 
складних для учнів основної та старшої шко-
ли, навчальних предметів, як математика, 
фізика, хімія, біологія та географія. автори 
проекту вбачають потужний дидактичний 
потенціал у досягненнях поставленої мети – 
зробити учня успішним.
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НеЗВИчАйНІ ДІТИ У ЗВИчАйНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
сВарицеВич Оксана,

завідувач ДнЗ № 13 «ромашка»

Вибір – за вами. Минув час гнітючого роз-
паду, надії, що лікарі помилилися, сподівань, 
що все минеться і дитинка буде такою, як усі, 
без особливостей, без особливих потреб. на-
став час вибору, роздумів про те, як далі вчити, 
виховувати та лікувати її, який життєвий шлях 
визначити, яку долю обрати. як зробити так, 
аби дитина почувалася комфортною у цьому 
світі, щоб не викликали зайвого подиву, знева-
ги, щоб не зневажали її однолітки, а їхні батьки 
не цуралися. це означає – адаптуватися у су-
спільстві, інтегруватися у колектив однолітків. 

чи може все-таки обрати ізоляцію, оточен-
ня людей, які добре розуміють ці ж проблеми, 
оскільки теж мають порушення? Певно, глухий 
краще розуміє глухого, сліпий – сліпого, інвалід 
на візочку – такого ж, як він сам. це і є сегрега-
ція, перебування у середовищі подібних до себе. 

а з іншого боку, чи так вже й добре, коли вони 
спілкуються лише один з одним, боячись чи 
соромлячись мати справу зі звичайними дітьми.

Отже, інклюзія, тобто входження у суспіль-
ство здорових, чи сегрегація (відокремлення 
людей з особливими потребами від життя в 
суспільстві, створення для них закритих спе-
ціалізованих установ), перебування у колективі 
подібних до себе?

Вибір форми навчання дитини з особливос-
тями психофізичного розвитку є прерогативою 
батьків. це право їм надають основні законода-
вчі освітні документи. Втім, це рішення варто 
приймати спільно з фахівцями – медиками, 
педагогами, які допоможуть зважити всі «за» і 
«проти», керуючись гаслом «не зашкодь». 

на сьогодні в україні багато уваги приділя-
ється проблемі дітей з особливими освітніми 
потребами. у зв’язку з цим розширюється та 
удосконалюється мережа і набуває широкого 
розвитку інклюзивна освіта, яка передбачає, 

що діти з особливими освітніми потребами 
відвідують звичайний дошкільний заклад, на-
вчаються і виховуються разом зі своїми одно-
літками. на даний час заклад дошкільної осві-
ти №13 «ромашка» є майданчиком в умовах 
сьогодення, впровадження інклюзивної освіти. 
В закладі функціонує інклюзивна група, у яких 
здобувають освіту діти з особливими освіт-
німи потребами. З нового навчального року 
є потреба у відкритті ще однієї інклюзивної 
групи. Для такої малечі ми створили розви-
вальний простір, що забезпечує якісне прове-
дення корекційно-оздоровчої роботи з дітьми 
з особливими освітніми потребами, а також 
змістовне та різноманітне буття вихованців. 
Групову кімнату оснащено функціональни-
ми центрами в яких розміщені матеріали для 
стимуляції розвитку дітей з урахуванням їхніх 
потреб, інтересів та здібностей. що ж надає 
інклюзивна освіта дитині з особливими освіт-
німи потребами? В першу чергу, перебуваючи 

По-друге, це включення до навчального 
плану таких предметів: «навчаємося разом», 
метою якого є формування в учнів ключової 
компетентності «умій учитися», та «еврика» (з 
другого класу), метою якого є розвиток в учнів 
інтелектуальної креативності, формування в 
них прийомів евристичної діяльності, а також 
здатності до інноваційного мислення. 

По-третє, це потужні міжпредметні зв’язки.
По-четверте, це створення на кожному уро-

ці ситуації успіху, зацікавленості, комфорту. на 
всіх, без винятку, уроках проводяться фізкуль-
тхвилинки із використанням тематичних муль-
тфрагментів. на кожному уроці проводяться 
вправи змагального характеру, які дуже подоба-

ються дітям. «Великі перегони» з математики, 
«Зоряні перегони» з предмету «Людина і світ».

По-п’яте, це використання високоефек-
тивних педагогічних технологій. Так форму-
вання навичок каліграфічного письма здійс-
нюється з використанням алгоритмів напи-
сання букв і з’єднань, формування культури 
грамотного письма з використанням алгорит-
мів перевірки правильного написання слів і 
речень. Велику роль відіграють алгоритмічні 
методи навчання під час формування в учнів 
умінь розв’язувати задачі й приклади на уро-
ках математики та «еврики».

Важливим моментом проекту є форму-
вання емоційно-позитивного стану дитини 

в процесі навчання. це відбувається через 
незвичну добірку видів завдань: виконання 
пісень під караоке, читання казок способом 
стеження за диктором, презентації, робота з 
уривками мультфільмів та пошук перегляну-
того в тексті тощо…

навчання за науково-педагогічним про-
ектом «інтелект україни» проходить в атмос-
фері довіри та взаємодопомоги, дітям цікаво 
робити відкриття, усвідомлювати важливість 
здобутих знань. саме за таких умов можли-
ве виховання особистості, підготовленої до 
майбутнього життя, коли необхідно буде са-
мостійно розв’язувати проблеми та приймати 
конкретні рішення, бути компетентним.
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в групі зі здоровими ровесниками дає дитині 
з вадами можливість розвивати відповідно її 
віку, комунікативні та соціальні навички, щодо 
інтелектуального розвитку, заняття з залучен-
ням дітей з ООП сприяють концентрації уваги 
дітей, посилення їхньої мотивації до навчання, 
досвід успішного перебування в інклюзивній 
групі є добрим підґрунтям для подальшого 
освітнього залучення та підвищення кваліфі-
кації протягом усього життя. і саме в нашому 
закладі такі діти проходять перший етап залу-
чення до загального-освітнього простору. це 
є випробуванням і для педагогів. навчання та 
виховання зазначеної категорії дітей перед-
бачає використання особистісно-орієнтова-
них підходів у навчально-виховному процесі, 
застосуванні індивідуальних, групових форм 
роботи, ураховуючи вплив різних видів роз-
кладів і хвороб на процес навчання.

Пріоритетними напрямами роботи є спри-
яння соціальному, емоційному та когнітивному 
розвитку кожної дитини для того, щоб вона 
почувалася неповторним, повноцінним учас-
ником суспільного життя. створювати таку 
позитивну дитячу атмосферу, щоб життя серед 
дітей допомагало таким дітям адаптуватися до 
нормальних життєвих ситуацій, позбуватися 
почуття ізольованості, відчуження. З іншого 
боку, діти, які їх оточують, та педагоги, вчаться 
спілкуватися та працювати разом, формується 
почуття відповідальності за товаришів, які по-
требують не менше допомоги, а насамперед – 
прийняття та визначення. 

Прийняти дитину з особливими потреба-
ми до дошкільного закладу – це одна справа, 
а знайти спільну мову з нею та її батьками – 
зовсім інша. Потрібно так спланувати роботу, 

щоб батьки змінили своє ставлення до навчаль-
но-виховного процесу, частиною якого стає їхня 
особлива дитина. Тільки разом з педагогами 
батьки можуть досягти успіху. результатом 
буде прийняття дитини в соціум та її розвиток, 
як повноцінного члена суспільства. Також не-
обхідно підготувати батьківський колектив до 
прийняття дитини з особливими потребами. 
По-перше, перед вступом дитини з особли-
вими потребами в групу, де виховуються діти 
з загальним розвитком, ми провели просвіт-
ницьку роботу серед батьків: оформили інфор-
маційний стенд «Путівник інклюзії», провели 
анкетування, опитування та батьківські збори 
«якщо хочеш передбачити майбутнє – ство-
ри його сам». При опитуванні важливо було 
дізнатися про ставлення батьків до виховання 
дітей з особливими потребами разом з дітьми з 
типовим розвитком. Більшість батьків не зовсім 
розуміють, як має відбуватися освітній процес. 
Метою зборів було ближче познайомити батьків 
одне з одним, спонукати до розуміння того, що 
наявність у групі загального розвитку дітей з 
особливими потребами виховує в інших дітей 
позитивні якості: співчуття, співпереживання, 
людяність, бажання підтримати, допомогти. 

саме в інклюзивному середовищі діти з 
типовим розвитком більше дізнаються про 
відмінності й виростають толерантними. а то-
лерантність – це саме те, чого не вистачає сьо-
годні людям: терпіння, терпимості, розуміння, 
дружнього ставлення, адекватного сприйняття. 
Вихователь групи поділилася з батьками своїми 
спостереженнями щодо поведінки дітей в групі, 
наголосила, що кожна дитина – це особистість. 
саме для кращого розвитку самовираження і 
самопізнання дитини наші педагоги використо-

вують засоби альтернативного спілкування: 
сендплей, казкотерапію, карточки «Пекс», 
арт-терапевтичні техніки, (ізо-, -ігротерапія), 
«коврограф» за методикою Воскобовича. За 
допомогою цих засобів можна вирішити багато 
освітніх завдань. непомітно для себе дитина 
вивчить форму, колір, цифри та інше, тренуючи 
та розвиваючи при цьому дрібну моторику рук, 
мовлення, уяву, мислення, пам’ять.

Практичний психолог за допомогою ігор під-
вела батьків до розуміння того, що всі діти мають 
однакові права. а асистент вихователя розкрила 
тему «Толерантного ставлення до дітей з осо-
бливими потребами в освітньому середовищі». 
результатом батьківських зборів було відкриття 
студії-вітальні «Допоможемо разом». на цих зу-
стрічах передбачаються консультації, тренінгові 
вправи із залученням спеціалістів, ділові ігри, 
семінари-практикуми тощо. це має сприяти 
створенню оптимальних умов для взаємодії між 
батьками групи та їх згуртованості. Батьки дітей з 
особливими потребами зможуть ділитися своїми 
проблемами та відчувати підтримку, отримувати 
практичну та моральну допомогу.

Працівники дошкільного навчального за-
кладу разом з батьками мають бути однією 
командою, яка спрямовує зусилля на задово-
лення індивідуальних потреб кожної дитини. 
Таке тісне партнерство закладу дошкільної 
освіти та сім’ї створює умови для включення 
дітей дошкільного віку з особливими потреба-
ми в середовище здорових однолітків, сприяє 
всебічному розвитку кожної дитини, її соці-
алізації та підготовці до самостійного життя.

інклюзивна освіта – перспектива нова. хоч 
різні можливості – рівні права. кожна дитина – 
це цілий світ, освіта, повага і рівність для всіх!

Беремо Участь

УчАСТЬ У (Не)КОНФеРеНЦІЇ «АКАДеМІЯ ІГРОВИХ ТеХНОЛОГІй»
ОГОрОДник ОЛена,

методист інформаційно-методичного центру

Вісімнадцять філологів із новограда-Во-
линського 27 жовтня 2018 року взяли участь 
у (не)конференції «академія ігрових техноло-
гій», яка відбулася в інституті філології київ-
ського університету імені Бориса Грінченка.

на (не)конференцію завітали понад 250 
вчителів української мови та літератури зі 125 
населених пунктів україни.

із вітальним словом до учасників заходу 
звернулися директор інституту філології док-
тор філологічних наук Олена Володимирівна 
Єременко та завідувач кафедри української 
мови доктор педагогічних наук станіслав 
Олександрович караман.

Доктор педагогічних наук професор ка-
федри української мови Людмила Миколаївна 
Овсієнко під час пленарного засідання розпові-
ла про дидактичну гру в системі практико-орі-
єнтованих методів навчання української мови.

Заслужений працівник освіти україни 
Олександр авраменко – основний спікер (не)
конференції.

Олександр Миколайович продемонстрував 
нові форми взаємодії вчителів з учнями під час 

навчання української мови, мотивував учасни-
ків заходу на нові творчі звершення.

учасники «академії ігрових технологій» 
мали нагоду відвідати по два майстер-класи з 
двадцяти запропонованих.

кожен отримав подарунок та сертифікат.
а ще були гостинні та усміхнені студен-

ти, відкриті до співпраці науковці, фотозони, 
автограф-сесії, екскурсії корпусом, вражаючі 
виставки дитячих малюнків, нові знайомства і 
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радість професійного спілкування із однодум-
цями з різних куточків україни!

«кльово мандрувати з однодумцями 
професійними лабіринтами. устигли все: 
зустрітися з авторами програм поглибле-
ного вивчення, відвідати майстер-класи з 
новітніх методик навчання мови, поблукати 
ексурсійно затишними коридорами Грінчен-

кового університету, погрітися у променях 
популярності такого далекого і одночасно 
реального пана авраменка, створити гале-
рею незабутніх світлин... і повернутися до-
дому суботнього вечора у колі стомлених, 
але веселих філологинь», – зазначає Букша 
Тетяна Дмитрівна, учитель новоград-Волин-
ського Ліцею № 1.

словесники новограда-Волинського 
висловлюють щирі слова вдячності Оле-
ні Володимирівні Єременко за створену 
позитивну та невимушену атмосферу за-
ходу, за приємні миттєвості спілкування 
з мовознавцями, за новий досвід, за ро-
зуміння, що філологічна наука і практика 
крокують поруч.

ПРАГНеМО ПОЗИТИВНИХ ЗМІН – ВПеВНеНО РУХАєМОСЬ 
У НАПРЯМКУ СТВОРеННЯ У ШКОЛІ

ДеМОКРАТИчНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
краВчук ТеТяна,

заступник директора з виховної роботи 
ЗОш № 2

Демократичні зміни у суспільстві, безумов-
но, залежать від того, наскільки нові покоління 
володітимуть знаннями, цінностями, уміння-
ми та ставленням до принципів демократії, 
прав людини, верховенства права. Для цього 
насамперед слід подбати про формування у 
школі універсальної культури прав людини, 
а саме: поваги до прав людини та людської 
гідності, поваги до культурного різноманіття, 
відповідальності, у тому числі й громадян-
ської, толерантності, навичок аналітичного та 
критичного мислення, уміння співпрацювати і 
мирно вирішувати конфлікти 
та ін. Відтак, демократична 
школа – це насамперед шко-
ла, яка прагне розвивати ці 
громадянські компетентно-
сті – і не лише в учнів, але й 
у всіх учасників навчального 
процесу. це школа, яка вчить 
і яка вчиться сама.

команда нашої  шко-
ли-родини №2 отримала 
можливість стати учасни-
цею четвертої хвилі проекту 
«ДеМОкраТична шкОЛа». 
успішно пройшовши відбір 
як школа, що прагне пози-
тивних змін для всіх учасни-
ків освітнього процесу, ми ак-
тивно долучилися до заходів 
проекту. 1 лютого директор 
Гарбовська Л.Г. побувала у 
києві на форумі директорів 
60 шкіл, з якими було підпи-
сано угоду про участь у Про-
грамі підтримки освітніх реформ в україні, що 
фінансується урядом норвегії, який не лише 
потужно підтримує україну на міжнародній 
арені, але й допомагає реалізовувати багато 
реформаторських ініціатив.

11 лютого у місті Львові команда шко-
ли-родини разом з представниками шкіл трьох 
областей розпочали роботу у чотириденному 
тренінгу. Заняття були доволі насиченими, 
повними інформації та більш свідомого розу-
міння, що є основою для формування демо-
кратії у навчальному закладі. умови проекту 

передбачали склад команди – керівник закла-
ду, учитель школи, представник батьківського 
активу та громади. Тож директор Любов Ге-
оргіївна Гарбовська, куратор команди Тетяна 
Миколаївна кравчук, мама Оксана Миколаїв-
на колесник, директор молодіжного центру 
Олександра Дмитрівна радчук озброювались 
інструментарієм, який передбачав можливість 
покращити діяльність закладу. Отримуючи по-
зитивний досвід під час навчання та практич-
них занять, ми все більше усвідомлювали, що 
й учням, і вчителям, і батькам стане цікавіше 
і комфортніше рухатися до позитивних змін, 
кращого майбутнього. разом із теорією, під 
час виконання практичних завдань ми вчилися 
розуміти, що те, що вже здійснюється у нашій 

школі, і те, що ще можна зробити, змінити, 
дасть можливість цілеспрямовано рухатися 
у напрямку покращення демократичних сто-
сунків між учителями, учнями, батьками та 
громадою. Практично зорієнтовані заняття 
тренінгу принесли задоволення від отриманої 
інформації та розуміння плану дій у напрямку 
демократизації освітнього процесу.

Останній день розставив практично усі 
крапки над «і», бо всі зрозуміли, з чого роз-
почнуть зміни у своїй школі. Зав’язалася друж-
ба між школами-учасниками тренінгу. Тренери 

стали хорошими друзями, помічниками, парт-
нерами, які давали зрозуміле пояснення усьо-
му, що нас цікавило. а в кінці дня ми збирали 
«багаж», з яким кожен їхав додому: з радістю, 
з гарними спогадами, з ідеями, новими друзя-
ми, бажанням реалізовувати те, чого навчили-
ся, надією на позитивний результат проекту...

З метою ознайомлення зі змістом проекту 
«Демократична школа», визначення мети уча-
сті нашого закладу у ньому, агітації охочих ста-
ти учасниками команди цього було проведено 
засідання шкільного батьківського комітету, 
нараду вчителів, зустріч з учнями 7-10 класів, 
а також залучення представників громади. Під 
час усіх заходів більшістю присутніх було під-
тримано ідею реалізації проекту у нашій школі. 

і учні, і вчителі, і батьки пере-
конані, що потреба у змінах 
дійсно є, проте ще не зовсім 
усвідомлювали, як ефективно 
їх здійснити. Тож сподівались, 
що робота команди з трене-
рами допоможе нам у цьому.

15-16 березня у школі-ро-
дині № 2 відбулася дводенна 
зустріч з тренерами проекту 
«Демократична школа», які 
ознайомили запрошених 
нами учнів, вчителів, бать-
ків, представників громади зі 
змістом Програми підтрим-
ки освітніх реформ в укра-
їні, основними завданнями 
і позитивними змінами, які 
передбачені у ході реалізації 
проекту. у перший день ми 
визначали, що можна зро-
бити, щоб наблизити наш 
заклад до втілення принципів 
демократії у реальність. Дру-

гого дня команда проекту опрацьовувала за 
інструментом стандарти, які дали можливість 
з’ясувати, на якому рівні знаходиться наша 
школа. надзвичайно приємно, що не на по-
чатковому, а у деяких стандартах вже й на по-
глибленому. Проте нам дійсно є куди рухатися, 
є що змінювати, щоб мати право називатися 
демократичною школою.

Далі розпочалась активна робота команди 
проекту. ще на зустрічі з тренерами вирішено 
проводити зустрічі учасників кожної останньої 
середи місяця. ініціативна група учнів висту-
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пила з ідеями щотижневих зустрічей з адміні-
страцією школи, організації роботи скриньки 
ідей та пропозицій щодо покращення (у межах 
розумного) шкільного життя, проведення що-
місячно Дня добра і милосердя, організації 
шкільного кінотеатру вихідного дня (батьки 
активно підтримали цю ідею і запропонува-
ли періодично проводити дні сімейного кіно), 
опитування у Google-формі серед учнів шко-
ли, вчителів та батьків про форму проведення 
свята останнього дзвоника.

Багато цікавих ідей обговорювалося на 
зустрічі команди 27 березня. По-перше, об-
рано стандарти, за якими ми розвиватимемо 
демократію у нашому навчальному закладі. 
По-друге, обговорено і вже розпочато за учас-
тю представника громади роботу з навчання 
учнів-старшокласників методів і прийомів ме-

діації. Заплановано проведення у школі дня 
батьківського самоврядування. 

команда виявила бажання своїм прикла-
дом показати, що майбутнє країни починається 
з кожного з нас. Творити добро, здійснювати 
добрі діла, відчувати, що від кожної маленької 
справи залежить те, яким стане світ у майбут-
ньому, якою стане наша країна, наша планета, 
– святий обов’язок кожного свідомого грома-
дянина україни. Тож 3 квітня ми спробували 
себе у ролі лісівників у Пилиповецькому ліс-
ництві, долучившись до Всеукраїнської акції 
«Майбутнє лісу в твоїх руках». на ділянці 2,1 га 
команда висадила близько 12 тисяч сосен і мо-
дрин. хоч усі і стомилися, але стверджували, 
що наступного року знову поїдемо садити ліс.

і далі команда проекту не збавляла обертів, 
навпаки активно працювала над планом роботи 

щодо позитивних змін у діяльності закладу. 18 
квітня до нас на допомогу приїхали тренери 
Володимир Зиль та Оксана салівончик. на-
передодні зустрічі ми повідомили про те, як 
команда працювала над обранням стандартів, 
за якими рухатимемося далі, обґрунтували свій 
вибір. настав час планування. Під час другої 
зустрічі з тренерами ми намагалися покроково 
продумати наші наступні дії. Завдання було 
нелегке. Та тренери допомагали визначитися 
із завданнями. Правильно побудований план – 
запорука успіху будь-якої справи. 

Зараз в україні відбуваються унікальні 
процеси трансформації, суспільство відкрите 
до змін. З такою мотивацією, яка є в учасників 
нашої команди, є всі шанси досягти помітних 
результатів і справді долучитися до перефор-
матування діяльності нашої школи-родини.

СОЦІАЛЬНІ ПРОеКТИ
У ВИХОВНІй ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦею № 4

куБашеВич ОЛьГа, 
заступник директора з виховної роботи 

Ліцею № 4

сучасна школа вимагає докорінного 
переосмислення усієї системи виховання, 
оновлення змісту, форм і методів духовного 
становлення особистості на основі гуманізації 
життєдіяльності учня, створення умов для са-
мореалізації в різних видах творчої діяльності. 

створення освітнього закладу нового часу, 
де було б приємно навчатися, де діти отриму-
вали б не лише знання, а й уміли б їх застосо-
вувати в житті, – основна мета педагогічного 
колективу Ліцею № 4 м. новограда-Волинсько-
го. реалізуючи концепцію «нової української 
школи», учителі постійно ведуть пошук нових 
педагогічних технологій, що сприяють фор-
муванню середовища, яке розвиває, навчає 
та виховує. Педагоги розуміють, що необхід-
но змінювати підхід до виховання учнів, уріз-
номанітнювати форми виховної діяльності, 
не відкидаючи й вивірених часом і досвідом 
таких методів виховання, як: бесіда, зустріч, 
екскурсія, прогулянка, обговорення книг, чи-
тацька конференція, турнір, виставка, конкурс, 
спартакіада тощо. 

Проектна діяльність – ефективний й акту-
альний підхід до навчання й виховання учнів, 
що сприяє формуванню загальнолюдських 
цінностей. Тому педагоги ліцею надають пе-
ревагу саме такій формі діяльності. адже вона 
допомагає кожну справу створювати спільно 
з дітьми, задумувати, організовувати, дізна-
ватися, виконувати та оцінювати. це також 
дає можливість побачити  вихованців у ново-
му світлі, допомогти їм розвивати здібності в 
новий спосіб. 

із 16 жовтня 2018 року Ліцей № 4 став 
учасником Програми «Healthy Schools: заради 
здорових і радісних школярів». це унікаль-
на трирічна соціальна програма, що реалізу-
ється центром «розвиток ксВ» та Mondelēz 
International Foundation. Має на меті сприяти 
розвитку здорового харчування, фізичних 

активностей та свідомого ставлення школя-
рів до власного здоров’я. До участі в цій про-
грамі протягом наступних трьох років буде 
залучено більше ніж 17 500 дітей 500 шкіл 
україни. розробляються рекомендації для 
закладів освіти щодо реалізації активностей. 
створюється спільнота відповідальних закла-
дів, що сприятиме збереженню здоров’я учнів. 
П’ять найактивніших шкіл у фіналі Програми 
отримають гранти на закупівлю обладнання 
для STEM*-лабораторій (*STEM: S-science, 
T-technology, E-engineering, M-mathematics). 
Основні напрями програми: набуття та засво-
єння учнями нових знань про здоровий спосіб 
життя; популяризація раціонального харчуван-
ня та концепції «здорового дизайну» рекреацій 
та приміщень, де перебувають і харчуються 
діти; упровадження нових форм організації 
тематичного дозвілля учнів. 

участь у програмі допомогла в плануванні 
виховної діяльності ліцею на весь навчальний 
рік. Визначено три напрями активностей. і 
період (жовтень – грудень) – фізична актив-
ність (формування здорового способу життя, 
формування дбайливого ставлення до свого 
здоров’я). іі період (січень – лютий) – здорове 
харчування (популяризація здорового харчу-
вання). ііі період (березень – квітень) –органі-
зація освітнього простору (здоровий дизайн та 
комфортне психологічне середовище). 

З метою формування здорового способу 
життя в ліцеї проводяться тематичні місячники 
та тижні, під час яких відбуваються спортивні 
змагання, флешмоби, відеолекторії, години 
та дні здоров’я, веселі перерви, зустрічі з ві-
домими спортсменами, родинні свята, фес-
тивалі, реалізовуються міні-проекти тощо. 
Традиційним став День здоров’я на природі. 
у рамках спартакіади серед учнів 5-11 класів 
відбулися змагання з різних видів спорту, а та-
кож змагання «Здоров’я й спорт поруч ідуть» 
(8-9), «Дружно, весело, завзято» (5-7), « ігри 
патріотів» (10-11), веселі старти „Поміряємо-
ся спритністю та силою»(1-4), родинні свята 
«козацькому роду нема переводу», «Подорож 

країною Здоров’я». у цьому навчальному році 
проведено День толерантності, зустрічі з во-
лонтерами міжнародного благодійного фонду 
«Місія в україну», Всеукраїнської благодійної 
організації «асеТ», волонтерського центру 
«Милосердя» новоград-Волинського коледжу 
тощо. щодня учні з нетерпінням чекають вели-
кі перерви, аби відпочити на свіжому повітрі.

Ведеться велика просвітницька робота 
щодо популяризації здорового харчування. 
Зацікавленість учнів викликали активності, 
що відбулися під час місячника «Вітамінно та 
смачно». Під час годин спілкування діти ви-
вчали корисність продуктів, правила здоро-
вого харчування, а також училися складати 
збалансований раціон для споживання їжі. 
Восьмикласники готували смаколики на День 
Валентина з урахуванням правильного вибору 
продуктів. Батьки дев’ятикласників провели 
майстер-класи «Здоровий букет». Десятиклас-
ники зробили дослідження «Здорова школа 
починається з їдальні». Одинадцятикласники 
стали учасниками майстер-класу «смак жит-
тя», під час якого отримали поради від кейсі 
Такер, волонтера із сша, яка працює в ліцеї. 
кейсі поділилася власними секретами харчу-
вання та результатами. Презентувала комп‘ю-
терну програму, за допомогою якої можна 
регулювати харчування. Завідувачка   кафе 
«Веранда» інна яриновська разом із випус-
книками  готували швидкі здорові сніданки та 
популярні напої. із захопленням учні 5-7 класів  
брали участь у рекламі корисних ланч-боксів, 
флешмобі «Здоровий сніданок», квесті «ТОП-
10 найцінніших продуктів у світі». Для почат-
кових класів були організовані вітамінні тижні 
із вітамінними перерви та днями фруктів. а 
об’єднали всіх учнів челендж «Вітаміни спо-
живай – про своє здоров’я дбай» та конкурс 
на кращу соціальну рекламу «Ми – за здорове 
харчування».

створенню комфортного психологічного 
середовища в освітньому закладі сприяють 
ранкові зустрічі, які готують старшокласники 
на День учителя, новий рік, День Валентина, 



16 Беремо участь
8 Березня, свято останньо-
го дзвоника. учні тематично 
оформлюють фойє ліцею, 
облаштовують фотозони, усіх 
зустрічають казкові герої, лу-
нають пісні та слова вітань. 
Дарує піднесений настрій 
прикрашання закладу напере-
додні новорічних чи весняних 
свят у рамках загальноліцей-
них конкурсів («новорічний 
настрій», «Весна прийшла», 
«Великодній кошик», вистав-
ки робіт дитячої творчості 
тощо). у ліцеї діє новий тре-
нажерний майданчик, створені 
зони психологічного розван-
таження в приміщенні та на 
території закладу. 

що дала нам участь у про-
грамі «Healthy Schools: заради 
здорових і радісних школя-
рів»? системність у роботі, 
ознайомлення з досвідом шкіл 
україни. адже учасниками 
програми уже є 150 освітніх 
закладів україни. Важливим 
є розвиток незалежного мислення, розроб-
ка прийомів співтворчості та інтелектуальної 
напруги, експериментування, гра, гнучке й 
гармонійне поєднання індивідуальної, групо-
вої, колективної, самостійної та педагогічно 
скерованої діяльності. учні вчаться реалізо-
вувати власний потенціал, відчуваючи свою 
винятковість. Можемо сміливо сказати, що 
Програма «Healthy Schools» вже перетворила-
ся в цілий рух, завдяки якому бути здоровим 
стало ще модніше.

суспільний запит спрямований на школу, 
що є простором для повноцінного розвитку 
успішних, креативних і щасливих дітей. а це 
можливо лише в атмосфері фізичного ком-
форту, сприятливого соціального та психоло-
гічного клімату. колектив Ліцею № 4 прагне 
створити школу, дружню до дитини, без при-
ниження й образ, школу, яка сприятиме збе-
реженню людської гідності, у якій пануватиме 
атмосфера позитиву. Тому в 2018-2019 н.р. 
ліцей долучився до реалізації Міжнародного 
соціального проекту «книга Добра» за під-
тримки Міністра закордонних справ україни 
Павла клімкіна, Міністерства закордонних 
справ естонії, Посольства естонії в україні, 
Міністерства людських ресурсів угорщини, По-
сольства угорщини в україні, з благословення 
кардинала, верховного архієпископа києво-Га-
лицького Любомира Гузара та благодійного 
фонду «чисті серцем». «книга Добра» – це 
масштабний міжнародний соціальний проект, 
який мандрує світом та об’єднує тисячі дітей, 
дорослих з єдиною метою – відшукати унікаль-
ні історії про добро. це книга про україну, про 
нас, українців, і про майбутнє. це книга, яка 
містить у собі тепло людських сердець.

участь у створенні «книги Добра» взяли 
понад 500 тисяч дітей та дорослих з усіх ку-
точків україни. 350 переможців попередніх 
етапів Міжнародного соціального проекту 
«книга Добра» мали змогу бути в складі укра-
їнської делегації та передавати примірники 
книги в найбільші бібліотеки світу. унікальний 

примірник «книга Добра» вже зберігається у 
бібліотеках Ватикану, Туреччини, Литви, Латвії, 
естонії, румунії та україни.

Під керівництвом заступника директора з 
виховної роботи кубашевич О.а. делегація уч-
нів Ліцею № 4 також стала учасником чудової 
поїздки до румунії. Юні посли добра й миру 
мали честь побувати на аудієнції в кронприн-
цеси румунії Маргарети, під час якої відбулася 
передача «книги Добра» для зберігання в ко-
ролівському музеї. Для 80 дітей з україни були 
організовані цікаві екскурсії та зустрічі. україн-
ська делегація мала можливість квітами вша-
нувати пам’ять Великого кобзаря в Бухаресті. 

Поїздка до румунії – це найвища відзнака 
роботи всього педагогічного та учнівського ко-
лективів за активну участь у реалізації проекту 
«книга Добра». Ліцейна спільнота долучилася 
до цього унікального проекту на другому ета-
пі його реалізації, головним завданням якого 
було пропагування «книги Добра», творення 
добрих справ та вчинків. щоб стати послами 
миру, діти проводили активності, пов’язані із 
Міжнародним соціальним проектом, читали 
та аналізували історії добра для однолітків, 
писали власні історії, проводили флешмоби 
з використанням сюжетів книги Добра, ство-
рювали відеоролики, організовували художні 
виставки. цікавими були Дні читання історій 
добра, бібліотечні уроки, години спілкування 
на теми протидії булінгу. учні написали Єдиний 
диктант «Добра справа».

4 жовтня 2018 року в ліцеї було прове-
дено Всеукраїнський урок доброти, що був 
організований Благодійним фондом «Happy 
Paw» за підтримки МОн та Гуманістичного 
руху «UAnimals». у цей день було встановлено 
національний рекорд україни «наймасовіший 
урок добра в навчальних закладах, проведений 
впродовж одного дня». національним реє-
стром рекордів україни було зареєстровано 
6542 уроки в 791 закладі освіти. Почесно було 
й Ліцею № 4 долучитися до національного 
рекорду україни, що засвідчено відповідним 
сертифікатом.

усі класні колективи взяли участь в Мара-
фоні добрих справ, у ході якого надали благо-
дійну допомогу дітям учасників аТО, Будинку 
дитини, школи-інтернату, онкохворим та тим, 
хто потребує допомоги. До Міжнародного 
жіночого дня учні провели акцію «Вітаймо 
жінку-захисницю», привітавши листівками  
жінок-захисниць, які служать в 30-й механі-
зованій бригаді.

З ініціативи ліцейної ради була створена 
ліцейна «книги Добра», до якої учні написали 
власні історії добра. Творчою групою вчителів 
української мови та літератури відібрано 45 
найкращих історій для створення книги. книга 
рукописна. Юні художники ліцею намалювали 
до відібраних історій малюнки. 

«час читати» – під таким девізом в усіх 
класах ліцею пройшов челендж, який розпо-
чала ігнатюк Ольга, юний посол миру й добра, 
учасниця поїздки до румунії. Вона презенту-
вала «книгу Добра» своїм одноліткам та за-
кликала всіх до читання цієї унікальної книги. 

14 березня 2019 року юні посли миру та 
добра презентували Міжнародний соціальний 
проект «книга Добра» лідерам учнівського 
самоврядування та заступникам директорів 
із виховної роботи 10 освітніх закладів міста 
новограда-Волинського. Вони ознайомили при-
сутніх з умовами участі в проекті та друкованим 
варіантом «книги Добра», поділилися вражен-
нями від поїздки до румунії. на завершення всі 
разом посіяли насіння добра, яке отримали в 
подарунок разом з книгами від благодійного 
фонду «чисті серцем», та слухали гімн проекту. 
це була надзвичайна мить зустрічі. Бо діти сіяли 
насіння з вірою в те, що воно проросте гарними 
починаннями та добрими справами. 

у цей непростий для україни час створен-
ня «книги Добра» є надзвичайно важливою 
справою. наша участь в реалізації Міжнарод-
ного соціального проекту робить світ кращим, 
вселяє віру в перемогу людяності, спонукає до 
добрих діянь. Бо, як повчав Григорій сковоро-
да, «святість життя полягає в робленні добра 
людям». Творімо добро разом!
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еКОСВІДОМІСТЬ: чИМ РАНІШе, ТИМ КРАЩе!
каПчинська Лариса,

директор ЗОш № 5

новоград-Волинська загальноосвітня 
школа і-ііі ступенів № 5 – школа, яка актив-
но працює в різних програмах та проектах. 
нещодавно прозвітувалась на підсумковій 
конференції про здобутки в Програмі «Демо-
кратична школа». Підписано меморандум про 
продовження участі в проекті «кар’єра мрій». 
Про участь у новому для школи проекті Фонду 
кличко «ZERO WASTE SCHOOL» ми розпитали 
її директора Ларису капчинську.

– Як виникла ідея подати заявку на 
участь у проекті Фонду кличко «ZERO WASTE 
SCHOOL»?

– це не перший досвід для нашої школи 
подавати заявки на участь у різних проектах і 
конкурсах та перемагати або бути відібраними. 
скажу відверто, що так буває не завжди, але 
програш – не привід для розчарування. ціка-
вих освітніх програм та проектів з’являється 
все більше і більше. щоб долучитися до них, 
потрібно мати бажання та усвідомлення, що це 
додаткове навантаження та відповідальність. 
навіть, щоб подати заявку, потрібно прикласти 
чимало зусиль: надати ґрунтовну мотивацію 
участі, похвалитися досвідом (це неабиякий 
плюс), зняти відео тощо. 

щодо проекту «ZERO WASTE SCHOOL», 
то про нього знали всі школи нашого міста, 
адже інформація розповсюджувалась управ-
лінням освіти і науки міської ради. це був 
для нашої школи не перший досвід подання 
заявки на участь у програмах Фонду кличко, 
тому ми отримуємо розсилку Фонду про всі 
нові проекти, маємо свій реєстраційний кабі-
нет та певну суму балів, отриманих завдяки 
попереднім заявкам. До того ж, екологічна 
тематика нам особливо цікава. наша школа 
подавала заявку про організацію роздільно-
го збору сміття в освітніх закладах міста на 
конкурс проектів бюджету участі, але одного 
голосу не вистачило, щоб потрапити до кола 
переможців та отримати фінансування. якби 
всі школи активніше долучились до голосу-
вання, сьогодні в кожній з них були б вста-
новлені контейнери для роздільного збору 
твердих побутових відходів. але ми не роз-
чарувались і рухаємось далі, тому і беремо 
участь в проекті.

– чому, на вашу думку, Фонд кличко запо-
чаткував екологічний проект?

– Фонд кличко має багато проектів: 
«школа успіху», «Посилка успіху», «Обрії 
майбутнього» та інші. Всі вони спрямовані 
на допомогу українським дітям відкривати 
свій потенціал та втілювати мрії в життя. 
робота Фонду ведеться за трьома напрям-
ками: спорт, наука та освіта. Проект «ZERO 
WASTE SCHOOL» – це проект екологічної 
освіти. Те, що екологічні проблеми поро-
джують безліч інших проблем, ми почина-
ємо усвідомлювати, хоча й дещо повільно. 
навіть розуміння не завжди призводить до 
активних дій. саме такі проекти й спрямова-
ні на активні дії, а коли активно діють діти, 
з’являється надія на успіх. 

– У чому полягає участь команди вашої 
школи в проекті?

– Готуючи заявку на участь в проекті, ми 
не усвідомлювали, скільки зобов’язань нам 
прийдеться взяти на себе у разі перемоги у від-
борі. Три дні, які наша команда у складі дирек-
тора школи (участь директора була обов’язко-
вою), учителя та трьох учнів, провела в києві 
на запрошення Фонду для участі в тренінгах, 
була тільки першим, але важливим кроком для 
участі в проекті. саме там ми познайомилися з 
кращими практиками з організації роздільного 
збору сміття в україні, вчилися тімбілдінгу, 
таймменеджменту та проектменеджменту. це 
був неоціненний досвід для всіх нас, особли-
во для учнів. Вони вчилися в стислі терміни 
працювати над розробкою проекту, а потім 
представляти його перед аудиторією в 150 
чоловік, кожен з яких непогано обізнаний з 
проблемами екології. За ці дні вони не тільки 
стали єдиною командою, але й подоросліша-
ли, стали більш відповідальними, активними. 
саме такі якості потрібні учасникам команди 
для втілення проекту «Від екосвідомої команди 
до екосвідомої громади».

Відразу після повернення ми презентували 
проект та правила поводження з ТПВ перед пе-
дагогічним колективом, потім на батьківських 
зборах. саме тоді ми зрозуміли, що команду 
потрібно розширювати. Добре, що не потрібно 
було нікого переконувати чи умовляти – охо-
чих виявилось багато. саме такою великою 
командою проект було презентовано учням 
школи. Паралельно було організовано розділь-
ний збір пластику та паперу в школі. команда 
вирішила спочатку заробити гроші, сортуючи 
та здаючи ТПВ, а вже потім придбати контей-
нери для роздільного збору сміття. на перших 
порах власноруч виготовили контейнери з кар-
тонних коробок, назвавши їх «папероїдами» та 
«пластикоїдами». 

– чи вдасться вам реалізувати задумане 
без підтримки? Якщо ні, то чия підтримка вам 
потрібна?

– Завжди керуюсь мудрим висловом 
«якщо не можеш змінити світ, висвітли про-
стір навколо себе». якщо нам вдасться змінити 
екологічну свідомість наших учнів та їх бать-
ків – це вже буде велика перемога. Головна 
ідея полягає не тільки в сортуванні сміття, але 
в зменшенні його кількості. цього досягти не 
так вже й складно. Варто до магазину йти з 
торбинкою, не набирати купу пакетів, пити 
каву з власної філіжанки… ці прості і непрості 
кроки залежать від нас. але для підвищення 
екологічної свідомості громади міста потрібно 
працювати разом з владою, громадськими ор-
ганізаціями, ОсББ, освітніми закладами, закла-
дами торгівлі та громадського харчування. Ми 
провели зустрічі з представниками влади, ак-
тивними головами ОсББ та заручились їх під-
тримкою. активно співпрацюємо з місцевою 
пресою. у найближчих планах – встановлення 
контейнерів для роздільного збору пластику та 
скла в міському парку та за Палацом культури. 
а в другій половині вересня проведемо місь-
кий екологічний фестиваль. Більш детально 
про роботу в проекті будемо висвітлювати на 
наших сторінках «новоград Демократична ко-
манда» в соціальних мережах.

– чи вірите ви в те, що зможете змінити 
екологічну свідомість мешканців нашого міста? 

– ще в києві під час тренінгів, обговорюю-
чи шляхи реалізації проекту, ми заздрили тим 
командам, які представляли невеликі населені 
пункти, тому що там можна дійти до кожного 
двору, до кожного мешканця. Зробити це в 
нашому, хоч і невеликому місті, значно склад-
ніше. але команда наша наполеглива і роби-
тиме все, що від неї залежить. рано чи пізно 
нам всім прийдеться стати екосвідомими. чим 
раніше, тим краще!
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ГРА ПО-НОВОМУ, НАВчАННЯ ПО-ІНШОМУ
Лесик ВікТОрія,

завідувач ДнЗ № 1 «Джерельце»

Літо 2017 року, місто Запоріжжя – саме 
тоді й там відбулося моє знайомство з «ше-
сти цеглинками» та офіційним представником 
LEGO Foundatyon в україні Оксаною рома. 
Місто Запоріжжя у 2017 році в черговий 
раз приймає членів асоціації дошкільників 
україни. В склад делегації входять і два пред-
ставники від дошкілля нашого міста (Лесик 
В.В. та Пелешок а.а.). При ознайомленні з 
програмою заходів, зацікавив тренінг за учас-
тю представників LEGO Foundation в україні. 
емоції, якими «заразилася» під час тренінгу, 
можуть бути знайомі лише тим, хто хоча б 
раз відвідував заходи, які проводить ця кор-
порація. Дана методика зацікавила своєю 
простотою в механізмі розкриття потенціалу 
кожної дитини. Особиста бесіда з Оксаною 
ромою дала чітке розуміння того, куди наш 
колектив буде рухатися далі.

а далі – це два року офіційних звернень 
на ім’я директора департаменту спільнот нав-
чання через гру the LEGO Foundation каспера 
Оттосона канструпа про наше велике бажан-
ня взяти участь у спільному проекті. квітень 
2018 року –чергове офіційне звернення і літо 
очікувань. серпень 2018 року. Оксана рома 
та ніна Омельяненко запрошені на серпневу 
конференцію освітян міста новограда-Во-
линського. сприяння начальника управління 
освіти і науки новоград-Волинської міської 
ради Ващук Т.В., особиста бесіда методиста 
іМц Тесленко О.В. та вихователя-методиста 

крюкової М.М. з керівником проекту «спри-
яння освіті» ромою Оксаною Юріївною і, як 
результат, п’ять закладів дошкільної освіти 
стають учасниками проекту!

січень 2019 – ДнЗ-щасливчики отримують 
для своїх вихованців у повному обсязі комп-
лекти «Six Bricks» та «LEGO DUPLO», а також 
стаємо учасниками першого тренінгу в місті 
Житомирі для новачків, яким пощастило залу-
читися до участі в проекті «сприяння освіті». 
Знайомство з тренером світланою Бондар ще 
більше надихнуло нас до нової, цікавої спра-
ви. Вже на наступний день в нашому закладі 
відбувся тренінг для педагогів. на гарні, неза-

бутні свята для дітей перетворився сам процес 
знайомства з «Six Bricks». і робота закипіла, 
щодня з цеглинками, будь-коли і в будь-якій ді-
яльності. Ми переконалися на власному досвіді, 
що LEGO дуже вдалий інструмент для розвитку 
мислення, мовлення, уваги, пам’яті, самоконтр-
олю і ментальної гнучкості. Діти вчаться працю-
вати в команді, домовлятися. LEGO – це стимул 
для дітей робити відкриття щодня, досліджува-
ти, ставити цілі, творити, імпровізувати досхочу. 
а для нас педагогів-дошкільників, LEGO гарний 
помічник в роботі з допомогою якого ми навчи-
мо наших дітей і батьків дивитися на нуш без 
хвилювання, а з цікавістю…

ДеНЬ НАУКИ В НОВОГРАДІ-ВОЛИНСЬКОМУ
кОВаЛьчук наТаЛія,

завідувач інформаційно-методичного центру

на підтримку ініціативи відомих вчених, 
наукових установ, а також професійних спілок 
україни згідно з указом Президента україни 
«Про День науки» від 14 лютого 1997 року 
№ 145/97 в україні відзначається професійне 
свято працівників науки. 

Ось і на теренах міста новограда-Волин-
ського за ініціативи управління освіти і науки 
новоград-Волинської міської ради та інфор-
маційно-методичного центру на базі Ліцею 
№ 1 ім. Лесі українки 16 травня відбулося 
вже традиційне свято, під час якого демон-
струвалися наукові та технічні винаходи для 
зацікавлення учнів новітніми розробками в 
сфері інформаційно-комунікаційних техно-
логій, нанотехнологій, робототехніці. 

До практичної зустрічі долучилися: рад-
ник міського голови Мартинюк М.і., завіду-
вач іМц ковальчук н.с., декан факультету 
інформаційних технологій ЖДТу Лобанчи-
кова н.М., директор товариства «Eliz.laps» 
Острогляд і.В., представники «DIXI center», 

керівники освітніх 
закладів міста, за-
ступники директо-
рів, учителі,  учні, 
батьки.

Гості свята мали 
змогу оглянути ви-
ставку, ознайоми-
тися із науковими 
дослідженнями уч-
нів – учасників Ма-
лої академії наук, 
послухати профо-
рієнтаційні виступи. 
серед педагогів ве-
лике зацікавлення 
викликали іннова-
ційне обладнання 
для нуш, інстру-
менти для реалізації STEM-освіти, цифрові 
вимірювальні комплекси для кабінетів при-
родничо-меатематичного циклу. Присутні 
вкотре переконалися, що наукові відкриття, 
спалахи геніальної думки, досягнення – це 
не випадковість і не сліпа удача, а результат 

копіткої, тривалої праці. Фінальною части-
ною Дня науки стали показові виступи моде-
лей, представлені міським цнТТуМ. 

Такі зустрічі сприяють розкриттю талан-
тів наших дітей, мають профорієнтаційну 
мету.
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DINTERNAL EDUCATION FEST-2019

ОГОрОДник ОЛена,
методист інформаційно-методичного центру

у місті новограді-Волинському Представни-
цтвом британського видавництва Пірсон в україні 
у партнерстві з Міжнародним освітнім центром 
ТОВ Дінтернал ед’юкейшн проведено методич-
ний освітній захід для вчителів англійської мови 
DINTERNAL EDUCATION FEST 2019 (Фестиваль 
нестандартних та дієвих ідей навчання англій-
ської мови у сучасній українській школі).

Вісім представників освітнього центру 
працювали протягом дня з понад 80 педаго-
гами міст новограда-Волинського, Житомира, 
Баранівського, Ємільчинського, новоград-Во-
линського районів.

у рамках фестивалю проведено два семі-
нари: «як навчити учнів правильно та впевнено 
використовувати лексичні та граматичні кон-
струкції в комунікативно-орієнтованих ситуа-
ціях» – для середньої школи та «Планування 
уроків письма у 1-му класі з урахуванням ко-

мунікативних принципів навчання. ігрові фор-
ми діяльності та якісне відпрацювання писем-
них вмінь на уроках з навичок письма» – для 
початкової школи.

а ще були лотереї, подарунки, підручни-
ки, посібники для вчителів та сучасні зошити, 
дружня кава і смачна перерва, фотозони, окрес-
лення перспектив майбутньої співпраці, огром 
позитиву від спілкування з однодумцями.

кожен учасник фестивалю отримав сер-
тифікат.

КРИТИчНе МИСЛеННЯ – ОСНОВА НОВОЇ ШКОЛИ
БОЙкО Оксана,

учитель української мови та літератури 
ЗОш № 2

сучасний світ надзвичайно динамічний та 
мінливий, він потребує конкурентоспроможних 
та ініціативних громадян. сьогодні система 
освіти знаходиться на шляху до великих змін, 
результативність яких насамперед залежить 
від готовності педагогів відходити від тради-
ційних рамок і втілювати у свою практичну 
діяльність сучасні освітні технології. Без по-
стійного навчання, професійного розвитку, 
самомотивації педагог не зможе працювати з 
дітьми відповідно до вимог сьогодення.

 колектив новоград-Волинської ЗОш і-ііі сту-
пенів № 2 готовий іти в ногу з часом, для цього 
постійно дбає про підвищення ефективності 
своєї роботи та професійний розвиток. учителі 
беруть активну участь у тренінгах, науково-прак-
тичних конференціях, майстер-класах, семінарах, 
вебінарах, виявляючи готовність до змін в умовах 
реалізації концепції «нова українська школа».
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у грудні 2018 року педагоги мали прекрас-

ну нагоду бути учасниками тренінгу «Методика 
розвитку критичного мислення учнів у викла-
данні різних предметів», який провела тренер-
ка освітніх програм, дебатів, співзасновниця 
освітньої платформи «критичне мислення», 
координаторка освітніх проектів неурядової 
організації «Вчителі за демократію та партнер-
ство», фахівчиня в галузі освітніх інновацій, 
психолог, розробниця й авторка посібників із 
критичного мислення ірина Баранова.

Вибір тренінгу зумовлений вимогами часу. 
адже критичне мислення посідає друге місце 
серед топ-10 навичок, які потребує сучасне 
життя (у 2015 році – четверте). у концепції 

нуш зазначено, що завдання учителя полягає 
у створенні оптимальних умов для розвитку 
та навчання особистості, яка здатна втілювати 
оригінальні ідеї, критично мислити, приймати 
нестандартні рішення. 

Основна мета, яку ставив перед собою 
кожен учитель на тренінгу, з’ясувати, чи має 
він достатньо знань із технології критичного 
мислення, щоб навчити цього своїх вихован-
ців, і чи сформовані в нього особисто навички 
такого мислення. 

Варто зазначити, що критичне мислення 
– це здатність людини усвідомлювати власну 
позицію з певного питання, уміння знаходити 
нові ідеї, аналізувати події й оцінювати їх, ре-

тельно обдумувати рішення стосовно певних 
суджень чи дій. Людина, яка володіє критич-
ним мисленням, легко знаходить потрібну 
й важливу інформацію, може її перевірити, 
уважно вивчає всі можливості, прискіпливо 
оцінює кожен варіант і робить власний вибір. 

участь у тренінгу дозволила нам оцінити 
свої знання з методики, усвідомити, що кри-
тичне мислення дає інструменти, щоб зробити 
не тільки урок, а й власне життя більш осмис-
леним й успішним. 

наш педагогічний колектив готовий на-
вчатися, змінюватися, адже наша робота – це 
наше життя. яким воно буде – залежить від 
кожного з нас.

ДИТИНА ЗАМОВЛЯє РОЗВИТОК
ТеТяна саГан,

завідувач ДнЗ № 8 «Пролісок»,
Марія сеМенець,

вихователь-методист ДнЗ № 8 «Пролісок»

Від того, як пройшло дитинство, 
хто вів дитину за руку в дитячі роки, 
що ввійшло в її розум і серце з на-
вколишнього світу – від цього у вирі-
шальній мірі залежить, якою людиною 
стане сьогоднішній малюк. 

В. О. Сухомлинський

сім’я і дитячий садок – два суспільних 
інститути, які стоять у витоків нашого майбут-
нього, але часто не завжди їм вистачає взає-
морозуміння, терпіння, щоб почути і зрозуміти 
один одного. нерозуміння між сім’єю та дитя-
чим садом всією своєю вагою лягає на дитину. 
не секрет, що багато батьків цікавляться тіль-
ки харчуванням дитини, вважають, що дитячий 
сад – місце, де тільки доглядають за дітьми, 
поки батьки на роботі. і ми, педагоги, дуже 
часто маємо великі труднощі у спілкуванні з 
батьками з цієї причини. 

Взаємодія з батьками – це напрям діяльності 
дошкільного навчального закладу, який був і за-
лишається одним з найважливіших та стратегіч-
них. Взаємодіяти з батьками як з однодумцями 
у справі виховання, розвитку й навчання дітей 
означає повноцінно забезпечувати процес гар-
монійного становлення особистості. Для цього 
необхідно змінити традиційні педагогічні підходи 
на результативніші, цікаві сучасним батькам.

ефективна робота дошкільного закладу 
неможлива без активного залучення родин до 
участі в освітньому процесі, підвищення педа-
гогічної культури батьків, формування в них 
відповідального та усвідомленого ставлення 
до батьківства, що є передумовою зміцнення 
сім’ї та реального захисту прав дітей.

сім років поспіль дошкілля м. новогра-
да-Волинського плідно співпрацює з науков-
цями. у рамках угоди про співробітництво між 

інститутом психології 
імені Г.с. костюка наПн 
україни та управлінням 
освіти і  науки ново-
град-Волинської міської 
ради відбулася чергова 
зустріч з науковим кон-
сультантом лабораторії 
психології дошкільника 
інституту психології ім. 
Г.с.костюка наПн украї-
ни, кандидатом психоло-
гічних наук Ладивір світ-
ланою Олексіївною та 
науковим співробітником 
лабораторії психології 
дошкільника Федорчук 
Оленою іванівною.

цьогоріч до триден-
ної роботи науковців з 
педагогами закладів до-
шкільної освіти долучи-
лася викладач кЗ «Жи-
томирський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної  освіти» 
ЖОр, кандидат психоло-
гічних наук Завязун Тетя-
на Володимирівна.

цікавими, змістов-
ними та надзвичайно 
продуктивними були те-
матичні дні «Гра в житті дитини дошкільника» 
(ДнЗ № 8 «Пролісок», завідувач саган Т.Д., 
вихователь-методист семенець М.О.).

науковці надали індивідуальні та колективні 
консультації щодо структури проведення занят-
тя з огляду на особистісно орієнтовані підходи, 
зауважили на внесенні нових орієнтирів у про-
фесійну діяльність, зміні шаблонів, стереотипів.

Звягельські діалоги на тему «Дитина 
замовляє розвиток. роль дорослих у ство-
ренні умов для його забезпечення» надали 

можливість педагогам та батькам поставити 
запитання щодо навчання та розвитку дітей, 
отримати практичні поради фахівця стосовно 
психологічних особливостей дітей дошкільно-
го віку, підготовки дітей до школи, труднощів 
у спілкуванні з малюками та інші.

Бажаємо успіхів, творчого натхнення й 
нових професійних вершин усім педагогам, 
які наполегливо й невтомно вчаться під керів-
ництвом науковців бачити, відчувати, розуміти, 
поважати й любити кожну дитину.
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ПРОеКТ МІЖНАРОДНОГО УчНІВСЬКОГО ОбМІНУ
ТеТеря аЛЛа,

учитель Ліцею № 4, керівник проекту

Міжнародне співробітництво є невідділь-
ною складовою діяльності закладів освіти. 
Його головні напрями: використання між-
народного досвіду педагогів; організація та 
реалізація спільних міжнародних науково-до-
слідних проектів; гуманітарно-культурне спів-
робітництво. Одним із пріоритетних завдань є 
підготовка та реалізація міжнародних проектів 
у сферах освітнього та культурного обмінів. 
нині у фокусі міжнародних зв’язків – довго-
строкові програми й проекти, покликані забез-
печити підвищення ефективності навчальної 
діяльності та якості навчання до рівня світових 
стандартів.

Так, у рамках міжнародної співпраці в Ліцеї 
№ 4 реалізовано навчально-соціальний проект 
учнівського обміну з гімназією інтернатного 
типу м.Візентайд (Баварія). Ось уже п’ять років 
поспіль учні закладу достойно представляють 
україну та місто на міжнародному рівні, де 
вони мають унікальну можливість поспілкува-
тися з ровесниками з різних країн світу, позна-
йомитися з іншими культурами, традиціями і, 
що є дуже важливим, – донести свою культуру 
до представників інших європейських країн, 
які є постійними учасниками цього обміну. 

Протягом десяти днів німецька учнівська 
делегація перебувала в нашому місті. Зав-
дяки програмі обміну учні мали можливість 
познайомитись з країною та людьми. радо та 
гостинно зустрів гостей Ліцей № 4 на чолі з 
директором сільвертюк В.а. цікаві та оригі-
нальні майстер-класи з виготовлення вели-
кодніх витинанок та традиційних українських 
оберегів провели вчителі Василенко Т.В. та 

колесник а.а., а учні 
8-11 класів влашту-
вали для гостей ви-
ставку українських 
традиційних страв. 
Після вправних ста-
рань у виготовленні 
вареників, учні та 
вчителі з німеччини 
змогли поласувати 
українськими сма-
коликами. у рамках 
проекту «Традиції: 
міст між минулим у 
майбутнє» учасни-
ки обміну здійснили 
екскурсію по місту, 
відвідали музей Лесі 
українки, а також 
долучились до акції, 
що проводиться в 
музеї родини косачів 
до 170-річчя від дня 
народження Олени 
Пчілки (вишивали рушник на старовинному 
полотні за узорами самої Олени Пчілки). Та-
ким же цікавим було й знайомство з різними 
куточками україни. Змістовною та насиченою 
історичними екскурсами була поїздка до м. 
Луцька в супроводі міського краєзнавця, учи-
теля німецької мови Вітренка В.В. а почуття та 
емоції після дводенної екскурсії до Львова про-
сто переповнювали всіх гостей. адже недарма 
Львів називають культурною столицею україни. 
шарм архітектури, неповторність вуличок та 
аромат кави закохали в себе з перших хвилин. 

незабутнім зробили перебування на укра-
їні для гостей наші батьки, які влаштували 

Великоднє свято для дітей на лоні прекрасної 
природи чарівного поліського краю. Теплі вес-
няні промені, дружні обійми, веселі змагання, 
смачна українська кухня та українська гостин-
ність поєднали різні культури воєдино.

 Всі учасники обміну виступають послами 
у дружній країні й презентують власну краї-
ну. учні проживають у сім’ях, де мають змогу 
вчитися один від одного і взаєморозвиватися. 
Великою перевагою для українських школярів 
є покращення і вдосконалення знань з німець-
кої мови. Тому постійно зростає число учнів, 
зацікавлених у програмі обміну між двома за-
кладами освіти україни та німеччини.

ЯКЩО ТИ МОЖеШ ЩОСЬ УЯВИТИ – ТИ МОЖеШ ЦЬОГО ДОСЯГТИ!
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ВОЙТЮк ВаЛенТина,

заступник директора ЗОш № 8

у квітні 2018 року учні ЗОш № 8 разом з 
учителем польської мови Губень аліною сер-
гіївною  взяли участь у міжнародному освітньо-
му проекті «аБеТка – польського класу. Про-
грама промоції польської мови в українській 
школі», організатором якого була Фундація 
«свобода та Демократія» (Варшава, республіка 
Польща). Головною метою проекту є зацікав-
лення учнів активним вивченням польської 
мови та її культури, а також пізнання сучасної 
Польщі, шляхом опрацювання та впроваджен-
ня певної моделі кабінету польської мови.

До участі у міжнародному проекті могли до-
лучитися всі школи україни, де польська мова 
вивчається як друга іноземна. Освітній проект 
має іі модулі, кожен з яких має два етапи. Пер-
ший етап і модулю полягав у виконанні учнями 
однієї художньої роботи від навчального закла-
ду на тему «незалежна Польща моїми очима». 
це стало для школярів справжнім задоволен-
ням, адже наша школа вперше брала участь у 
міжнародному проекті. За підтримки вчителя 
образотворчого мистецтва кравчук Зої Мико-

лаївни учні 8 класу вислали свою конкурсну 
роботу і заходилися терпеливо чекати резуль-
татів.  Вже в травні нас чекала приємна нови-
на – ми у 20-ці кращих шкіл україни і вчителя 
польської мови запрошено на конференцію у 
м. Вінницю. 15-17 червня 2018 р. Губень аліна 
сергіївна взяла участь у конференції «сучасна 
школа, ефективний вчитель, творчий учень: 
викладання польської мови як іноземної». Про-
тягом трьох днів було проведено ряд заходів, 
майстер-класів, тренінгів щодо вдосконалення 
викладання польської мови як іноземної. учас-
ники конференції отримали  грант та методичне 
забезпечення для кабінетів польської мови – 
для кабінетів, які повинні були створити разом 
зі школярами та їх батьками, повернувшись 
до своїх шкіл. адже саме це було умовою вже 
другого етапу  і модулю. і лише 3 школи з 20-
ти, які найкраще аранжують освітній простір, 
дотримуючись всіх норм та вимог, зможуть здо-
бути найголовнішу перемогу і модулю – поїздку 
дітей та вчителя до м. Варшави.

школярі мали величезне бажання здобути 
перемогу.  Вже з кінця серпня розпочались 
перші кроки до аранжації освітнього простору. 
Вчитель польської мови Губень аліна сергіївна 

доклала великих зусиль до створення кабінету, 
залучивши до  участі  школярів, батьків та пра-
цівників школи. Об’єднавши спільний інтерес, 
сили та жагу до перемоги, було створено та 
наповнено методичним забезпеченням  но-
вий, сучасний, інноваційний кабінет польської 
мови. Всі етапи створення освітнього простору 
були надіслані до конкурсної комісії Фундації 
«свобода та Демократія». через 2 тижні на 
електронну адресу школи надійшов лист з гар-
ною новиною – ЗОш № 8 стала переможцем 
конкурсу та вирушає в подорож до м.Варшави. 
ця подія стала для школярів гарним заохо-
ченням за плідну роботу і можливістю краще 
пізнати життя країни-сусіда.

26-29 листопада 2018 р. делегація учнів 
9-10 класів на чолі з учителем польської мови 
Губень аліною сергіївною та учителем обра-
зотворчого мистецтва кравчук Зоєю Миколаїв-
ною вирушили в незабутню мандрівку з метою 
пізнання культурного та освітнього розмаїття 
республіки Польща. саме такі проекти допома-
гають знайти нових друзів та здобути знання, 
а потім реалізувати себе у суспільстві. Діти 
розуміють, що якщо ти можеш щось уявити – 
ти можеш цього досягти.

УчАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОеКТАХ
ЗіннурОВ еДуарД, 

вчитель польської мови, 
координатор проекту Ліцею № 11

Одним із завдань Фундації «свобода 
і демократія» (Wolność i demokracja, http://
wid.org.pl/) є популяризація польської мови 
та культури, підтримка культурної діяльності 
закордонних поляків, адже сьогодні у світі 
налічується понад 50 мільйонів носіїв поль-
ської мови. щороку Фундація реалізує кілька 
десятків благодійних проектів, серед яких є й 
освітні. у червні 2017 року стартував один з 
таких проектів під назвою «абетка польського 
класу». Його учасникам, а це українські шко-
ли Вінницького консульського 
округу, де польська мова ви-
вчається як друга іноземна або 
мова національної меншини, 
було запропоновано створи-
ти класи-кабінети польської 
мови. За результатами конкур-
сного відбору новоград-Во-
линський колегіум потрапив 
до двадцятки безпосередніх 
учасників. Для вчителів та 
адміністраторів цих шкіл було 
проведено навчальний тренінг 
у хмельницькому. кожна шко-
ла отримала набір навчаль-
но-методичних матеріалів та 
кошти у сумі 1200 PLN для 
створення класів польської 
мови. Протягом близько двох місяців учні та 
вчителі працювали над створенням класу. Пе-
ребіг робіт висвітлювався у спільноті «абетка 
польського класу». Від 20 жовтня 2017 року 
клас почав функціонувати. Після надання фі-
нансового звіту та презентації класу комісія у 
Варшаві визначила п’ятірку переможців, до 
якої потрапили школи з ірпеня, Житомира, 

Вінниці, києва та новограда-Волинського. на-
городою за перемогу у проекті була чотири-
денна поїздка до Варшави, яка фінансувалася 
вищезгаданою фундацією та Міністерством 
закордонних справ республіки Польща.

Логічним продовженням проекту був його 
другий модуль, який стартував у червні 2018 
року. цього разу установча конференція для 
директорів та вчителів-полоністів мала місце 
у Вінниці. частина шкіл, що долучилися до 
проекту, почала працювати над створенням 
кабінетів польської мови, натомість тогоріч-
ним учасникам було запропоновано утворити 
пари шкіл-партнерів та розпочати спільний 
проект з відзначення 100-річчя відновлення 

незалежності Польщі. Ми розпочали роботу у 
парі зі школою № 6 із Житомира, де польська 
вивчається від 1-го класу як мова національ-
ної меншини. Проект «Дзеркало польської 
незалежності» стартував рівно за 100 днів до 
знаменної події. Відбулося кілька зустрічей 
координаторів та директорів обох закладів. 
ідея проекту полягала у дзеркальному про-

веденні відповідних заходів у школах, таким 
чином було організовано дванадцять спільних 
конкурсів, що відбувалися від серпня до ли-
стопада, а також мотиваційні акції, флешмо-
би, поїздки до новограда-Волинського та 
Житомира, творчі заходи. Перебіг проекту 
висвітлювався у спільноті «PL-100. Дзеркало 
польської незалежності». Її 163 учасники от-
римували щоденні повідомлення про резуль-
тати конкурсів та змагань, актуальні фото та 
відеоматеріали, інформацію про виконання 
проекту, оголошення, тощо. конкурсна комісія 
визнала переможцями саме нашу пару, а Фун-
дація «свобода і демократія» у черговий раз 
профінансувала поїздку до Варшави, де ак-

тивні учасники проекту знайомилися 
з історією міста, відвідували музеї та 
сучасні науковий та розважальний 
центри, побували також у польських 
школах. Головне у цьому те, що учні 
змогли на практиці використати 
свої знання з мови та країнознав-
ства, мали можливість на власні очі 
побачити життя людей у країні, яка 
2004 року вступила до Євросоюзу. 
Багатьох учнів ця поїздка надихнула 
на глибше знайомство з польською 
мовою та культурою, заохотила до 
участі в олімпіадах з польської мови, 
творчих та навчальних конкурсах, 
які регулярно відбуваються у Ліцеї. 
на сьогодні вивченням мови у Ліцеї 
№ 11 охоплено 200 учнів 5-9 класів, 

створено хорошу матеріальну базу. Батьки 
нинішніх п’ятикласників з власної ініціативи 
придбали більш сучасні підручники («Krok po 
kroku») та супровідні додатки до них. розгля-
даємо можливість організації короткотривалих 
навчальних поїздок до Польщі груп дітей, адже 
нині це не є проблемою. крок за кроком інте-
груємося до європейської спільноти.
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СТУДеНТІВ МеДКОЛеДЖУ ВІДПРАВЛЯТИМУТЬ
НА СТАЖУВАННЯ ДО НІМеччИНИ

ЗаВГОрОДніЙ ДаниЛО,
журналіст

Делегація з новограда-Волинського по-
їхала до німеччини, щоби запозичити досвід 
навчання медсестер паліативної допомоги.

З робочим візитом до Берліна вирушили 
директор новоград-Волинського медичного 
коледжу Олена солодовник, головна медична 
сестра міськрайТМО Тетяна Мартиневич, на-
чальник управління освіти і науки Тетяна Ва-
щук та директор Палацу дітей та молоді Ольга 
Добровольна.

Паліативна допомога полегшує життя 
смертельно хворих людей – це беззаперечно 
особливий вид медицини. Він вимагає навичок 
поводження з особливою технікою, як-то: при-
лади для підтримання життєдіяльності, апара-
ти штучної вентиляції легень і таке інше. Окрім 
цього, необхідно мати і відповідну психологіч-
ну підготовку. Знати, як взаємодіяти з такими 
людьми. саме тому медичний коледж, долу-
чився до спільного проекту з некомерційною 
організацією sab GmbH, яка вже понад десять 
років надає такі послуги по всій німеччині.

Планують відправляти студентів IV курсу 
медичного коледжу на практику до цієї фірми. 
Все повністю коштом німецької сторони. Там 
студенти житимуть у сім’ях, по-перше, погли-
блюючи знання іноземної мови, а по-друге, 
знайомлячись культурою життя людей однієї 
з передових країн Європи.

стажуватимуться у так званих житлових 
спільнотах. це квартири, які фірма «sab» об-
лаштовує спеціально під конкретних хворих. 
Обов’язково на першому поверсі та з невелич-
кою закритою територією двору для прогуля-
нок. умови створюються такі, щоби хворому 
нічого не бракувало. Фірма робить все для 
своїх клієнтів. Вони повністю забезпечують 
хворого необхідною технікою для підтримання 
життя. При чому, коштовне обладнання за-
стосовують, не зважаючи на те, які шанси на 
життя у людини і як довго їй залишилось.

Таке ставлення не притаманне стандартній 
українській медицині. Про це розповідають і 
самі медики. Тому й здивовані таким підходом:

у якому б стані не була дитина, чи хворий, 
тут ніколи не будуть прогнозувати, скільки 
часу їй лишилось. Звісно ж, всі все розумі-
ють, але це не привід ставити хрест на людині. 
Останні роки, місяці, або навіть дні для хворого 
зроблять якомога кращими. Тому що, в першу 
чергу, – це людина, – розповідає директор ме-
дичного коледжу Олена солодовник.

Під час поїздки делегація відвідала дві 
житлові спільноти. В одній з них лежала ді-

вчинка, дочка мами-наркоманки. В неї недо-
розвинений мозок, меншого розміру. Таких 
людей називають «овочами». узагальнюючи 
думки переважної більшості: «навіщо витра-
чати час і гроші на підтримання якості життя 
такої дитини, яка й не відчуває, що про неї 
турбуються, вона взагалі нічого не відчуває і 
ніяк не реагує». але ж ні, у німеччині думають 
зовсім інакше. Завдяки дбайливому ставленню 
і доброті, з якою ці люди піклуються про неї, 
дівчинка їм почала посміхатись, тобто:

– Там, де емоцій, здавалося б не могло і 
бути, вони прокинулись і це емоції радості, – 
каже Ольга Добровольна, директор ПДМ.

саме таке ставлення виховуватимуть у собі 
під час стажування студенти медичного коле-
джу. крім будинків, відвідала делегація і дві 
медичні школи. Там – мали можливість порів-
няти, чим відрізняється підготовка молодших 
медичних працівників, а саме медичних сестер, 
від нашої системи.

– Основна відмінність, – пояснила Олена 
солодовник, – у тому, що там медсестри ву-
зькоспеціалізовані, є три напрямки у розрізі 
паліативної допомоги: це медсестри для дітей, 
хірургічного профілю і для осіб похилого віку. 

В той час, як у нас всі ці напрямки об’єднані в 
один. В німеччині згодом також хочуть прийти 
до такої універсальності молодших медичних 
спеціалістів.

саме тому, мабуть, німці й цікавляться 
співпрацею з українцями – обмін корисним 
досвідом для обох сторін.

– Ми аж ніяк не вбачаємо у цій співпраці 
створення для наших медпрацівників плацдар-
му, щоби покинути батьківщину заради заро-
бітків. навпаки, хочемо, щоб вони повернулись 
зі стажування і впроваджували те, чому на-
вчаться там, – каже керівник управління освіти 
і науки Тетяна Ващук.

у новограді є всі умови для реалізації про-
екту. Три основних – це діяльність «Євроклу-
бу», вивчення іноземної мови (хоча й німець-
ку вивчають лише у трьох школах, ситуацію 
виправлять з огляду на проект) та практика у 
міськрайТМО. і вже у вересні планують відпра-
вити 5 студентів на стажування.

але й усі інші матимуть можливість до-
торкнутись до німецького рівня медицини. 
компанія подарувала медичному коледжу 
апарат штучного дихання, який будуть вико-
ристовувати в установі для навчання студентів.
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МеТОДИчНИй КОВОРКІНГ У НОВОГРАДІ-ВОЛИНСЬКОМУ
МарченкО наТаЛія,

методист інформаційно-методичного центру

20-22 листопада 2018 року в методичному 
просторі освіти міста новограда-Волинсько-
го відбулася непересічна подія – методичний 
коворкінг «Технології в сучасній освіті» під 
гаслом «Заперечуючи – пропонуй, пропоную-
чи – роби, роблячи – відповідай!». 

Захід організовано за ініціативи завідувача 
інформаційно-методичного центру управління 
освіти і науки новоград-Волинської міської ради 
ковальчук н.с. та партнерської підтримки. а 
коло колег, партнерів, запрошених було доволі 
широким: Ващук Т.В., начальник управління 
освіти і науки новоград-Волинської міської 
ради, смагін і.і., ректор кЗ «ЖОіППО» ЖОр, 
шегеда а.Ф., проректор з навчально-методич-
ної роботи кЗ «ЖОіППО» ЖОр, Печенюк а.П., 
завідувач лабораторії методичного забезпе-
чення кЗ «ЖОіППО» ЖОр, Лелюх В.М., ди-
ректор департаменту зв’язків з громадськістю 
видавництва «ранок», Губарєва с.с., кандидат 
філологічних наук, учасник спільного укра-
їнсько-американського проекту «Start Up!», 
кондратець і.В., кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри дошкільної педа-
гогіки педагогічного інституту університету ім. 
Б. Грінченка, кузьменко Г.і., директор ВрцОяО, 
Марцева Л.а., заступник директора ВрцОяО, 
антонюк н.а., викладач-методист ВкнЗ «коро-
стишівський педагогічний коледж ім. і.я. Фран-
ка», резниченко О.Г., генеральний директор 
центрів робототехніки «Boteon», стьопочкін 
Є.О., представник видавництва «країна мрій Ме-
діа», керівники, педагоги закладів освіти міста. 

Захід динамічно відкрив виступ зразкового 
ансамблю «Пролісок» (Ліцей № 11). у віталь-
ному слові начальник управління освіти і науки 
новоград-Волинської міської ради Ващук Тетя-
на Володимирівна побажала учасникам ковор-
кінгу активної та плідної співпраці та зазначила, 
що такий інноваційний захід – чудова нагода 
для дискусії в колі колег, це можливість почути 
один одного і спільно опрацювати питання, що 
хвилюють. у своєму виступі ректор Житомир-
ського обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти смагін ігор іванович відмітив, 
що методична служба новограда-Волинського є 
однією з кращих області, так би мовити, «бренд 
освіти Житомирщини», а також зазначив, що 
неможливо зробити кардинальні зміни за один 
день. Проте застарілі методи надання освітніх 
послуг на вимогу часу замінюються новими, 
адже виховати компетентного творчого учня 
може лише компетентний і творчий педагог.

Під час роботи методисти інформацій-
но-методичного центру Марченко н.М., Теслен-
ко О.В. пояснили, що у перекладі з англійської 
мови «сo-working» означає спільно працювати, 
у широкому ж сенсі – це модель організації 
роботи людей у єдиному робочому просторі, 
учасники залишаються незалежними і віль-
ними, мають можливість спілкуватися, обмі-
нюватися ідеями та допомагати один одному. 
Мета методичного коворкінгу полягає у наданні 

реальної допомоги освітянам у розвитку педа-
гогічної компетентності, сприянні досягненню 
значимих і стійких змін у професійній діяльно-
сті. участь у подібному заході стимулює інно-
ваційну активність, зміцнює творчий потенціал 
педагогів, що є необхідним під час змін.

Методисти інформаційно-методичного цен-
тру Бондарчук с.а., костюк О.М., Лінчук В.к., 
Огородник О.В. змістовно проанонсували ак-
туальні локації практичного спрямування. Під 
час практичної частини коворкінгу відпрацьо-
вувалися дієві навички використання сучасних 
технологій для педагогів різного фаху. Модера-
тори локацій (методисти іМц, педагоги закладів 
освіти, науковці) представляли нові технології 
в сучасній освіті: проводили майстер-класи, 
воркшопи, тренінги, коучинги, презентували 
комп’ютерні комплекси занять, роботів, нав-
чання через гру, прокладали педагогічні мости, 
здійснювали відкриті діалоги, дебати… 

Так, для вчителів української мови:
- антонюк н.а., викладач-методист укра-

їнської мови, методики ВкнЗ «коростишів-
ський педагогічний коледж ім. і.я.Франка» 
ЖОр провела майстер-клас «роль мовної 
компетентності сучасного педагога у форму-
ванні культури мовлення;

- Огородник О.В., методист іМц, проде-
монструвала майстер-клас «Теги слів, QR-ко-
ди, меми, філворди – освітні інструменти су-
часного вчителя»;

- Білецька Л.Д., учитель ЗОш № 9, дала 
майстер-клас «кроссенс на уроках української 
мови та літератури»;

- на завершення роботи учителі-філологи 
відвідали біотехнологічний ліцей «радовель» 
з програмою «Форсайт «школа майбутнього»;

для вчителів англійської мови:
- Матузок Л.і., учитель Ліцею № 4, кейсі 

Такер, волонтер корпусу Миру в україні орга-
нізували воркшоп «Table games for children»;

для педагогів-організаторів:
- Мамчик а.В., координатор проекту, учитель 

ЗОш № 3 провела тренінг «Маршрут безпеки» в 
рамках проекту «Захисти себе від ВіЛ/сніДу»; 

для учителів іноземної філології:
- Губарєва с.с., кандидат філологічних 

наук, провела коучинг «сучасні інтерактивні 
технології викладання іноземної мови в нуш»;

- Марченко н.М., методист іМц, проде-
монструвала майстер-класи: «Prezi про Prezi», 
«словничок учителя ххі століття»; 

для вчителів фізики, інформатики, керів-
ників гуртків: 

- костюк О.М., методист іМц, розкрила 
секрети таймфайдингу «Онлайн-моніторинг 
у Google»;

- скуратовська Л.і., учитель Ліцею № 1, 
провела тренінг «Онлайн-сервіси як засоби ві-
зуального аналізу текстів в освітньому процесі»;

- кукуруза і.П., учитель ЗОш № 7, роз-
крила особливості з теми «соціальна мережа 
Facebook»;

- представники центру робототехніка оз-
найомили із роботою центру робототехніки 
«Boteon»;

- Пригоцька О.В., учитель ЗОш № 10, дала 
майстер-клас «Магія відеоскрайбінгу»;

для вихователів старших груп ЗДО (на-
ступність початкової ланки та дошкілля): 

- кондратець і.В., кандидат педагогічних 
наук, провела майстер-клас  «Формування Soft 
Skills у дітей дошкільного віку як передумова 
успішного навчання у новій українській школі»;

- редька Л.В., учитель ЗОш № 7, здійснила 
навчання через гру «Використання LEGO-кон-
структорів в освітньому процесі»;

для асистентів учителя:
- Борис н.П., директор ірц, вступила у 

відкритий діалог «Особлива дитина – зона 
особливої уваги»

для вчителів початкових класів:
- черваньов р.В., аспірант інституту іТ, 

автор електронних підручників, афішував 
присутнім комп’ютерний комплекс занять з 
основних шкільних предметів 1-5 кл.;

- стьопочкін Є.О., представник видавни-
цтва «країна мрій» розшифровував «Qr-коди 
навчальної літератури»;

для керівників гуртків:
- костюк О.Є., методист Палацу дітей та 

молоді, організувала дебати «Майбутнє молоді 
в україні»

для вчителів біології:
- Гончарук Т.В., учитель Ліцею № 11, дала 

майстер-клас «надання методичних рекомен-
дацій щодо роботи з інтерактивною дошкою 
на уроках біології»;

для вчителів англійської мови 1-х класів: 
- черниш О.М., учитель ДнЗ № 4, навела 

педагогічний міст «сприяння активізації пізна-
вально-навчальної діяльності дошкільників на 
заняттях з англійської мови»;

для заступників директорів, відповідаль-
них за проведення ЗнО в ЗЗсО:

- кузьменко Г.і., директор ВрцОяО, провів 
лекцію з питань особливостей проведення ЗнО;

для вчителів фізичної культури:
- Бондарчук с.а., методист іМц, учителі 

фізичної культури ЗОш № 6 передали спор-
тивний челлендж. 

Все це озброїло кожного педагога новою 
інформацією і допомогло знайти відповіді 
на професійні питання. Опанування новими 
підходами, безумовно, посилить мотивацію 
педагогів до ефективної роботи, позитивно 
вплине на гармонізацію бажаного і можливого, 
додасть оптимізму в житті, адже наші педагоги 
прагнуть зростати та розвиватися.

Переконані, що подібні зустрічі допомага-
ють освітянам відповісти на важливі питання, 
упевнитися у правильності обраного напряму 
розвитку, надають учасникам наснаги.
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ІННОВАЦІйНИй ПІДХІД
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МеТОДИчНОЇ РОбОТИ З ПеДАГОГАМИ

БОнДарчук сВіТЛана, 
методист інформаційно-методичного центру

у 2018-2019 навчальному році вчителі 
фізичної культури активно працювали у на-
прямку професійного вдосконалення шляхом 
упровадження нестандартних підходів під час 
методичних заходів. у сучасному освітньому 
процесі важливим є обмін досвідом 
педагогами щодо проведення уроків 
фізичної культури, використання не-
стандартного обладнання, організа-
ції позакласної роботи.

у рамках методичного ковор-
кінгу «Технології в сучасній освіті» 
для учителів фізичної культури на 
базі ЗОш № 6 відбувся інновацій-
ний методичний захід «спортивний 
челендж». ініціювали цей захід Бон-
дарчук с.а., методист іМц, Пісоць-
кий Д.В., учитель фізичної культури 
ЗОш № 6, переможець обласного 
туру і учасник Всеукраїнського кон-
курсу «учитель року-2018», Лук’ян-
чук О.с., керівник ММО учителів фі-
зичної культури, учитель ЗОш № 5.

учителі ЗОш № 6 творчо пі-
дійшли до планування цього заходу: 
алексійчук с.О. та Зубкова Л.р. презентували 

ПеДАГОГІчНИй КОУчИНГ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА:
ВІД ГАСЛА ДО РеАЛЬНОГО ВТІЛеННЯ ІДеЇ»

МарченкО наТаЛія,
методист інформаційно-методичного центру

у січні 2019 року на базі Ліцею № 4 за 
ініціативи інформаційно-методичного центру 
управління освіти і науки новоград-Волин-
ської міської ради та партнерської підтримки 
видавництва «ранок» відбувся педагогічний 
коучинг «нова українська школа: від гасла до 
реального втілення ідеї».

у заході взяли участь завідувач іМц ко-
вальчук наталія станіславівна, методисти 
іМц, заступники директорів закладів загальної 
середньої освіти, вчителі початкової школи. 
серед запрошених: Лелюх В.М., директор де-
партаменту зв’язків з громадськістю видав-
ництва «ранок», Онопрієнко О.В., кандидат 
педагогічних наук, завідувач відділу початкової 
освіти інституту педагогіки аПн  україни.

Метою педагогічного коучингу є надання 
реальної допомоги вчителям початкової ланки у 
розвитку методичної компетентності, сприяння 
досягненню значимих і стійких змін у професій-
ній діяльності. участь у таких заходах стимулює 
інноваційну активність, зміцнює творчий потен-
ціал, що є необхідним під час змін. 

учасники ознайомились з підручниками 
для початкової освіти видавництва «ранок», 

розглянули основоположні принципи взаємодії 
в освітньому процесі, опанували універсальний 
інструментарій на шляху розвитку особисто-
сті, а також учились застосовувати інноваційні 
технології на прикладі викладання за новим 
Державним стандартом для початкової освіти.

Професійна компетентність педагога по-
требує постійного розвитку й удосконалення. 

сучасний учитель повинен уміти сам і навчити 
учнів творчо опановувати нове, застосовувати 
знання у конкретних навчальних і життєвих 
ситуаціях, критично осмислювати здобуту ін-
формацію, володіти вміннями й навичками 
саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та 
самооцінки. Впевнені, що такі зустрічі спри-
ятимуть професійному зростанню педагогів.

квест «Впровадження нестандартних форм 
навчання на  уроках фізичної культури у по-
чатковій школі». Пісоцький Д.В. підготував 
практичне заняття «Використання інновацій-
них і нестандартних засобів і вправ у проце-
сі вивчення ігрових видів спорту». Педагоги 
стали активними учасниками практичної ча-
стини: відпрацьовували уміння та навички на 

спортивних станціях, змагалися в естафеті, 
провели товариський матч з волейболу.

Продовженням спортивного челенджу 
став майстер-клас для вчителів фізичної 
культури на базі Ліцею № 11. Майстер-клас 
– це практичні заняття для вчителів з вико-
ристанням вправ, нестандартного обладнан-
ня, що сприяють розвитку фізичних якостей 
учнів, координації їх рухів. Досвідчений пе-
дагог, учитель фізичної культури Ліцею № 

11 Процак М.с. презентував влас-
ний досвід роботи, організувавши 
практичні заняття для колег. учи-
телі фізичної культури ЗЗсО міста 
новограда-Волинського працювали 
за методикою колового тренування 
у межах 13-и локацій, кожна з яких 
містила необхідний спортивний ін-
вентар та методичні вказівки щодо 
роботи в локації. Педагоги сумлінно 
та завзято працювали, виконуючи 
завдання наставника. на завер-
шення відбулися товариські матчі 
з ігрових видів спорту між учасни-
ками семінару.

інноваційні підходи до органі-
зації методичної роботи з педаго-
гами сприяють професійному вдо-
сконаленню, особистісно-орієнто-

ваному підходу до планування освітнього 
процесу з учнями.
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УчИТеЛЬ МАйбУТНЬОГО – УчИТеЛЬ, ЯКИй ВчИТЬСЯ
рОшка ЮріЙ,

директор Ліцею № 1 ім. Лесі українки

сучасний учитель – це особистість, яка 
постійно розвивається, вчиться та удоскона-
люється, щоб постійно йти в ногу з часом, 
адже технології навчання та виховання юного 
покоління змінюються стрімкими темпами.

у березні 2019 року в актовій залі Ліцею 
№ 1 імені Лесі українки зібралися небайдужі, 
творчі вчителі на тренінг «учитель майбутньо-
го: навички 4к (креативність, критичне мис-
лення, кооперація, комунікативні навички)».

Тренінг провели в динаміці занурення 
тренери Edlab (EdLab – це освітня дослід-
ницька організація, яка базується в педаго-
гічному коледжі колумбійского університету 
в нью-Йорку. EdLab прагне створити більш 
прості методи навчання через спілкування і 
технологічні досягнення) Юлія та Олександр 
Матвієнки. Педагогам були представлені такі 
форми й методики:

• нові нестандартні фор-
ми проведення уроків 
(фасилітаційні практичні 
методики);

• критерії ефективного 
об’єднання (його варіації) 
учнів у групи;

• основи критичного мис-
лення;

• відмінності критичного 
мислення від креативно-
го та їх взаємозв’язок;

• практичні вправи та засо-
би із розвитку власного 
критичного мислення та 
методи його впровадження в навчаль-
ний процес;

• складові виховання інноваторів;
• методи одночасного поєднання роз-

витку креативного і критичного мис-
лення в учнів будь-якого віку;

• перевірені методи розвитку критично-
го мислення;

• практика розвитку на уроках вищевка-
заних навичок.

учителі поновили власні теоретичні знання 
з критичного і креативного мислення, ознайо-
милися з новими нестандартними формами 
проведення уроків, методиками розвитку вище-
згаданих навичок в учнів і, звичайно, випробу-
вали всі ці методики на собі. швидко пролетіли 
6 годин практики й теорії, адже на цьому заході 
панувала творча атмосфера, а вчителі отримали 
багаж нових знань. учасники тренінгу (а брав 
участь у ньому 41 педагог) дізнались, яким має 
бути вчитель майбутнього. Освітяни отримали 
кейс корисної інформації про нові нестандартні 
форми проведення уроків, зрозуміли, чим кри-
тичне мислення відрізняється від креативного і 
як вони взаємопов’язані, а також цікаво, весело 
і, головне, з користю провели час, отримали 
натхнення, нові знайомства та обмін досвідом. 
По закінченню учасники отримали сертифікат, 
що засвідчує участь у тренінгу, а також багато 
додаткових електронних матеріалів, щоб уріз-
номанітнити свої уроки в майбутньому.

6-7 травня у Програмі «Демократична 
школа» почався черговий важливий етап: ба-
зові тренінги для команд 52 нових шкіл-учас-
ниць. Дводенні тренінги покликані детально 
ознайомити школи з підходами та основними 
поняттями програми, розібратися з особливос-
тями співпраці та розбудови демократичного 
середовища.

Питання демократичних змін у середній 
освіті – одне з активно обговорюваних у су-
спільстві як серед педагогів, так і серед батьків. 
на нашу думку, демократичні зміни у суспіль-
стві безумовно залежать від того, наскільки 
нові покоління володітимуть знаннями, цінно-
стями, навичками та ставленням до принципів 
демократії, прав людини, верховенства права. 
Для цього у школі, насамперед, необхідно по-
дбати про формування у її стінах універсаль-
ної культури прав людини. і потужною ідеєю є 
Програма «Демократична школа», яка спрямо-
вана на реформування середньої освіти.

Ми за суттєві зміни! саме тому Ліцей № 1 
став учасником інноваційного проекту спри-
яння розвитку школи Всеукраїнського рівня 
(наказ МОну № 340 від 13.03.2019 р.) за темою 
«Формування та ініціювання громадянських 
компетентностей в освітньому процесі на рівні 
базової середньої освіти у 2018-2021 роках». 
Претендентів серед закладів освіти відбирали 
за такими критеріями: мотивація до запро-
вадження змін з поглиблення демократичної 
культури та розвитку громадянських компе-
тентностей; чітко сформульовані ідеї щодо 
бажаних демократичних змін у школі; силь-
на команда, націлена на спільну реалізацію 
шкільного проекту із залученням усіх учас-
ників навчально-виховного процесу, зокрема 
батьків та управлінців міста. 

наш заклад представляли директор ро-
шка Ю.а., соціальний педагог Лавринович 
Ю.с. та педагог-організатор Мартинюк а.а. 
Два дні тренінгів дали змогу познайомитися 
між собою (а це 156 учасників та 14 тренерів, 
які допомагатимуть у плануванні та реалізації 
демократичних змін у школах). Попри різний 
досвід участі у формальних та неформальних 
освітніх заходах, відмінностей у статусі, віці 
й переконаннях, учасники тренінгу наполег-
ливо вчилися співпрацювати, взаємодіяти на 
засадах партнерства і поваги до прав людини. 
Особисто для нас відкриттям стали методи 
неформальної освіти, а особливо показовий 

досвід у Програмі «Демократична школа» ін-
ших потужних шкіл. 

Готових рецептів і гарантії успіху ніхто не 
давав. розуміємо, що маємо плідно працювати 
в напрямку кардинальних змін. а зміни почи-
наються з нас.

не секрет, що значення іноземних мов у 
житті сучасної людини постійно зростає, тому 
це ставить підвищені вимоги до вчителя, який 
також повинен невпинно навчатися. Значної 
уваги надають учителі кафедри іноземної фі-
лології Ліцею № 1 підвищенню своєї кваліфі-
кації. усі вчителі англійської мови є членами 
Всеукраїнської асоціації викладачів англійської 
мови в україні як іноземної іаТеFL, активно 
співпрацюють з методичним центром Пірсон, 
що уможливлює обмін інформацією, беруть 
участь у Всеукраїнських та міжнародних поді-
ях, залучають фахівців для проведення мето-
дичних семінарів.

у квітні 2019 року на базі нашого закладу 
методисти представництва британ-
ського видавництва Пірсон в україні 
в партнерстві з міжнародним освітнім 
центром ТОВ Дітернал ед’юкейшен 
провели методичний освітній захід 
«DINTERNAL EDUCATION FEST 2019» – 
Міжнародний фестиваль нестандарт-
них та дієвих ідей навчання англійської 
мови в сучасній українській школі. 

у березні 2019 року вчителі 
англійської мови Ліцею № 1 взяли 
участь у масштабній події для ви-
кладачів англійської мови в укра-
їні – конференції EdCamp Linguist 
Positive Change, заході, проведеному 
компанією «Лінгвіст» за підтримки 

Міністерства освіти і науки україни, посоль-
ства Великобританії в україні, спільно з трьо-
ма провідними видавництвами Cambridge 
University Press, National Geographic Learning, 
MM Publications, Collins ELT на базі київського 
університету імені Бориса Грінченка. у заході 
взяли участь близько 500 представників осві-
тянської галузі україни. спікери з різних ку-
точків світу та україни провели експертні сесії 
на корисні та цікаві теми, надали практичні 
поради щодо викладання англійської мови в 
умовах сьогодення. 

неодноразово вчителі кафедри відвіду-
вали літню школу з підвищення викладацької 
кваліфікації іаТеFL україни та Британської 
ради в україні. яскравою родзинкою роботи 
вчителів англійської мови є організація мовно-
го табору, учасниками якого із задоволенням 
стають кращі учні 5-10 класів ліцею. у квітні 
2019 року вчитель англійської мови ліцею 
пройшла навчання на тренінгу GOсamp 2019 
для вчителів англійської мови, який проводив 
ГО «Глобал Офіс» спільно з Regional English 
Office за підтримки Міністерства освіти і науки 
україни. у роботі табору братиме участь волон-
тер корпусу Миру. сподіваємося, що робота 
мовного табору буде цікавою та плідною.

Отже, колектив Ліцею № 1 імені Лесі 
українки у постійному творчому пошуку та 
навчанні. учитель, який вчиться, завжди буде 
заслуговувати на підтримку та довіру.
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СИНДРОМ еМОЦІйНО-ПРОФеСІйНОГО ВИГОРАННЯ У ПеДАГОГІВ
Фенске ДМиТрО,

практичний психолог ДнЗ № 6 «Дзвіночок»

Самі розпечені місця в пеклі збе-
рігаються для тих, хто за часів вели-
ких моральних випробувань зберігав 
нейтралітет.

Данте Аліг’єрі

у період стрімких змін у державі бурхли-
во відбуваються освітні реформи, які повинні 
нести в собі не тільки великий розвивальний 
і навчальний потенціал, а й повинні зберігати 
здоров’я всіх учасників освітнього процесу. у 
зв’язку з різним сприйняттям людьми подій, 
що відбуваються, збільшується кількість вну-
трішніх суперечностей особистості, з якими 
не кожний може самостійно впоратися, як 
правило це призводить до синдрому емоцій-
но-професійного вигорання.

синдром «емоційно-професійного вигоран-
ня» – це один із проявів стресу, з яким стика-
ється людина у власній професійній діяльності. 
цей термін – загальна назва тривалих некеро-
ваних робочих стресів, конфліктних ситуацій, 
булінгу й певних видів професійної кризи.

Основними ознаками емоційно-профе-
сійного вигорання є швидка втомлюваність, 
негативізм у спілкуванні з дітьми та їх батька-
ми, колегами, безсоння, апатія та пасивність, 
почуття провини, зниження самооцінки, підви-
щена дратівливість, потреба у психостимуля-
торах (тютюн, кава, алкоголь, медикаменти), 
порушення у харчуванні (переїдання або відмо-
ва від їжі), соматичні захворювання. Важливо 
знати, що до синдрому емоційно-професій-
ного вигорання схильні люди, які відчувають 
постійний внутрішній особистий конфлікт, 
пов’язаний із роботою. найбільш чутливими 
до вигорання є молодь (19 – 25 р.), при зітк-
ненні з реальністю, яка не відповідає їхнім очі-
куванням, отримують емоційний шок, та люди 
старшого віку (45 – 50 р.). Дуже часто можна 
спостерігати у чоловіків деперсоналізацію, а 
у жінок – емоційне виснаження. Потенційною 
причиною є криза 30 років, яку психологи 
часто називають «проблемою сенсу життя». 
це проявляється в переоцінці цінностей, що 
кар’єрні досягнення втрачають сенс.

небезпека синдрому емоційно-профе-
сійного вигорання полягає в тому, що йому 
властиво день у день прогресувати! Загальму-
вати цей процес буває вкрай складно. на його 
фоні можуть загострюватися різні хронічні за-
хворювання, розвиватися нові хвороби і навіть 
змінюватися склад крові. у цей момент спроби 
подбати про себе, як правило, не дають бажа-
ного результату. і навіть професійна допомога 
лікаря не приносить швидкого полегшення. 
Тому найрозумніше – запобігти появі даного 
синдрому, «задушити його на корені». 

на жаль, для профілактики таких станів в 
наш час дуже мало звертається уваги на наявні 
ефективні психолого-педагогічні та медич-
ні технології, які спрямовані на збереження 
здоров’я педагога, що знижують ризик фор-
мування синдрому «емоційно-професійного 
вигорання» і появи кризи професії в цілому.

академік Павло сидоров дає ряд рекомен-
дацій, дотримуючись яких можна не тільки 
запобігти виникненню синдрому, але й досягти 
зниження ступеня його виразності:

• визначайте і розділяйте короткострокові 
і довгострокові цілі;

• використовуйте «тайм-аути», які необ-
хідні для забезпечення психічного і фізичного 
благополуччя (відпочинок від роботи);

• опановуйте вміннями й навичками саморе-
гуляції (релаксація, ідеомоторні акти, визначен-
ня цілей і позитивна внутрішня мова сприяють 
зниженню рівня стресу, що веде до вигоряння);

• займайтеся професійним розвитком і са-
мовдосконаленням (одним зі способів запо-
бігання від синдрому емоційно-професійного 
вигорання є обмін професійною інформацією 
з представниками інших служб, що дає відчут-
тя більш широкого світу, ніж той, який існує 
всередині окремого колективу, для цього іс-
нують різні способи – курси підвищення ква-
ліфікації, конференції тощо);

• уникайте непотрібної конкуренції (бува-
ють ситуації, коли її не можна уникнути, але 
надмірне прагнення до виграшу породжує три-
вогу, робить людину агресивною, що сприяє 
виникненню вигорання);

• долучайтеся до емоційного спілкування 
(коли людина аналізує свої почуття і ділиться 
ними з іншими, ймовірність вигоряння значно 
знижується або процес цей виявляється не 
настільки вираженим);

• намагайтеся розраховувати й обдумано 
розподіляти свої навантаження; 

• вчасно перемикайтеся з одного виду ді-
яльності на інший; 

• простіше ставтеся до конфліктів на роботі; 
• не намагайтеся бути кращим завжди й 

у всьому. 
Для профілактики емоційно-професійно-

го вигорання працівників зусилля в закладі 
спрямовуємо на:

- підвищення грамотності педагогів із пи-
тань збереження і зміцнення їхнього власного 
професійного здоров’я;

- допомога у формуванні психологічного 
захисту від стресів;

- усунення невротичних і психоматичних 
розладів особистості педагога;

- створення сприятливого психологічного 
клімату в колективі;

- співпраця з адміністрацією закладу з метою 
створення безпечного освітнього середовища.

Для запобігання синдрому вигоряння прак-
тикую використання наступних форм роботи: 

- індивідуальні та групові бесіди;
- консультації;
- круглі столи;
- брейнстормінги;
- психотренінги;
- психотехнічні ігри і вправи.
З власного досвіду стверджую: 
- краще «горять» ті, хто асоціює свою 

роботу зі своєрідним призначенням, місією; 
серед психотерапевтів це називається «комп-
лексом рятівника»;

- інтроверти є найбільш схильні до «ви-
горання»;

- допомоги потребують ті педагоги, які пра-
цюють не на результат, а на створення клімату 
сім’ї, в якому дитина почуває себе комфортно. 
Природна установка таких педагогів дуже роз-
ходиться з вимогами, які до неї пред’являють, 
а викликає синдром «емоційного згорання»;

- спад професійної діяльності педагогів 
спостерігається після 10-15 років роботи – 
так званий період педагогічної кризи, що 
супроводжується почуттям тривоги, самот-
ності, зневіри у власних силах, домінування 
негативних переживань.

Знаходьте радість в собі – і вона поверта-
тиме Вам сонячну погоду. Посміхайтеся – і до 
Вас повернеться безтурботна юність. Вдихайте 
на повні груди – і Вас наповнить любов та надія.
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Марчук сВіТЛана,
вихователь-методист црД «Дельфін»

якщо педагоги життєлюбні, активні, до-
брозичливі одне до одного, дітей та їхніх бать-
ків, то й працюють вони охоче. Без позитивно-
го настрою і гарного самопочуття неможливо 
взаємодіяти, реалізовувати спільні проекти, 
ухвалювати конструктивні рішення. Завдання 
практичного психолога в закладі є мінімізувати 
ризик емоційного й фізичного виснаження, 
навчити педагогів уникати цього. 

Одним із ефективних засобів навчання пе-
дагогів є тренінги, які забезпечують активну 
участь усіх учасників і максимально задоволь-
няють освітні та особистісні потреби кожного, 
а метою тренінгу є особистісне і професійне 
вдосконалення.  

В центрі розвитку дитини «Дельфін» прак-
тичним психологом закладу Вініченко катери-
ною іванівною було проведено для педагогів 
закладу тренінг «Дозволь собі бути щасливим».

розпочала психолог свій тренінг дитячим 
віршем про те, як людина пізнає світ і себе. Педа-
гог пізнає себе для того, щоб істотно поліпшити 
свою діяльність, зрости як особистість, досягти у 
своїй праці більш значущих результатів. 

Під час проведення вправи-очікування 
«Метафора настрою» учасники вибирали на-
осліп метафоричну картку й асоціювали її сю-
жет зі своїм настроєм та очікуваннями. Майже 
всі хотіли отримати від тренінгу позитивних 
емоцій, чогось нового, цікавого, корисного 
для себе особисто.

Потім була самодіагностика педагогів за до-
помогою вправи «хто я?», де більшість із при-
сутніх визначилась, що вони насамперед жінки, 
дружини, мами, а потім вже і подруги, і колеги 
тощо. Відповіді різнилися в залежності від ха-
рактеру, темпераменту особистості, а учасники 

тренінгу самі визначали 
свій перший статус – чи 
професійний, соціальну 
роль, в якому статусі про-
являють себе найповніше.

к і н ц е в о ю  м е т о ю 
практичного психолога 
при проведенні гри «Моя 
образа» було виробити 
за допомогою учасників 
теорію про вплив обра-
зи на людину. Присутніх 
просили пригадати свої 
образи, згадати свої пе-
реживання, описати їх 
та відобразити у вигляді 
композиції з декоративних камінців. рефлек-
сією цієї гри було визначення, що не завжди 
наші емоції правильні. іноді тільки час пока-
зує, що деякі образи ми пробачаємо одразу, 
а завдяки іншим з часом ми стаємо кращими 
та сильнішими. чи треба відповідати обра-
зою на образи, як поводитися з кривдником? 
Психолог рекомендувала не тримати довго 
образи на інших людей в собі, тому що, згідно 
з психосоматикою, задавнені в душі людини 
образи викликають хвороби у того, хто довго 
ображається. Прощаючи, ми покращуємо своє 
здоров’я і розчищаємо місце в своїй душі для 
чогось нового.

Гарною руханкою стала наступна про-
ведена психологом гра «Броунівський рух». 
учасники стають у коло, притиснувшись один 
до одного плечима. Одному з учасників про-
понувалося стати в коло і будь-якими спосо-
бами вийти з нього, а іншим учасникам міцно 
замкнути це коло і, будь-що, не дати вийти з 
нього людині в колі. як тільки не намагалися 
учасники гри вийти з цього кола: і фізично 
проривались, і морально тиснули на інших, 

деякі хитрували, інші просто здавались. Все це 
потім обговорювалося присутніми, де виснов-
ком було те, що кожна людина, залежно від 
своїх індивідуальних рис характеру, середо-
вища, зовнішніх обставин і т. ін., як може, 
пробиває собі дорогу в житті, досягає успіхів, 
а дехто просто зразу ж здається, не доклада-
ючи зусиль.

найприємнішим моментом тренінгу для 
педагогів стало малювання кавою. учасники 
за допомогою розчиненої кави створювали 
малюнки відповідно до своїх уподобань, уяві, 
фантазії та здібностям. із задоволенням ре-
лаксували запахом кави, звучанням приємної 
медитативної музики, потім ділилися своїми 
думками про власноруч створений шедевр.

справжнім ритуалом прощання стала впра-
ва «Відверто кажучи…». учасники тренінгу 
поділилися своїми враженнями від тренінгу, 
особистими відкриттями знань про себе та свій 
внутрішній світ. Йшли всі з тренінгу з позитив-
ними емоціями, адже гарний настрій педагога – 
запорука успішності, гарантований позитивний 
мікроклімат під час освітнього процесу.

вивчаємо освітній процес

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ОРІєНТИРІВ ЗАСОбАМИ КАЗКИ
В УчНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЯК ФОРМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ

В ТВОРАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
сВіТеЛьська-ДіркО сВіТЛана,

заступник директора з виховної роботи 
Ліцею № 11

Проблема соціалізації молоді в нашій держа-
ві сьогодні є надзвичайно важливою. адже від 
того, в якому напрямі буде йти ця соціалізація, 
на яку духовну орієнтацію буде спиратися особа 
залежить не тільки доля конкретної людини, але 
і українського суспільства в цілому. соціаліза-
ція особи як суспільного явища йде впродовж 
всього життя людини і дуже важливим є те, які 
орієнтири з допомогою сім’ї, вчителів, школи і 
т.д., стануть для дитини життєствердними. 

Відомо, що сьогодні, і на це особливо 
наголошують українські науковці, батьків-
ське піклування здебільшого зводиться до 
споживацького рівня: одягнути, нагодувати, 
забезпечити іграшками тощо. неправильне, 
спотворене виховання, писав В.О. сухомлин-
ський, в статті «Процес соціалізації» веде до 
небезпеки, яку я назвав би викривленням ба-
жань. ця небезпека полягає в тому, що дити-
на з перших кроків свого свідомого життя не 
вчиться розрізняти бажання і потреби. Звичка 
задовольняти будь яке бажання призводить до 
притуплення чутливості до інтелектуального, 
емоційного світу інших людей. якщо ця звичка 

вкоренилася, якщо дитина прийшла з нею до 
школи, то інших людей вона розглядатиме 
тільки як джерело задоволення свої бажань. 
а це неприпустимо в суспільстві.

як наслідок такої споживацької філософії, 
наголошують вчені, призводить до зростання 
цинізму, егоїзму, грубості, жорстокості, байду-
жості. Тому основною освітньою проблемою 
виступає реалізація кожною людиною людя-
ності як стосовно себе, так і світу в цілому.

Формування духовних орієнтирів спочатку 
повністю закладається в сім’ї: пізніше набуває 
свого розвитку в дитсадку, але особливо по-
тужно – в школі. і, звичайно ж, в початкових 
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класах. як зазначав великий педагог і гума-
ніст В.О. сухомлинський, дитина молодших 
класів сприймає світ домінантно емоційно, 
через почуття, де духовні орієнтири набирають 
конкретних форм. і засобом їх конкретизації, 
стверджував В.О. сухомлинський, є казка, яка 
є неповторна і ні з чим порівняна школа уяви, 
фантазії, висловлена дохідливо, переконуючи 
з врахуванням всіх вікових і освітніх рівнів. 
Зміст казки, доводив великий педагог, осо-
бливо легко засвоюється дитячою душею, а 
згодом те, що закладено в казці набуває свого 
відточення в учнів старших класів і раціоналі-
зуючись стає життєвою основою в подальшо-
му існуванні людини.

Майже всі казки В.О. сухомлинського 
мають глибокий соціальний зміст, який уна-
очнює дитині побачене, почуте, пережите, 
робить зрозумілішим всі складні процеси 
суспільного буття. школяр якби прикладає 
те, що є насправді до того, про що говорить 
казка. і вона якби висвітлює події в їх чистому 
виді. Від того, наголошував видатний педа-
гог-гуманіст, що відкрилося дитині в навко-
лишньому світі в роки дитинства, що її захо-
пило і викликало подив, що примусило пла-
кати і переживати – не від особистої образи, 
а від переживання за долі інших людей – від 
цього залежить яким буде ваш вихованець. 
Перед учнем молодших класів з особливою 
силою відкривається багатоманітний світ з 
усіма його суперечностями і складностями. 
Дитина бачить у ньому красиве і потворне, 
справедливе і несправедливе, шляхетне і під-
ле, щастя і горе тощо.

казка для дітей, наголошував В.О. су-
хомлинський в статті «кімната казки» – це 
не просто оповідання про фантастичні події; 

це цілий світ, в якому дитина живе, бореться, 
протиставляє злу свою добру волю. слово в 
казці, зазначає педагог-гуманіст, знаходить 
свою реальну форму вирішення духовних сил 
дитини, як в грі – рухи, в музиці – мелодію. 
Дитині хочеться не тільки слухати пісню, а і 
самій співати, не тільки спостерігати за грою, 
але і брати в ній участь.

Без казки, вважав В.О. сухомлинський, не 
може бути і мови про соціалізацію особи. В 
казці, доводив великий педагог, закладений 
багаторічний досвід людства. Ми переконані, 
писав він, що етичні ідеї, закладені в казках 
стосовно добра і зла, стають надбанням лю-

дини при умові, коли вона прочитає про них 
і засвоїть вербально чи невербально в дитя-
чому віці. Без казки, вважав В.О. сухомлин-
ський, в житті людини випадає величезний 
пласт її існування як особи. Без перебіль-
шення можна сказати, наголошував він, що 
читання казок в дитинстві – це шлях до серця 
дитини, дотик до людської шляхетності, про-
никнення в найпотаємніші куточки дитячої 
душі. слово, яке розкриває благородні ідеї, 
назавжди відкладає в дитячому серці крих-
ти людяності, розширює кругозір, гуманізує 
людину, тобто створює осереддя того, що ми 
називаємо соціалізацією.

LEGO В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦеСІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Лиса ЛЮБОВ,

вихователь-методист ДнЗ № 2 «калинка»

Пошук нових, нестандартних та ефектив-
них форм організації освітнього процесу є 
одна з основних напрямків організації педа-
гогічного процесу в ДнЗ № 2 «калинка». саме 
тому, наш дошкільний навчальний заклад став 
одним з учасників проекту «сприяння освіті в 
україні The LEGO Foundation», що дало змогу 
отримати від данського фонду комплекти ме-
тодики «шість цеглинок».

у січні 2019 року з метою опанування цієї 
методики група педагогів нашого закладу на 
чолі завідувача кузьменко Л.В. пройшли тренін-
гові навчання «упровадження методики «шість 
цеглинок» в освітній процес» у місті Житомирі. 
набутими знаннями та враженнями ми поділи-
лись з колегами та батьками, провівши інтерак-
тивні батьківські збори та майстер-класи. 

із захопленням занурились педагоги у без-
межний світ гри з LEGO разом з вихованцями. 
Основою методики є шість цеглинок LEGO. 
Педагоги нашого закладу намагаються вико-
ристовувати шість цеглинок LEGO у будь-якій 
діяльності, при цьому проявляючи власну кре-
ативність та творчість, вигадуючи віршований 
супровід до ігор та самі ігри, відповідно віку 

дітей. наші вихованці дуже полюбили робити 
ранкову гімнастику з цеглинками LEGO. а гім-
настика пробудження після денного сну стає 
неймовірно цікавою подією, коли можна зро-
бити масаж спинки один одному цеглинками 
або самомасаж, і наостанок зібрати кольорові 
цеглинки пальчиками ніг у кольорові відереч-
ка. Гарні емоції та настрій після таких вправ 
діткам гарантовано, а ще звичайно поліпшення 
та зміцнення здоров’я. Так само весело і цікаво 
фізінструктор нашого закладу організовує і 
проводить тематичні Дні здоров’я з неймовір-
но цікавими естафетами, змаганнями, сюжет-
но-спортивними подорожами з цеглинками 
LEGO. Діти отримують задоволення, а педагоги 
радість від щирих дитячих посмішок.

наш дошкільний навчальний заклад має ху-
дожньо-естетичний напрям, тому використан-
ня цеглинок LEGO в образотворчій діяльності 
є необхідністю. Дітки на чолі з вихователем по 
зображувальній діяльності у художній майстерні 
створюють візерунки, використовуючи цеглинки 
як штам піки. це розвиває творчі нахили малят. 
За допомоги цеглинок LEGO наші вихованці 
вчаться складати прості за сюжетом казки, ви-
мірювати ширину і довжину предметів, експери-
ментувати. а вправ із застосуванням цеглинок 
– просто безліч. Отже, LEGO – це ціла палітра гри 

і є одним із дієвих засобів у роботі з дітьми. на 
власному досвіді педагоги нашого дошкільного 
закладу відкрили для себе, що LEGO є простим і 
практичним інструментом, відкритою системою, 
що дає дитині змогу робити перші відкриття, 
досліджувати, експериментувати, пізнавати світ 
і себе в ньому, творити та імпровізувати досхочу. 
а педагогам LEGO дає можливість глибоко осяг-
нути поняття «навчання через гру» і практично 
реалізувати цей підхід з дітьми.
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СТеЖКАМИ МУДРОСТІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Ткачук сВіТЛана,

завідувач ДнЗ № 5 «Віночок»

Дитинство – найважливіший пе-
ріод людського життя, не підготовка 
до майбутнього життя, а справжнє, 
яскраве, самобутнє, неповторне жит-
тя. І від того, яке було дитинство, хто 
вів дитину за руку в дитячі роки, що 
ввійшло до її розуму й серця з навко-
лишнього світу, – від цього значною 
мірою залежить, якою людиною стане 
сьогоднішній малюк.

В.О. Сухомлинський

ім’я Василя Олександровича сухомлин-
ського відоме далеко за межами україни. З 
плином часу інтерес до творчої 
спадщини відомого педагога зро-
стає і поширюється. Педагогічні 
ідеї В.О. сухомлинського особливо 
актуальні в наш час, вони позначені 
гуманізацією освітнього процесу в 
закладі освіти, спрямовані на вихо-
вання творчої особистості, гідного 
громадянина україни, пронизані 
ідеєю людяності, доброчинності, 
любові. За допомогою його худож-
нього слова можна доторкнутися 
до найтонших струн дитячої душі.

колектив дошкільного на-
вчального закладу № 5 «Віночок» 
протягом 2018-2019 навчального 
року впроваджував творчу спад-
щину великого Вчителя, бо в жодного педагога 
немає такого матеріалу по вихованню обда-
рованої особистості, яке так необхідно нам 
сьогодні. Основною метою нашого закладу є 
згуртування колективу на реалізацію творчих 
завдань виховання і розвитку дошкільника, 
удосконалення професійної майстерності пе-
дагогів, використовуючи при цьому безцінні 
скарби творчої спадщини В.О. сухомлинсько-
го. Застосування інноваційних технологій, 

інтерактивних методів стали стимулятором у 
діяльності колективу.

Освітній процес у закладі спрямований на 
забезпечення і розвиток кожної дитини від-
повідно до її індивідуальних особливостей, 
зміцнення фізичної і розумової працездатно-
сті. Особливу увагу педагоги приділяють со-
ціалізації дитини, засвоєнню нею відповідних 
цінностей і норм національної та загальнолюд-
ської культури, адже в дошкільному віці закла-
даються основи соціальної компетентності.

Вивчення кожної дитини, плекання її та-
ланту надає можливості педагогам створити 
життя малюка активним, корисним, насиче-
ним різними видами діяльності, які повністю 
розкривають здібності вихованців, при цьому 
спиратися на праці великого Вчителя.

Протягом навчального року в ДнЗ проведені 
різноманітні заходи щодо впровадження ідей 
В.О. сухомлинського в освітній процес, зокрема:

- тематичний тиждень присвячений 100-річ-
чю від дня народження В.О. сухомлинського 
«стежинами творчості В.О. сухомлинського»;

- педагогічні читання «Золоті розсипи пе-
дагогічних ідей В.О. сухомлинського»;

- цикл бесід з дітьми «Все починається з до-
бра» (за сторінками творів В.О. сухомлинського);

- методична година «Вивчення педагогіч-
ної спадщини В.О. сухомлинського в самоос-
вітній діяльності вихователів»;

- конкурс «у кожній казці мудрості перли-
на» (створення книжки власними руками за 
казками та оповіданнями В. сухомлинського);

- виставка дитячих книг з творами В.О. 
сухомлинського «колиска мудрості і знань»;

- інтегровані заняття на основі змісту тво-
рів В.О. сухомлинського на тему: «казка в гос-
ті завітала», «чужої біди не буває», «Для чого 
півневі гребінець»;

- батьківські збори «Мудрість батька, ла-
ска матері у сімейному вихованні дитини;

- на базі дошкільного закладу для педа-
гогів міста провели консультпункт «стежками 
творчості В.О. сухомлинського»;

- музична вистава «чарівні 
казки клена» за мотивами казки 
В. сухомлинського «Осінні сни кле-
на». сюжет вистави надзвичайно 
простий і зрозумілий, глядачі не 
нудьгували, вони були безпосе-
редніми учасниками того, що від-
бувалося в залі. Театр – це завжди 
цікаво, емоційно, це завжди свято. 
а цього разу і відповідально, бо се-
ред глядачів вистави були почесні 
гості нашого закладу – науковий 
співробітник лабораторії психології 
дошкільника інституту психології 
ім. Г.с. костюка наПн україни, кан-
дидат психологічних наук с.О. Ла-

дивір, науковий співробітник О.і. Федорчук, ви-
кладач ЖОіППО кандидат психологічних наук 
Т.В. Завязун. Висловивши схвальні відгуки 
про виступ вихованців, наші гості зазначили, 
що казки сухомлинського – це вічна мудрість 
життя, а його безцінна педагогічна спадщина 
слугуватиме нашій освіті сьогодні і завтра, 
це цінне джерело безперервного розвитку та 
вдосконалення професійної і психолого-педа-
гогічної майстерності.

НАВчАючИСЬ ПРАЦюєМО, ПРАЦюючИ НАВчАєМОСЬ
ГОДун ЛіДія,

методист ДнЗ «новоград-Волинське вище 
професійне училище»

Щоб реалізувати свої мрії в ре-
альний успіх, Ви повинні працювати. 
Працювати багато, наполегливо, по-
стійно – це шлях до вдосконалення і 
максимальному результату.

Джон Паттерсон

конкурентоспроможність будь-якої держа-
ви на світовому ринку та якість життя її насе-
лення напряму залежить від рівня професійної 
підготовки кадрів. інтенсивний розвиток гло-
балізаційних процесів викликає революційні 
зміни не лише у світі економіки та фінансів, 
а й на ринку праці та в системі освіти. як у 
вітчизняній, так і в зарубіжній теорії й практиці 
роблять спроби розв’язати проблеми підготов-

ки молоді до вступу й адаптації у світі праці. 
найбільший інтерес викликає дуальна система 
професійного навчання.

Дуальна система навчання, за своїм зміс-
том, означає паралельне навчання у освіт-
ньому закладі та на виробництві. За основу 
цієї системи покладено принцип взаємного 
зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням 
не лише знайомитися з виробництвом, але 
й засвоювати прийоми та навички роботи на 
робочих місцях підприємств промисловості.

Мета впровадження елементів дуальної 
форми навчання – подолання диспропорції 
між пропозицією щодо надання освітніх по-
слуг професійно-технічними навчальними 
закладами та запитами роботодавців щодо 
структури навчально-виробничого процесу, 
змісту та обсягу навчальних планів і програм, 
якості підготовки робітничих кадрів, надання 

можливості мобільно реагувати на зміни ви-
робничих технологій та модернізувати зміст 
професійної освіти, враховувати вимоги кон-
кретних підприємств, установ, організацій – 
замовників робітничих кадрів при організації 
навчально-виробничого процесу.

 Основне завдання упровадження елемен-
тів дуальної форми навчання – усунути основні 
недоліки традиційних форм і методів навчання 
майбутніх кваліфікованих робітників, подолати 
розрив між теорією і практикою, освітою й 
виробництвом, а також підвищити якість під-
готовки кваліфікованих кадрів з урахуванням 
вимог роботодавців у рамках нових організа-
ційно-відмінних форм навчання.

Для підприємств – це можливість підготов-
ки робітничих кадрів, безпосередньо, під своє 
виробництво, виробничі технології та обладнан-
ня, максимальна відповідність корпоративним 
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інтересам, економія часу та коштів на пошук 
та підбір робітників, їх перенавчання та адап-
тація до умов конкретного підприємства. До 
того ж, у підприємства з’являється можливість 
перспективного планування заміни робітничих 
ресурсів та відбору кращих здобувачів профе-
сійної освіти, оскільки за час навчання можна 
виявити їх сильні та слабкі сторони. Молоді 
робітничі кадри швидко пристосовуються до 
ритму виробництва, витрачаючи мінімально 
часу для адаптації, що позитивно впливає на 
імідж підприємства та заклад освіти.

складові дуального навчання:
• договори на підготовку за дуальною 

формою навчання (2-х сторонні, 3-х 
сторонні);

• розробка навчального плану у спів-
відношенні 70%/30% (професійно-те-
оретична і професійно-практична під-
готовка на виробництві);

• розробка спільно з роботодавцями 
робочого навчального плану, освітніх 
програм;

• закріплення наставників – робітників 
підприємства.

• Переваги використання дуальної сис-
теми навчання у порівнянні з тради-
ційною:

• училище працює у тісному контакті з 
підприємствами замовниками кадрів, 
враховує їх вимоги до майбутніх фа-
хівців;

• зацікавленість керівників підприємств 
у практичному навчанні свого майбут-
нього робітника;

• усувається розрив між теорією та 
практикою;

• формування в учнів високої мотивації 
отримання знань та набуття професій-
них навичок;

• вплив керівників практики від підпри-
ємства з великим досвідом роботи на 
формування в учнів професійних ком-
петентностей;

• можливість вивчення в умовах вироб-
ництва нових виробничих технологій 
та нового устаткування.

Відповідно до програми дуальної системи 
навчання викладачі та майстри виробничого 
забезпечують здобувачів професійної освіти 
теоретичними знаннями, достатньою профе-
сійною орієнтацією та подальшим працев-
лаштуванням. Здобувачі професійної освіти 
за дуальною системою рано набувають добрі 
знання й стійкі професійні прийоми та навички 
роботи, самостійність і безболісну адаптацію 
до дорослого життя, у них з’являється упев-
неність у завтрашньому дні.

З метою реалізації завдань професій-
но-технічної освіти в умовах стрімкого роз-
витку виробництва, швидкої зміни виробничих 
технологій перед новоград-Волинським ви-
щим професійним училищем постають задачі 

підготовки кваліфікованого робітника, що від-
повідає корпоративним інтересам підприємств 
замовників кадрів. 

В цьому навчальному році елементи ду-
альної системи навчання ДнЗ «новоград-Во-
линське вище професійне училище» роз-
почали впроваджувати з професій «столяр 
будівельний, різьбяр по дереву та бересту» та 
«кравець, вишивальник». Здобувачі профе-
сійної освіти проходять виробниче навчання 
та практику на ПП «Меблева фабрика «МірТ» 
та швейній фабриці ПраТ ВкФ «Леся». Також 
майстри-наставники, працівники меблевої 
фабрики «МірТ», проводять заняття вироб-
ничого навчання з професії «різьбяр по дереву 
та бересту», як на базі підприємства так і в 
майстернях училища. 

ще один напрямок спільної діяльності учи-
лища і підприємства – проведення теоретичних 

уроків з професії «кравець, вишивальник» 
спеціалістами швейної фабрики на своїй базі 
за наперед узгодженим переліком навчальних 
тем. В чому цінність цих уроків? В тому, що на 
цьому підприємстві є колосальна можливість 
не тільки ознайомитися, а й попрацювати за 
найсучаснішими технологіями. наступний 
напрямок – оновлення матеріально-технічної 
бази навчальних майстерень училища. ПраТ 
ВкФ «Леся» передала училищу 11 швейних 
машин фірми «Джукі». 

Після закінченню навчального закладу ви-
пускники училища, в своїй більшості, працев-
лаштовуються на швейну фабрику ПраТ ВкФ 
«Леся» та ПП «Меблева фабрика «МірТ», адже 
вони вже адаптовані до роботи у виробничих 
цехах, де використовується сучасне обладнан-
ня і прогресивні технології, які діють на цих 
підприємствах.
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допомаГаємо молодим колеГам

ОРГАНІЗАЦІЯ МеТОДИчНОЇ РОбОТИ З МОЛОДИМИ ВчИТеЛЯМИ
Лінчук ВаЛенТина,

методист інформаційно-методичного центру

За 45 років роботи на педагогічній ниві, із 
них – 28 років на посаді методиста інформацій-
но-методичного центру, керувалась і керуюсь 
принципом, що початкова школа має бути шко-
лою радості, пізнання, виховання та розвитку. 
Для цього, переконана, необхідно підготовити 
та сформувати такого учителя, класовода, на-
ставника, який би все життя вчився, освоював 
найновіші досягнення сучасної методики, пе-
дагогіки та психології. Моїм незмінним кредо 
є: надавати дієву практичну допомогу вчите-
лям, сприяти підвищення ними педагогічної 
майстерності, формувати творчі працездатні 
колективи, радіти успіху кожного, ростити гідну 
зміну, вести пошук сучасних форм і методів 
роботи з вчителями, включаючи їх у творчу 
діяльність. Тобто: дійти до кожного вчителя! 

Після проведеного діагностування (прово-
диться через кожних п’ять років) та узагаль-
нення результатів, методичну роботу дифе-
ренціювали. Так в місті почала діяти «школа 
майстрів педагогічної праці», «школа молодо-
го вчителя та вихователя ГПД», творчі групи 
об’єднали золоту середину педагогів.

Молоді та малодосвідчені спеціалісти, а 
їх на сьогодні близько 35%, як засвідчили ді-
агностичні карти, найбільше потребують ме-
тодичної допомоги. Тому під час зустрічі за 
круглим столом у вересні місяці ми визначаємо 
низку проблем, які потребують глибокого опра-
цювання. Окремі питання вносимо до індивіду-
альних планів стажування молодих фахівців, 
але основна робота з професійного зростання 
молодого спеціаліста відводиться на постійно 
діючу «школу молодого учителя та вихователя 
ГПД», в якій заняття ведуть досвідчені педагоги. 

Основними завданнями школи є: надати 
допомогу молодим учителям у формуванні 
вмінь застосовувати теоретичні знання, одер-
жані під час навчання у закладах вищої освіти у 
конкретній практичній діяльності; ознайомити 
із сучасними засобами навчання, допомогти у 
засвоєнні методики їх викладання; детально 
схарактеризувати сучасні традиційні та нетра-
диційні методи й прийоми навчання; знайоми-
ти молодих спеціалістів з перспективним педа-
гогічним досвідом; організувати творчу зустріч 

із досвідченими вчителями;  залучати молодих 
спеціалістів до науково-дослідницької, експе-
риментальної та пошукової діяльності; розкри-
ти психолого-педагогічні особливості роботи зі 
здібними та обдарованим учнями.

усі заняття в школі об’єднані проблемою 
«шляхи підвищення ефективності уроків в по-
чаткових класах», що передбачає такі форми 
роботи: протягом року методист іМц, заступ-
ники директорів шкіл відвідують та аналізують 
уроки молодих спеціалістів; молоді вчителі 
відвідують уроки наставників, майстрів педа-
гогічної праці, знайомляться з кращими пе-
дагогічними лабораторіями; робота при іМц 
та в кожному ЗЗсО «школи наставника»; звіт 
наставників про роботу з підопічними; про-
ведення місячника молодого спеціаліста, під 
час якого збільшується кількість взаємовідві-
даних уроків, позакласних заходів, зустрічей у 
«творчих лабораторіях», проведення виставки 
наочних та дидактичних посібників, розробок 
уроків з найактуальніших питань як молодих 
спеціалістів, так і наставників; завершується 
місячник відкритими уроками, під час яких 
молоді спеціалісти демонструють власні пе-
дагогічні вміння та знахідки.

Так, у 2018-2019 навчальному році від-
булися засідання «школи молодого учителя 
початкових класів та вихователя ГПД» на базі 
іМц, Ліцею № 4, ЗОш № 6. Досвідом роботи 
з молодими колегами люб’язно поділився ко-
лектив шкільного методичного об’єднання учи-
телів початкових класів, а саме: вчителі вищої 
кваліфікаційної категорії сільвертюк В.а., Гри-
бинюк н.а., сергієнко Г.с., Герасимчук Л.О., 
Галицька В.і., Горбовська Г.с., ящук а.і., Мар-
тинюк Г.і., Лавренюк Ж.а., вчитель другої ква-
ліфікаційної категорії Демчишина Т.с.

Під час засідання було розглянуто питання 
актуальності впровадження ранкових зустрі-
чей, особливостей їх проведення, ознайомле-
но з класифікацією інтерактивних технологій, 
де особливу увагу спрямовано саме на твор-
чо-розвивальні вправи, які актуальні в умовах 
сучасності та необхідності виховання всебічно 
гармонійно розвиненої особистості. Особливу 
подяку висловили молоді вчителі за поради 
щодо використання методів «ейдетики», вико-
ристання проектних технологій в позакласній 
роботі, побудову асоціативних ланцюжків при 
вивченні складного для дитячого сприйман-
ня навчального матеріалу, організації роботи 
вчителя та асистента учителя в інклюзивних 
класах та розвитку творчих здібностей учнів. 
Знання, які отримали молоді педагоги, були 
цінними, актуальними, насиченими та різно-
сторонніми. це дозволило кожному взяти для 
себе саме те, чого він потребує для свого про-
фесійного зростання. 

Заступники директорів Ліцею № 4 та ЗОш 
№ 6 з навчально-виховної роботи ознайомили 
присутніх з освітнім середовищем нуш на-
вчальних закладів.  Досвідом роботи з орга-
нізації навчального середовища  поділилися 
також вчителі перших класів.

на базі ЗОш № 7 відбулося засідання 
«школи наставника», під час якого моло-
ді учителі початкових класів нікончик Л.Л., 
Гузик М.у., каленюк і.П. проводили відкриті 
уроки та самоаналіз уроків, аналізували уро-
ки колег, захищали типи уроків. наставники 
молодих колег – Герасимчук О.П. (заступник 
директора з навчально-виховної роботи ЗОш 
№ 7), керівник шМО ЗОш № 7, заслужений 
учитель україни романюк О.а. поділились до-
свідом наставництва, надали поради та реко-
мендації щодо підготовки молодого учителя 
до уроку, а саме: вчитайся у розділ програми, 
який потрібно вивчити на даному уроці, а в 
деяких випадках і пояснювальну записку до 
програми; сформуй задум уроку, дай відпо-
відь на запитання, чого б ти хотів досягнути в 
результаті його проведення, сформулюй мету 
уроку; вибери з усього арсеналу методичних 
прийомів найоптимальнішу для даного мате-
ріалу і для даних учнів; зістав обрані прийоми 
зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на 
даному уроці; продумай структуру уроку і за-
фіксуй усе знайдене в плані-конспекті; повто-
ри подумки або вголос вузлові елементи пла-
ну, продумай непередбачені обставини, знайди 
і зафіксуй запасні варіанти; не витрачай багато 
часу для перевірки домашнього завдання, ви-
користовуй різні форми перевірки, вводь си-
стему взаємоперевірки; коли пояснюєш новий 
матеріал, намагайся вичленити про¬блеми, 
пропонуй учням вирішувати їх самостійно; не 
спіши виправляти помилку учня, краще, якщо 
її виправлять однокласники; використовуй всі 
наявні можливості для реалізації принципів 
розвивального навчання; пам’ятай – кожний 
урок не повинен бути схожим на попередній.

Протягом багатьох років я працюю над 
проблемною темою «розвиток творчого потен-
ціалу педагогічних кадрів у системі методичної 
роботи». Проведено моніторинг ефективності 
та результативності багаторівневої методич-
ної роботи. Постійно вивчається стан само-
освітньої роботи вчителів початкових класів 
у міжкурсовий та міжатестаційний періоди. 
результати узагальненого опитування педаго-
гів свідчать про те, що підвищується науковий 
рівень учителів, який дає змогу постійно вдо-
сконалювати методику викладання предметів, 
втілювати в навчальний процес перспективний 
педагогічний досвід та новітні технології. Дос-
від з проблемної теми методиста вивчено та 
узагальнено лабораторією початкових класів 
кЗ «ЖОіППО» ЖОр, демонструвався на курсах 
при центральному інституті післядипломної 
педагогічної освіти та виставці передового 
педагогічного досвіду в м. києві під час про-
ведення «калейдоскопу ідей» у рамках Дня 
початкової освіти, висвітлено в газеті «Почат-
кова освіта» видавництва «шкільний світ». 
Педагогічна майстерність не є вродженою, а 
набутою. Методична служба міста робить все 
можливе, щоб кожен учитель став майстром, а 
початкова школа – школою пізнання, радості, 
розвитку, самовдосконалення.
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ПАРТНеРСТВО ЯК ФОРМА ПІДТРИМКИ бАТЬКІВ
ДІТей З ОСОбЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРебАМИ

БОрис наТаЛія,
директор інклюзивно-ресурсного центру

Одним з головних напрямків роботи ін-
клюзивно-ресурсного центру є налагодження 
співпраці та партнерства з батьками дітей з 
особливими освітніми потребами. адже саме 
вони безпосередньо є активними учасниками 
інклюзивного навчання дитини.

сім’ї, в яких виховуються особливі діти, 
живуть під вантажем численних проблем. не 
кожен батько чи мати виявляються здатними 
прийняти недугу дитини, а психотравмуюча 
ситуація може здійснювати негативний вплив 
на психіку батьків та ускладнювати їхнє став-
лення до дитини. Декого з батьків трагічність 
ситуації надламує. 

свою роботу з батьками будуємо на прин-
ципах поваги до батька і матері, розуміння їх 
турбот. адже така сім’я потребує емоційної 
підтримки.

Під гаслом «разом ми сім’я щаслива, в 
нас дитина особлива» було організоване свято 
активного сімейного відпочинку для сімей, які 
виховують дітей з особливими освітніми по-
требами, присвячене Міжнародному дню сім’ї. 
Мета заходу – об’єднати та показати особливу 
сім’ю в її цілісності та багатогранності. 

Батьки та діти долучалися до флешмобу на 
підтримку сімей. кульки, випущені в небо ста-
ли символом зміцнення сімейних зв’язків між 
батьками й дітками. Маленьких гостей свята 
зустрічали та розважали казкові герої. Працю-
вала фотозона для сімейного фотографуван-
ня. Діти з батьками відвідували різноманітні 
локації: боді-арт «Дивовижний пензлик» (ак-
вагрим); територія творчості «Творимо разом» 
(спільно виготовляли фоторамки); планета 
талантів «Дитячі перлинки» (діти розповідали 

віршики, співали пісні, презентували власні 
вироби, за що отримували призи); спортивна 
«рухливі сімейки» (спортивні змагання між 
сім’ями), ігрова «спіймай позитивні емоції» 
(волонтери в костюмах казкових героїв роз-
важали дітей); дівоча краса «Модна зачіска», 
шашкова зона та інші.

Після завершення свята діти з особливими 
освітніми потребами отримали сертифікат на 
безкоштовне відвідування дитячого кафе.

родини, що долучилися до забави, актив-
но й весело провели суботній день та щиро 
дякували за креативний захід. З метою фі-
нансової підтримки заходу, було залучено 

ряд благодійників та волонтерів, завдячуючи 
яким свято було яскравим і різноманітним. 
Працювала велика команда однодумців, яка 
залучилася до розбудови інклюзивного про-
стору в нашому місті.

Такі інноваційні педагогічні підходи до 
роботи сприяють кращій соціалізації батьків 
та дитини з особливими освітніми потребами. 
саме з власної сім’ї дитина виносить у доросле 
життя перші уявлення про морально-людські 
цінності, норми поведінки, характер взаємовід-
носин між людьми, а досвід соціального спіл-
кування найчастіше має вирішальне значення 
в розвитку дитини.

НОВИй ФОРМАТ ВЗАєМОДІЇ З бАТЬКАМИ
ТесЛенкО ОЛена,

методист інформаційно-методичного центру

на сучасному етапі самоствердження укра-
їнської держави педагогічна діяльність належить 
до найбільш значущих професій за складністю 
та відповідальністю. Педагог має сформувати у 
молодого покоління ціннісні координати життє-
діяльності, а в часи кардинальних економічних, 
політичних і соціальних змін, для яких, поряд із 
позитивними тенденціями, характерні втрата, 
розмитість, підміна ціннісних орієнтирів, про-
блема набуває особливої ваги. Велика відпові-
дальність покладається на вихователя закладу 
дошкільної освіти, адже він формує підґрунтя 
ціннісної картини світу в дітях.

Вимоги суспільства до виховання цінніс-
них орієнтацій дітей дошкільного віку пред-

ставлено в державних документах, зокрема, 
Базовому компоненті дошкільної освіти, який 
ґрунтується на основних положеннях Міжна-
родної конвенції ООн про права дитини, За-
конах україни «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про охорону дитинства».

Закон україни «Про освіту» покладає на 
батьків відповідальність за розвиток і вихо-
вання власних дітей. Відтак, вкрай важливим 
є об’єднання виховних зусиль дошкільного 
навчального закладу і сім’ї на користь дитини.

Важливою умовою створення єдиного 
простору розвитку повинні стати вироблення 
і прийняття єдиних вимог, що пред’являють-
ся до дитини вдома та в дитячому садку. це 
сприяє не тільки створенню психологічного 
комфорту для дитини, а й зміцненню автори-
тету батьків і педагогів.

Задача номер один для педагогічних ко-
лективів закладів дошкільної освіти – вико-
ристовуючи старі, традиційні методи роботи 
з родинами, наповнити їх сучасним змістом, 
новими пріоритетами, зміщеними акцентами 
на індивідуальну роботу із сім’ями, вивчення 
стилів сімейного виховання, проблем окремо 
взятої родини, забезпечення кожного члена 
родини порцією адресної допомоги.

Проте поза увагою залишилося питання, 
за допомогою яких форм та методів роботи 
заклад дошкільної освіти має взаємодіяти із 
сім’ями вихованців, щоб забезпечити форму-
вання ціннісних орієнтацій дітей і дорослих. 

у всіх чинних законодавчих документах 
україни задекларовано положення про те, 
що відповідальність за виховання, розвиток 
і навчання дітей несе сім’я. Однак переважна 
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частина сучасних батьків цього не усвідомлює, 
перекладаючи відповідальність за розвиток 
своєї дитини на соціальні інститути, а саме 
дошкільний заклад та школу. інша ж частина 
свій обов’язок перед суспільством і державою 
розуміє, але часто не знає, як саме правильно 
виховувати і розвивати дитину.

Однією з найактуальніших задач, що сто-
ять сьогодні перед дошкільною установою є 
організація роботи з сім’єю. 

у теперішній час існують різноманітні 
методи та форми педагогічної просвіти та 
співпраці з батьками, як традиційні, які ши-
роко та давно використовуються у практиці 
закладів дошкільної освіти, так і новаторські, 
нетрадиційні. 

аналіз результативності використання 
різних форм взаємодії з батьками, а також 
участь у міському експериментальному проекті 
«Особистісно зорієнтований підхід: практич-
ний аспект взаємодії з дитиною» дозволили 
закладам дошкільної освіти міста внести певні 
корективи в цю роботу й застосувати низку 
інноваційних підходів. Проект здійснювався 
спільно з лабораторією психології дошкіль-
ника інституту психології ім. Г.с. костюка (за-
відувач Піроженко Т.О.), під керівництвом нау-
кового консультанта кандидата психологічних 
наук Ладивір с.О. та наукового співробітника 
Федорчук О.і.

Під час однієї з таких зустрічей, світлана 
Олексіївна звернула нашу увагу, здавалося б 
на перший погляд, на дуже просту річ: пра-
вильна зустріч дитини вранці та передача її 
ввечері батькам. наголосила на необхідно-
сті наповнювати змістом ранкові та вечірні 
години зустрічі з батьками вихованців. Ми 
вирішили запровадити таку форму роботи з 
батьками «із рук в руки» під гаслом: «Пра-

вильно зустрінь дитину вранці й передай її 
ввечері батькам». Метою такої форми ро-
боти було: акцентування уваги батьків на 
емоційний стан дитини, уміння визначати 
і правильно пояснювати певні поведінкові 
прояви малюків. Мама звикає розповідати 
про свою дитину, а педагог тим часом (опо-
середкований вплив на батьків) вчить маму 
спілкуватися з дитиною (модель спілкування 
педагога з дитиною) враховуючи такі критерії 
психолого-педагогічного впливу на батьків: 
уміння чути дитину, уміння бачити дитину, 
уміння відчувати (емоційний настрій), уміння 
говорити з дитиною, тактильний контакт.

серед педагогів закладів дошкільної освіти 
було проведено анкетування, з метою виявлен-
ня розуміння та змісту зустрічі дитини вранці 
та передача її ввечері батькам. В результаті 
анкетування було виявлено, що емоційний 
стан дитини залишається поза увагою, як пе-
дагогів, так і більшості батьків, відсутній аналіз 
отриманої інформації та спостереження під 
час ранкової зустрічі з подальшим її викорис-
танням протягом дня (індивідуальна робота, 
обігравання конкретних ситуацій, ігрова та 
навчальна діяльність).

Педагогам було запропоновано ведення 
рефлексивного щоденника, в якому фіксу-
валися спостереження за моделлю поведінки 
дитини та батьків під час ранкової зустрічі та 
вечірніх годин. Така форма роботи з батьками 
дала позитивні результати: розвиток спосте-
режливості у батьків, розуміння чуттєвої сфе-
ри й поведінки власних дітей.

ефективними стали методи й прийоми, які 
були використані для діагностування педагогів 
і батьків: автоінтерв’ю «емоційна взаємодія 
мами та дитини», «Дозвілля моєї дитини»; 
анкети «рефлексія власних ціннісних орієн-

тацій», «сімейні читання та значення книги у 
житті родини», «Про дитину і садок»; бліц-о-
питування дітей «Мій тато».

Варто відзначити як позитивний момент, 
що найефективнішими методами у створенні 
педагогічного простору, на думку педагогів та 
батьків, були «Звягельські діалоги» за участю 
с.О. Ладивір, «Запитуйте – відповідаємо» – 
консультації провідного наукового спеціаліс-
та, групові та індивідуальні консультації для 
батьків («як виховується співчуття?», «При-
чини афективних проявів поведінки дитини», 
«Виховання – майстерність любити дитину», 
«чи знаємо ми свою дитину?», «що стоїть за 
вередуванням, впертістю, агресивними спле-
сками?», «як оберігати власне «я» дитини?» 
тощо), адресна допомога, поради та рекомен-
дації у батьківських куточках, «Батьківське 
віконечко» (підготовка батьками інформації з 
досвіду сімейного виховання в письмовому ви-
гляді «Гідний вчинок нашої дитини», «розв’я-
зання конфліктної ситуації у сім’ї» тощо; «ки-
шенькова бібліотечка»(інформація для батьків 
з питань виховання, розвитку і навчання дітей 
у вигляді міні-буклетів, збірок, пам’яток. Дні 
відкритих дверей, заняття-тренінги для бать-
ків, День батьківського самоврядування.

Завдяки співпраці науки і практичного дос-
віду ми маємо позитивні зрушення у характері 
взаємодії педагогів з батьками і дітьми.

Ми впевнені, що розв’язання проблеми 
формування ціннісних орієнтацій дитини 
дошкільного віку в сучасному соціопросторі 
потребує посиленої уваги з боку батьків та 
педагогів. 

наразі маємо зрозуміти, що тільки об’єд-
навши зусилля педагогів і батьків у вихованні 
та розвитку дитини, ми забезпечимо їй щасли-
ве дитинство.
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ВИХОВНА ФУНКЦІЯ СІМ’Ї
Пшенишна ЛЮДМиЛа,

учитель початкових класів ЗОш № 6

Тільки разом з батьками, спільни-
ми зусиллями, вчителі можуть дати 
дітям велике людське щастя.

В.О. Сухомлинський

родинне спілкування є надзвичайно важ-
ливим. Взаємовідносини батьків і дитини – це 
важливе джерело дитячого розвитку. адже 
зв’язок між батьками та дітьми відноситься до 
найбільш сильних людських зв’язків. щастю 
дитини сприяють доброзичлива атмосфера і 
така система сімейних стосунків, яка дає по-
чуття захищеності, любові й прийняття. усві-
домлюючи свою відповідальність за успішне 
виховання дитини, батьки беруть на себе осно-
вну турботу про виховання дітей, розуміють 
необхідність формувати особистість дитини 
з малих років, зміцнювати контакти з нею. 
Проте багато завдань сімейного виховання не 
здійснюються з різних причин. Одна з істот-
них причин – недостатня педагогічна культура 
батьків. Їм часто бракує етичних, юридичних, 
психологічних і педагогічних знань, важливих 
практичних вмінь.

ростуть діти, а разом з ними повинні рости 
батьки: змінюється стиль спілкування, вимоги, 
індивідуальні особливості певного періоду ди-
тинства. як навчити цього батьків і матерів... 
соціально відповідальні батьки багато зусиль 
затрачують для того, щоб їхні діти виросли 
досконалими особистостями, максимально 
самореалізувалися в житті. Однак ці зусилля 
не завжди дають очікувані результати, що ве-
ликою мірою залежить і від системи сімейних 
цінностей, рівня особистісної культури кожного 
з батьків, у тому числі педагогічної культури.

Педагогічна культура батьків – це загаль-
на культура, яка містить в собі накопичений 

попередніми поколіннями досвід виховання 
дітей у сім’ї. це досвід власного дитинства, 
результат освіти, самоосвіти, психологічного 
розвитку особистості. у шкільні роки дитина 
повністю ототожнює себе зі своєю сім’єю, пе-
редусім із батьками. ЇЇ емоційний світ майже 
цілком залежить від атмосфери в сім’ї. саме 
тут вона пізнає й опановує моделі моральної 
поведінки, взаємодії з іншими людьми, приро-
дою тощо. ефективність виховання дітей у сім’ї 
залежить від створення в ній належних умов. 
Головна умова сімейного виховання – міцний 
фундамент сім’ї, її авторитеті, любові до дітей, 
відданості обов’язкам, материнському покли-
канні жінки, захисті домашнього вогнища. Діти 
прислухаються до розмов батьків, є свідками 
їхніх вчинків, радіють їхнім успіхам чи спів-
чувають невдачам, цікавляться мистецтвом, 
літературою, ремеслами, разом організовують 
відпочинок, підтримують сімейні традиції. Ви-
ховний вплив сім’ї зростає, якщо батьки цікав-
ляться не лише навчанням, а й позашкільною 
діяльністю своїх дітей. Дітей слід залучати до 
сімейної праці, вони повинні мати конкретні 
трудові обов’язки, за їх віковими можливостя-
ми. Така співпраця дітей з батьками має силь-
ніший виховний вплив, ніж словесні повчання.

Батьки можуть і повинні бути авторитетом 
для своїх дітей. Потрібно лише сумлінно ста-
витись до праці, своїх обов’язків, бути актив-
ним в громадському житті, бути також гарним 
прикладом для своїх дітей. а ще потрібно бути 
уважними до них, цікавитися їхніми справами, 
дитячими захопленнями, контролювати вико-
нання обов’язків, виявляючи належну вимог-
ливість. Людяність, повага до старших членів 
сім’ї виховується тільки на прикладі батьків. 
Домашній затишок облагороджує дітей.

сучасні сім’ї різноманітні, і від того, в 
якій саме сім’ї живе дитина, залежить, яким 

змістом наповнюється процес формування її 
особистості. Педагогічне середовище розвит-
ку дитини створюється в процесі сімейного 
виховання і залежить від типу сім’ї. розуміння 
цього педагогами сприяє поглибленню зв’язків 
з нею, пошуку можливостей щодо корекції 
сімейного виховання, підвищення педагогічної 
культури батьків, захисту дитини від неспри-
ятливих впливів.

успішна виховна робота з дітьми немож-
лива без постійного співробітництва школи й 
сім’ї, метою якого є узгодження, координуван-
ня виховних впливів. З цією метою педагоги 
використовують такі форми та методи роботи 
з батьками учнів, як відвідування їх удома, за-
прошення їх до школи, дні відкритих дверей у 
школі, класні батьківські збори, тренінгові за-
няття, консультації, бесіди, індивідуальні фор-
ми роботи та ін. Тісний взаємозв’язок школи 
та сім’ї може розвиватися завдяки педагогічній 
освіті батьків і залученню їх до виховної ро-
боти. рівень педагогічної освіченості батьків 
залежить від традицій у сім’ях, в яких виросли 
вони, набутих знань, життєвого досвіду, здат-
ності до саморозвитку. Дбаючи про ефективну 
взаємодію з батьками, учитель повинен врахо-
вувати важливість таких чинників: запрошення 
батьків до співробітництва, дотримання позиції 
рівноправності, визнання важливості батьків у 
співпраці, вияв любові, захопленості їх дити-
ною, пошук нових форм співпраці.

«Дехто думає, що любити дітей це найлег-
ша справа, найпростіша. Бути добрим, бути 
рідним своїй дитині, бажати добра, бути до-
брозичливим – це вже і є любов. насправді це 
не так. Любити дітей – це, я б сказав, найто-
нша, найскладніша і наймудріша річ, яка при-
ходить з досвідом. справжня любов поєднує 
в собі відповідальність за дитину і бажання 
добра.» (В. сухомлинський).
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СПІВПРАЦЯ ПРАКТИчНОГО ПСИХОЛОГА З бАТЬКАМИ:
ПОШУК еФеКТИВНИХ ШЛЯХІВ ВЗАєМОДІЇ

кОсяк ТеТяна,
вихователь-методист ДнЗ № 16 «Веселка»,

ФіЛанчук сВіТЛана,
практичний психолог ДнЗ № 16 «Веселка»

ДнЗ № 16 «Веселка» компенсуючого типу
«Всі ми вийшли із дитинства», – цей за-

гальновідомий вислів антуана де сент-екзю-
пері говорить про те, що саме в сім’ї починає 
формуватися індивідуальність дитини. Дитина 
для сім’ї – неоціненний скарб, а для закладу 
освіти – основа діяльності. В суспільстві гостро 
акцентують увагу на питанні співпраці закладів 
освіти та сім’ї, визнаючи їх найголовнішими 
джерелами розвитку дитини.

саме модель родинної поведінки, яку ди-
тина засвоює з раннього дитинства, є тим  ба-
зовим компонентом, який впливає на подальші 
успіхи й невдачі дитини, її досвід, досягнення, 
світогляд. Тому особливого значення набуває 
тема стосунків батьків та їх дітей. Всі батьки 
мріють бачити своїх дітей успішними і щасли-
вими. свідомі та сумлінні батьки прикладають 
багато зусиль для того, щоб їх мрія здійсни-
лася. але поряд із тим є батьки, які пережи-
вають серйозні труднощі із вихованням влас-
них дітей і не в змозі самостійно впоратися з 
величезною кількістю проблем. накопичення 
непорозумінь, агресії, апатії, ревнощів та пере-
тягування дитини на бік то одного, то іншого із 
батьків нерідко ламає долю маленької людини. 
саме тому для допомоги таким батькам і дітям 
працює в закладі освіти практичний психолог. 

За багато років нічого не змінилося і всі 

щасливі родини так само схожі одна на одну, 
а от нещасна кожна по своєму. на жаль, ча-
сто це робить нещасною і саму дитину. а 
коли не задовольняються базові потреби 
дитини в увазі, любові, прихильності, тоді, 
як правило, і виникають емоційні порушен-
ня та проблеми з поведінкою. Тож одним з 
основних завдань психолога є вичерпна та 
кваліфікована психодіагностика, головне 
завдання якої  – з’ясувати потреби дитини і 
знайти шляхи до їх задоволення. сучасний 
інструментарій практичного психолога – це 
проективні методики, метафоричні асоціа-
тивні картки, арт-техніки, пісочна  та  тілесно 
орієнтована терапія, які використовуються 
як з діагностичною метою, так і надають те-
рапевтичний ефект.

результати досліджень – привід  для інди-
відуальної психологічної консультації. Батьки 
вихованців ДнЗ № 16 «Веселка» завжди із 
зацікавленістю ставляться до результатів діа-
гностики, адже розуміють, що дитина виростає 
такою, якою вона може вирости внаслідок її 
природних особливостей, оточення, поточної 
ситуації. Завдання батьків – створити виховне 
середовище, найбільш сприятливе для роз-
криття і розвитку закладних в дитині потенцій. 
Завдання психолога – показати батькам реаль-
ну картину переживань і страждань дитини, 
рівень її потенційних  можливостей, можливі 
таланти, окреслити шляхи формування на-
вичок саморегуляції й регуляції (управління) 
власною життєвою ситуацією.

щоб реалізувати поставлені завдання, бать-

кам необхідно розуміти психологічні особли-
вості своєї дитини, знати і враховувати особли-
вості вікового розвитку, чітко усвідомлювати, 
яку «модель соціалізації» вони дитині прище-
плюють, усвідомлювати, за якими  принципами 
відбувається сімейна взаємодія, прогнозува-
ти, які наслідки може мати їхній педагогічний 
вплив. це, у свою чергу, зумовило необхідність 
створення в дошкільному закладі школи відпо-
відального батьківства. Метою, якої є:

- підвищення психологічної компетентності 
батьків з питань особливостей емоційно-осо-
бистісної сфери дошкільнят;

- формування сприятливого, позитивного 
клімату для розвитку дитини в родині.

Обговорення важливих питань взаємодії 
батьків і дітей відбувається у формі діалогу 
практичного психолога та батьків, запитань 
та відповідей, інтерактивної взаємодії під час 
батьківських зборів, а актуальні теми підказує 
саме життя.

реформування системи освіти,  активне 
впровадження педагогіки партнерства вимагає 
переходу на якісно новий рівень побудови вза-
ємин між всіма учасниками освітнього процесу.

ще однією дієвою формою роботи з бать-
ками в дошкільному навчальному закладі № 16 
«Веселка» є проведення тренінгів батьківської 
взаємодії. участь у тренінгах здійснюється ви-
ключно на добровільних засадах. Психологіч-
ний тренінг – форма роботи для тих, хто гото-
вий поділитися власним баченням тієї чи іншої 
проблеми, хто готовий ставити собі запитання і 
шукати відповідь на них, хто готовий пережива-

ти, відчувати, ставити себе на місце 
власної дитини і долати  негативні 
батьківські сценарії, які закладені в 
нас із дитинства. 

Покоління сучасних дітей дуже 
сильно відрізняється за своїми 
уподобаннями, поглядами і пріори-
тетами. Зрозуміти це важко, проте 
необхідно. Ми щиро радіємо, що 
кількість розуміючих батьків, які 
ставлять багато запитань і хочуть 
зрозуміти своїх дітей, невпинно 
зростає. Питання створюють про-
стір пошуку. цей простір пошуку 
притягує людей, ситуації, події – 
весь величезний світ намагається 
допомогти нам знайти відповідь. 
Тож і шансів на те, що щасливих 
дітей буде більше – багато!

Дитинство є визначальним 
періодом в житті кожної людини. 
Заклад освіти  і сім’я – два вихов-
них осередки, у кожному з яких 
дитина отримує потрібний життє-
вий досвід. а завдяки добре нала-
годженій і організованій співпраці,  
батьки мають змогу усвідомити 
необхідність набуття нових знань, 
щоб виховати здорову і всебічно 
розвинену особистість.
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УчеНЬ – ЛІДеР – ГРОМАДЯНИН
МаМчик анна,

педагог-організатор ЗОш № 3

школа – це модель майбутнього суспіль-
ства. саме в дитинстві людина усвідомлює свою 
роль у вирішенні справ громадянського життя 
як основи подальшої позиції в дорослому жит-
ті. Однією із форм залучення дітей до участі 
у громадському житті є учнівське самовряду-
вання, що є важливою складовою шкільного 
життя. учнівське самоврядування – це творча 
співпраця учнів та педагогів, спосіб виявлення 
організаторських та виконавських можливостей 
учнів у різних видах діяльності, спілкування та 
відносин. кожен учень своїми рішеннями, про-
позиціями, активною позицією може зробити 
позакласне життя школи цікавим та корисним. 

Дитяче самоврядування в загальноосвіт-
ній школі і-ііі ступенів № 3 існує багато років. 
Воно здійснюється через роботу міністерств 
на чолі яких стоїть голова шкільної учнівської 
республіки (шур).

З року в рік збільшується число виконаних 
справ і поставлених цілей, які ми виконуємо у 
співпраці з педагогами та батьками. Зростає 
роль учнівського самоврядування щодо органі-
зації та проведення загальношкільних заходів, 
змістовного дозвілля учнів, оцінювання резуль-
тативності участі класних колективів у конкур-
сах та акціях. школярі активно беруть участь в 
організації та проведенні заходів, присвячених 
визначним подіям в історії школи, міста, країни, 
в акціях милосердя, волонтерській роботі тощо.

цього року учнівський актив долучився 
до Всеукраїнського шкільного кінофестива-
лю «Жук». Був знятий короткометражний 
фільм «Моя україна». як на міському так і на 
Всеукраїнському рівнях команда школи була 
нагороджена в номінації «Приз глядацьких 
симпатій». Впевнившись у своїх силах, актив 
вирішив розвиватися в кінематографії. на-
ступним кроком стала участь у конкурсі, який 
організовував Запорізький обласний благо-
дійний фонд «Посмішка дитини», в рамках 
проекту «Підвищення обізнаності стосовно 
прав людини та сприяння толерантності серед 

школярів та освітян» з соціальним роликом 
«Досить мовчати» на тему «Булінг». результат: 
із 63 робіт ми попали в 12.

актив школи не залишається осторонь і 
міських заходів. Долучається до велопробігу, 
мітингів, акцій, відео лекторіїв, фото виставок, 
змагань з дартсу, співпраця класних колекти-
вів з міськими бібліотеками.

учні-фасилітатори, які володіють інте-
рактивним профілактичним інструментом з 
питань репродуктивного здоров’я та ВіЛ серед 
молоді, провели для учнів шкіл міста (Ліцей № 
4) «Маршрут безпеки».

у напрямку «Добре діло» учні організову-
ють багато цікавих, корисних справ та акцій: 
екологічний десант, «Вмію сам – допоможу то-
варишу», «Здай батарейку – врятуй планету», 
«Збережи енергію», «не будь байдужим», і т.п.

актив шур піклується і про дозвілля шко-
лярів початкової школи. у напрямку «Зробимо 
цікавим та змістовним життя наших молодших 
братиків та сестричок» були проведені заходи: 
веселі перерви, свято «Осені», новорічна виста-
ва «Патруль цуценят поспішає на допомогу», 
майстер-клас з «швидкубінгу», «креативний 

подарунок», майстерня «новорічні прикраси», 
танцювальні флешмоби, відео лекторії.

учні проводили анкетування серед жите-
лів мікрорайону стосовно застосування різних 
методів та засобів для енергоефективності. 
Відвідують за місцем проживання ветеранів 
другої світової війни, людей похилого віку.

інформація про проведену роботу постійно 
висвітлюється активом шур на сторінці у соці-
альній мережі Фейсбук у групі «учнівське са-
моврядування новоград-Волинської ЗОш № 3».

Завдяки участі дітей у різних виховних за-
ходах зростає соціальна активність та відпо-
відальність в процесі практичної громадської 
діяльності школярів; розвиваються творчі риси 
характеру, а саме: цілеспрямованість, винахід-
ливість, готовність до виправданого ризику.

адміністрація школи, вчителі, батьки ціну-
ють внесок членів учнівського самоврядування 
у розвиток традицій освітнього закладу, вихо-
вання школярів в атмосфері поваги, взаємо-
розуміння, творчої співпраці, у формування 
активної життєвої та громадянської позиції, 
патріотизму, кращих моральних якостей учнів, 
у зміцнення зв’язків поколінь.

КЛУб ЛюбИТеЛІВ ГОЛОВОЛОМОК У ЗОШ № 7
сахнО анаТОЛіЙ,

учитель інформатики ЗОш № 7

клуб любителів головоломок у сьомій шко-
лі розпочався з учнівської ініціативи. Всеволод 
Бєляков подарував гуртку з інформатики влас-
ні головоломки. Він емоційно демонстрував 
гуртківцям їх розв’язки, і саме його подарунки 
стали першими експонатами колекції. я і сам 
захопився, зацікавився історією головоломок, 
класифікацією, почав купувати й самостійно їх 
виготовляти. а ще, дізнавшись про моє нове 
захоплення, дарувати мені головоломки почали 
друзі та колеги. як наслідок, колекція постійно 

зростала і продовжує зростати до сьогодні. 
Тепер я розуміюсь на знижках китайських 
інтернет-магазинів, а власники магазину, що 
продають головоломки в нашому місті, багато 
років вітаються і підказують новинки.

В азії головоломки є традиційною ігро-
вою формою навчання. адже для дітей гра – 
природний стан. чому тоді не дати їм гру й 
розвиток одночасно? це, на мою думку, один 
з цікавих і перспективних напрямків розвитку 
дітей різного віку, і не лише дітей.

Варто згадати історію головоломки, про яку 
73-річний акіхара Тосіко з міста Осака написав 
у телевізійну програму “Knight Scoop”. Він 10 

років самостійно намагався розв’язати голово-
ломку, що стояла в приймальні його сімейного 
лікаря, але у нього не вийшло, і він звернувся 
на телебачення з проханням про допомогу. Те-
левізійники допомогли японському пенсіонеру, 
створивши спеціальну шоу-програму.

я виготовив копію головоломки, яка так 
довго не піддавалася наполегливому япон-
цю, додав до колекції й почав чекати. Діти 
запитували про новий екземпляр, брали на 
перервах у свої класи, пробували свої сили. 
яким же було моє здивування, коли учень 8 
класу Олександр чорноус за кілька перерв 
цю головоломку розв’язав. Він показав 
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розв’язок, підтвердив чесним словом, що 
не звертався за розв’язком в інтернет, а 
знайшов рішення самостійно. Подальші 
успіхи Олександра в розв’язку головоло-
мок здивували багатьох учнів і вчителів. 
Практично всі головоломки, що є в нашій 
колекції, він розв’язав. на сьогодні Олек-
сандр чорноус — найуспішніший у школі 
спеціаліст з розв’язування головоломок. 
Також він сам допомагає іншим учням в 
пошуку оптимальних розв’язків. найуспіш-
нішим учителем школи серед учасників 
клубу любителів головоломок, безумовно, 
є вчитель фізики ірина Петрівна кукуруза, 
що є творчою людиною і постійно цікавить-
ся сучасними методами навчання.

ураховуючи різні вподобання учнів, 
підбираю для колекції головоломки різних 
типів. це і класичні металеві головоломки, 
частини яких треба роз’єднати і з’єднати. 
це і дерев’яні головоломки різного ступеня 
складності, головоломки-змійки, різні типи 
кубиків рубика, пірамід, циліндрів. у нас 
чимало рідкісних екземплярів, наприклад, 
3D-хрестики-нолики. частину екземплярів я 
придумав і виготовив сам. Великою популяр-
ністю в учнів молодшої школи користують-
ся головоломки-іграшки – лабіринти, куля з 
кульками та куби-лабіринти.

Особливе місце в колекції займають мо-
тузкові головоломки. Їх існує багато моде-
лей, серед яких чимало простих і дешевих 
для виготовлення. 

Оскільки кількість головоломок у колекції 
постійно зростала, треба було знайти спосіб 
організації клубу. Методом спроб і помилок 
було сформовано Правила клубу любителів 
головоломок, з якими кожен учень школи 
може познайомитися біля кабінету ікТ в ко-
ридорі закладу. членство в клубі є безкош-
товним, але для отримання картки члена клубу 
необхідно пройти курс навчання на американ-
ській освітній платформі code.org Проходити 
навчання можна і в школі, і вдома. система 

працює на комп’ютерах, планшетах, смарт-
фонах. курс навчання — україномовний. у 
кого з учнів немає вдома технічної можливо-
сті навчатися на code.org, можна скористати-
ся комп’ютером у шкільній бібліотеці. курс 
навчання обирається відповідно до віку. Для 
отримання картки члену клубу любителів 
головоломок учню 5 класу необхідно пройти 
другий курс Computer Science Fundamentals 
International від code.org. це 158 завдань. якщо 
частину курсу учень пройде разом із батьками, 
це лише вітається. у сьомій школі платформа 
code.org користується популярністю. За кіль-

ка років роботи учнів було чимало цікавих і 
веселих ситуацій. наприклад, «я дала свій 
пароль від code.org батьку, йому сподобало-
ся, він за мене все виконав, а мені що роби-
ти?». або був випадок, що учень неочікувано 
швидко почав проходити свій курс навчання. 
Дивна швидкість, але ж там досить непрості 
завдання. як з’ясувалося, хлопцю активно 
допомагала бабуся. учню прийшлося перез-
давати завдання курсу в присутності вчителя, 
але можна щиро порадіти за ту бабусю, що 
так легко проходить третій курс Computer 
Science Fundamentals.

стенд головоломок у кабінеті ікТ є пре-
красною рекламою клубу. 

Будь-який учень школи може стати 
членом клубу любителів головоломок. Для 
цього необхідно попрацювати на всесвітній 
освітній платформі. але для учнівської мо-
лоді не менш важливим є розуміння того, що 
для успіху в житті необхідно чимало працю-
вати над власним розвитком. і цей виховний 
компонент клубу любителів головоломок є 
також важливим. 

крім традиційних головоломок, вар-
то згадати й програмні головоломки. на 
комп’ютерах кабінету ікТ зібрано колекцію 
розвивальних логічних ігор. це дозволяє 
використовувати їх у навчанні, поєднуючи 
елементи гри і навчання. Прихильники такого 
розвитку можуть погратися в логічні ігри і 
вдома – на розвивальному сайті «Плетиво» 

для них там зібрана чимала колекція.
Варто ще раз згадати, що клуб любителів 

головоломок розпочався з ініціативи учня. і 
за це потрібно подякувати не лише Всеволоду 
Бєлякову, а всьому колективу школи на чолі 
з директором. Постійна підтримка ініціатив, 
щире бажання і реальна допомога в реалізації 
задумів – це і формує творчу доброзичливу ат-
мосферу в школі, на фоні якої й народжуються 
такі проекти, як клуб любителів головоломок. 
як ще одна складова багатовекторного твор-
чого розвитку дітей.

НОВИй ПОГЛЯД НА ІГРОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЛеськО Марія,
вихователь-методист ДнЗ № 4 «сонечко»

Іграшка має бути трампліном для 
дитячої мрії.

Лев Кассиль

що ж таке іграшка?
іграшкою може стати все що завгодно. 

Властивість бути іграшкою не прив’язана 
жорстко до зовні матеріальних ознак того 
або іншого предмета. Його присутність у кла-
сі іграшок обумовлена ставленням до нього 
дитини, зайнятою грою. саме дитина перетво-
рює предмет на істинну іграшку в процесі гри 
з ним. Враховуючи це, педагогічний колектив 
дошкільного закладу намагається кожен день 
перебування малюка в дитячому садочку зро-
бити цікавим та захопливим. Тому з задово-
ленням приєдналися до команди флешмоб-

ників «День без іграшок», який був ініційова-
ний професором, доктором педагогічних наук 
катериною крутій. Під час методичної години 
обговорили мету та організацію такого дня, 
визначилися з мотиваційними ситуаціями. 
До організації флешмобу долучилися і батьки 
наших вихованців: діти були забезпечені ко-
робками, ковдрами, природним матеріалом, 
подушками, простирадлами, папером, клеєм, 
скотчем, пластиковими пляшками, стакан-
чиками, лотками з-під яєць, трубочками від 
паперових рушничків. Вранці цього дня зди-
вуванню дітей не було меж. Дізнавшись, що 
звичні іграшки пішли в «мандри», малюки 
негайно почали досліджувати новий простір. 
розглядали все те, що з’явилося нового, і 
швидко почали організовувати гру.

З пружинок і паличок майстрували вудки. 
З великих коробок будували фортеці, казкові 

замки, тримаючи коробки над головою, ходи-
ли наче дракони в китаї, використовували їх 
як сховище. Зі стільців та столиків, прости-
радл та подушок робили халабуди. Деякі діти 
з подушок та ковдр створили кубельця для 
усамітнення. яєчні лотки слугували вітрина-
ми в кафе: в них розкладали, ніби цукерки 
та тістечка, жолуді, каштани, морські камінці. 
хлопчики, граючись у лицарів, виготовили шо-
ломи та мечі з котушок.

Байдужих не було. навіть не дуже актив-
ні малята долучилися до гри. надзвичайно 
цікаво було спостерігати за тим, як творчо 
діти використовували «нові іграшки», як ор-
ганізовувались до тієї чи іншої гри, знаходили 
собі партнерів. Перелаштувати вихованців 
на інший режимний момент було складно. 
на запитання «чи хотіли б ви, щоб іграшки 
повернулися?» всі дружно відповіли: «ні». 
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ПАУеРЛІФТИНГ – СИЛОВИй ВИД СПОРТУ
МикОЛа кащук,
директор ДЮкФП

щороку збільшується кількість людей, 
які ведуть сидячий спосіб життя. Від цього 
починаються проблеми зі здоров’ям, погір-
шується сон, апетит, погано працює гор-
мональна система. найдієвішим рецептом 
є заняття фізичною культурою та спортом, 
унаслідок чого покращується самопочуття та 
з’являється гарний настрій. серед учнівської 
молоді популярними є заняття силовими ви-
дами спорту.

Пауерліфтинг або паверліфтинг (англ. 
powerlifting: power – сила, і lift – підійма-
ти) – силовий вид спорту, в якому підійма-
ють штангу. Паверліфтинг також називають 
силовим триборством. Пов’язано це з тим, 
що як змагальні дисципліни в нього входять 
три вправи: присідання зі штангою на плечах, 
жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, і 

тяга штанги, які в сумі і визначають кваліфі-
кацію спортсмена. 

у нашому місті відділення пауерліфтингу 
на базі дитячо-юнацького клубу фізичної під-
готовки було відкрито у 2015 році. у ньому під 
керівництвом майстра спорту міжнародного 
класу Омельчука Вадима анатолійовича за-
ймається 50 вихованців. Двічі на рік учні відді-
лення беруть участь у чемпіонаті області з кла-
сичного пауерліфтингу та чемпіонаті області з 
класичного жиму лежачи. кращі спортсмени 
беруть участь у національних та міжнародних 
змаганнях. у березні 2019 року міська команда 
у складі 28 чоловік брала участь в обласних 
змаганнях у місті Житомирі та виборола 42 
нагороди, посівши іі командне місце. Під час 
обласних змагань вихованець Даниїл Грома-
децький,  якому всього 13 років, став абсо-
лютним переможцем області серед усіх ваго-
вих категорій у віковій категорії серед юнаків 
2008-2001 р.н., показавши феноменальний 

результат у сумі триборства 362,5 кг! Присів зі 
штангою 130 кг, виконав жим лежачи з вагою 
95 кг та зробив станову тягу вагою 137,5 кг. 

Варто зазначити, що заняття пауерлі-
фтингом повинні обов’язково відбуватися 
за участю тренера, який буде підбирати ін-
дивідуальні вправи відповідно до розвитку 
організму вихованця, стежити за методикою 
та якістю виконання вправ, даватиме поради 
щодо харчування. часто люди знаходять в 
інтернеті багато різної інформації, заванта-
жують звідти якусь програму і починають за 
нею працювати. і, звісно, роблять це непра-
вильно. насправді програма вправ – це лише 
10% успіху. Перед тим як почати тренування, 
переконайтеся, чи у вас усе гаразд зі здо-
ров’ям. Для отримання результатів, потрібно 
мати ціль і систематично тренуватися. якщо 
ви хочете досягнути успіху в будь-якій спра-
ві, ви повинні зробити 10 тисяч правильних 
повторень, а це дорівнює 10 рокам занять.

Повертаючись додому, малюки 
захоплено розповідали батькам 
про цікаво прожитий день.

Під час рефлексії перекона-
лись, що будь-яка гра є вільною 
діяльністю, що діти і педагоги ста-
ли ближчими, краще пізнали одне 
одного через спільне перебування 
у світі фантазії, творчості, мрій, де 
їм було комфортно і цікаво.

Для подальшої роботи дійшли 
висновків, що найрізноманітніші 
здібності дитини шукають свого 
прояву і вправляння і знаходять 
їх в іграх, якщо в розпоряджен-
ні дитини є матеріал, який може 
слугувати одночасно і стимулом, 
що спонукає до тієї чи іншої діяль-
ності, і матеріалом за допомогою 
якого ця діяльність здійснюється 
й удосконалюється.
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ДеНЬ
ВИШИВАНКИ

кОВаЛьчук наТаЛія, 
завідувач інформаційно-методичного центру

щороку в третій четвер травня в україні 
відзначають День вишиванки – свято, яке по-
кликане зберегти споконвічні народні традиції 
створення та носіння етнічного вишиваного 
одягу. саме ж свято запрошує кожного сві-
домого громадянина до абсолютно просто-
го вчинку – одягнути вишиванку і в ній піти 
на роботу чи на навчання. разом із тим, це 
свято має глибокий зміст. По всьому світу 
об’єднуються українці навколо однієї ідеї й 
демонструють, що мають власну самоіден-
тифікацію та національний код. у цей день 
варто пам’ятати свою національну та гро-
мадянську позиції, культурну освіченість та 
духовну свідомість.

16 травня 2019 р. ММО вчителів обслу-
говуючої праці ЗЗсО міста брали участь у 
міському святі «українські вишиванки – наче 
райдуги світанки». на святі були представ-
лені виставкові роботи кращих учнівських 
вишиванок, вишитих рушників, серветок, 
ікон, картин, пасків, головних уборів, аксе-
суарів у форматі різних технік виконання та 
оздоблення. Було презентовано підсумковий 
етап міського проекту «Моя вишивана Вкра-
їна». учні й вчителі щороку обирають нову 

тему та відповідно об’єкти вишитих виробів, 
які дають змогу висвітлити безмежні грані 
творчого злету. цьогоріч це були мікровиро-
би: сорочки, рушники, спіднички, елементи 
одягу, аксесуари. це дійсно вишукані речі, 
етнічні й дуже стильні. 

Молодь із захопленням носить вишиванки 
просто так, не на свято, а повсякденно. адже такі 
вироби, попри свою вишуканість, універсальні. 

учителі обслуговуючої праці ЗЗсО міста 
планують і на майбутнє продовжувати участь 
у проекті.

STEM-ЗАСОбИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИчОК ШКОЛЯРІВ

кОЛесник Оксана,
ЗОЗуЛя ОЛена,
чеЛяДіна ЮЛія,

учителі Ліцею № 4

сучасна школа вимагає від учителя нових 
підходів до викладання та зацікавлення учнів 
навчальним матеріалом. Здобувачі освіти все 
глибше занурюються в сучасні ґаджети, про-
водячи у віртуальному світі все більше часу. 
сьогодення об’єктивно вимагає переведення 
освітнього процесу на інший рівень, активізації 
пошуку перспективних інноваційних педаго-
гічних технологій, спрямованих на розвиток і 
саморозвиток особистості.

STEM розшифровується як Science (нау-
ка), Technology (Технологія), Engineering (інже-
нерія) та Mathematics (Математика). саме такі 
напрями лежать в основі цієї методики. Тут 
важливо застосовувати зазначені дисципліни 
в комплексі, а не окремо. школяр не просто 
знайомиться з новими напрямами точних наук 
та інженерії, а навчається застосовувати та 
реалізовувати вивчене на практиці. учні, які 
залучаються до STEM, формують практичні 
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компетенції, що можуть зробити життя про-
стішим та цікавішим. 

В україні напрям STEM-освіти набирає 
популярності. упровадженням цієї методики 
в освітніх закладах займається інститут мо-
дернізації змісту освіти. 

25-26 жовтня 2018 року в харківському 
національному університеті ім. В.н. каразіна 
відбувся відбірковий етап іі Всеукраїнського 
фестивалю «наука на сцені». 

«наука на сцені» – це одна із найбільших 
міжнародних асоціацій учителів STEM освіти 
під патронатом Європейської комісії, до якої 
долучилися освітяни 32 країн Європи, серед 
них і україна, це платформа для обміну досві-
дом та інноваційними ідеями, головне гасло 
якої: «From teacher to teachers» («Від вчителя 
до вчителів»).

Основне завдання асоціації – зробити науку 
більш доступною для дітей і передати цей досвід 
від одного вчителя до іншого. кожні два роки 
майже в усіх країнах, учасницях асоціації, про-
водять фестивалі, на яких міжнародна комісія 
обирає десять найкращих проектів від педагогів.

Головна подія українського фестивалю – 
«ярмарок педагогічних інновацій». Його від-
відали близько дев’ятисот зацікавлених осіб, 
які мали можливість ознайомитися з цікавими 
творчими проектами учасників. робота журі 

виявилась непростою, адже із представлених 
43 проектів від 56 учасників необхідно було 
обрати 10 найкращих, які представлятимуть 
нашу країну восени 2019 року на Восьмому 
міжнародному фестивалі «Science on Stage» 
у Португалії. Проект «наука на сцені» мотивує 
учнів обирати STEM-професії, що так необхідні 
для економічного розвитку нашої держави.

у роботі журі брали участь гості з Європи: 
професор Федеріко аддреолетті (італія), доктор 
Девід Фітонбі (Великобританія), мр. Льюіс квінн 
(сша), а також науковці та викладачі з харкова. 

Вчителі-винахідники Ліцею № 4, а саме: 
Оксана колесник, кандидат педагогічних наук, 
вчитель інформатики, Олена Зозуля, вчитель 
географії, та Юлія челядіна, вчитель англійської 
мови, стали фіналістами цього фестивалю. 
Проект «Живи яскраво» став єдиним із Жито-
мирської області, що увійшов до числа кращих. 

Проект «Живи яскраво» поєднав у собі 
креативність педагогів, дитячу допитливість 
та їх жагу до дослідження, а також прості та 
доступні інгредієнти. До того ж проект є еко-
номічним, екологічним та доступним. у ре-
зультаті учні мали змогу власноруч створити 
свій екопластилін.

серед основних інгредієнтів використову-
вали борошно, крохмаль, сіль, крем для рук, 
ароматизатори, натуральні барвники та фарби. 

щоб розвинути пізнавальну активність учнів, 
ми пропонуємо додавати як харчові фарбники, 
так і натуральні. Зокрема, добути з соку буряка 
червоний колір, із соку моркви – оранжевий, 
шпинат забарвить пластилін в зелений, а чай 
каркаде – в синій. 

Такий пластилін знадобився й в освітньому 
процесі. на уроках англійської мови учні мали 
змогу вивчити назви інгредієнтів. З допомогою 
формочок для випікання створювали фігурки 
різних тварин та розповідали англійською про 
них та їх різновиди. на уроках інформатики 
учні були справжніми дослідниками, саме тут 
вони обґрунтували економічність проекту. а на 
уроках географії за допомогою екопластиліну 
вивчали паралелі, меридіани. 

Процес створення власного пластиліну є 
цікавим для учнів будь-якого віку. учні мають 
змогу експериментувати зі складом пластилі-
ну, додаючи то більше борошна, то води, при 
цьому створюючи власний склад ідеальних 
складових пластиліну.

Завдяки цьому розвивається творче мис-
лення, мова, дрібна моторика рук, виробля-
ються графічні навички. Такі заняття покра-
щують настрій, знімають утому. створення 
пластиліну, дослідження складу й робота з 
ним унаочнює освітній процес, викликає за-
цікавлення і приносить позитивні результати.

бУДУєМО НОВУ ШКОЛУ ВЖе СЬОГОДНІ!
БіЛецька ЛЮДМиЛа,

учитель української мови та літератури 
ЗОш № 9

ЗОш і-ііі ступенів № 9 м. новограда-Во-
линського – сучасний заклад освіти, у якому 
поєднуються класичні принципи педагогічного 
процесу та активно запроваджуються іннова-
ційні технології. Педагогічний колектив ставить 
перед собою основне завдання – виховання 
освіченої, фізично здорової, інтелектуально 
розвиненої особистості. 

не тільки школярі, але й учителі повинні 
весь час учитися і вдосконалюватися профе-
сійно. З метою підвищення фахового рівня, 
методики викладання предметів, учителі озна-
йомлюються з новинками науково-методичної 
літератури, з досвідом роботи вчителів міста та 
області, відвідують семінари, майстер-класи, 
тренінги, методичні коворкінги, конференції 
тощо. Педагоги нашої школи беруть активну 
участь у вебінарах, фестивалях, не-конфе-
ренціях та діляться досвідом з колегами. Про-
тягом навчального року на базі нашої школи 
успішно проведені семінари-практикуми: учи-
телів іноземної мови, української філології, 
практичних психологів і соціальних педагогів, 
учителів початкових класів. учасники семіна-
рів мали можливість попрацювати в дружній 
атмосфері, використовуючи інноваційні мето-
дики в роботі, поділившись мудрими думками 
та досвідом. у рамках міського 3-денного ме-
тодичного коворкінгу «Технології в сучасній 
освіті» був проведений майстер-клас Білець-
кою Л. Д., у якому брали участь освітяни міста.

З метою обміном досвіду вчителі кафедри 
української філології організували для педа-
гогів міста екскурсійно-навчальну поїздку в 

один з найсучасніших закладів освіти в украї-
ні, справжній приклад нової української шко-
ли – біотехнологічний ліцей «радовель». цей 
заклад став мрією для всіх вчителів, оскільки 
там є всі умови для роботи, для особистісного 
зростання та спільного розвитку з дітьми.

у нашій школі також створені необхідні 
умови для підвищення фахової майстерності 
вчителів та обміну досвідом. Організаційними 
формами роботи є: індивідуальна та колектив-
на. карпейчик М.В. та Бубон Т.В., учителі пер-
ших класів, на базі колегіуму збагатилися неоці-
ненними знаннями та вміннями щодо роботи в 
класах нуш. Педагоги ознайомилися з різними 
видами ранкових зустрічей, отримали навички 
роботи з матеріалами LEGO та впровадили свої 
вміння й навички на практиці із першокласни-
ками. а також учителі-нушівці показали май-
стер-клас своїм колегам на педагогічній раді. 
Для колективу ЗОш № 9 практичним психоло-

гом хоменко Л.П. було проведено воркшоп «у 
гармонії з собою». учителям, які працювали у 
творчій майстерні, було представлено методику 
проведення діагностики професійного вигоран-
ня, а також була проведена робота з арт-терапії. 
Лідія Павлівна із задоволенням ділиться корис-
ними порадами не тільки з педагогами нашої 
школи, а й з освітянами міста. 

учні нашої школи разом зі своїми наставни-
ками традиційно беруть активну участь у місь-
ких та обласних предметних олімпіадах, Ман, 
різних творчих конкурсах з української мови, 
історії, математики, біології, інформатики тощо. 

Батьки школи є активними учасниками всіх 
запланованих заходів. разом із класними керів-
никами беруть участь у проведенні позакласних та 
позашкільних свят, екскурсій, трудових десантів.

у нашому шкільному домі – спокійно, за-
тишно й діти люблять його за те, що на них тут 
завжди чекають і радіють їхнім успіхам.
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ХУДОЖНЬО-МИСТеЦЬКИй МУЗей ДИТЯчОЇ ТВОРчОСТІ В ЗОШ №10
ЛаВренЮк ОЛьГа,

учитель образотворчого мистецтва

розвиток творчості дитини – це, мабуть, 
одне з найважливіших завдань виховання 
особистості. стимулювання творчої діяльно-
сті дитини сприяє розвитку загального рівня 
інтелекту, бажання пізнання навколишнього 
світу, формуванню нестандартного мислення. 
Творчість є обов’язковим елементом гармо-
нійного розвитку особистості ще в ранньому 
віці. Пізніше творчість може стати основою 
діяльності людини. 

у XXі ст. набув поширення новий тип спе-
ціалізованого музею, який призначався для 
дитячої аудиторії і створювався з урахуванням 
своєрідного процесу опанування знань дити-
ною. у загальноосвітній школі і-ііі ступенів 
№ 10 художньо-естетичного профілю 2015 
року за ініціативи педагогічного колективу та 
учнів школи, при підтримці дирек-
тора школи Федорчука В.Г., заступ-
ника з виховної роботи шевчук Т.П. 
відбулося відкриття музею дитячої 
творчості. у цьому ж році в музеї 
було презентовано міський про-
ект вчителів художньо-мистецьких 
дисциплін «Звягельська палітра». 
щорічно у стінах шкільного музею 
відбуваються екскурсії для учнів та 
випускників школи, учителів міста 
в рамках педагогічних семінарів та 
майстер-класів. Ось і цього року 
проходила така екскурсія в рамках 
семінару вчителів початкової шко-
ли та образотворчого мистецтва під 
гаслом «Творчість – мить сьогоден-
ня, у якому створюється майбутнє». 

кожна дитина відповідно до власних зді-
бностей, можливостей, інтересів створює не-
повторний твір мистецтва. учні школи презен-
тують персональні виставки, виконують індиві-
дуальні та колективні роботи в різних техніках, 
кращі з яких зібрані та зберігаються в музеї. 

Музей є результатом цілеспрямованої, 
систематичної, пошукової та дослідницької 
роботи учнів школи та керівників музею – 
учителя образотворчого мистецтва Лавре-
нюк О.П., учителя обслуговуючої праці За-
паловської Т.В., учителя трудового навчання 
Овдійчука і.В. екскурсоводи музею дитячої 
творчості – учні старших класів – впевнено, 
емоційно, цікаво розповідають про техніки 
виконання мистецьких творів, пояснюють 
особливості сюжету чи композиції.

у музеї представлені роботи учнів, ви-
конані в різних техніках образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва. кожна 
експозиція відтворює оригінальність компози-
ції та творче бачення автора. Тут представлені 
роботи учнів, виготовлені згідно з освітньою 
програмою школи художньо-естетичного про-
філю: африканські та латино-американські ма-
ски, виконані в техніці пап’є-маше, краєвиди, 
натюрморти, сюжетні та тематичні композиції 
в техніках кракле, квілінг, торцювання, живо-
писний рельєф. Поряд з учнівськими розміще-
ні роботи вчителя образотворчого мистецтва 

Лавренюк Ольги Петрівни: «Великодній на-
тюрморт», «соняшники», «краєвиди Звягеля». 

у 2018-2019 році музей доповнено мо-
дульними картинами – роботами учнів худож-
ньої студії: диптих «каштани», квадриптих 
«Магнолія» анастасії Повх, 7-а клас, триптих 
«Захід сонця» Валерії Юрченко, 5-Б клас, а 
також диптихи «ромашки» софії костриж, 5-Б 
клас, «Волошки» Дар’ї Бортнік, 6-а клас, та 
«Вишня» вчителя образотворчого мистецтва 
Лавренюк О.П. родзинкою є модульна картина 
Ольги Петрівни «червоні маки – наче життя», 
яка складаються з 5-ти частин різного розміру. 
ці частини об’єднані одним сюжетом, худож-
нім рішенням та ідеєю.

Музей доповнено роботами учнів – пере-
можців міського та обласного етапів Всеукраїн-
ських конкурсів дитячої творчості: «Паперовий 
світ» (ксенії назаренко, анастасії Голяк), «Де-
коративний розмай» (Олександра Лавренчука, 

софії костриж). Досить оригінальними є ро-
боти учнівського проекту «Від свята до свя-
та», виконані в техніці живопис на склі. софія 
костриж презентувала власну картину «Дерево 
життя» та сюжетні композиції творчих робіт 
учнів про свята та традиції українського народу.

 у музеї представлені учнівські проекти 
та науково-дослідницькі роботи Ман: «Ду-
ховні витоки сутності людини», «космогонічні 
символи кераміки Звягельщини», «українська 
міфологія», «Ландшафтний дизайн будинків 
приватного сектору», «співуча Звягельська 
земля: музика композиторів до творів Лесі 
українки», «україно моя рушникова», «соняш-
ник – символ добра, тепла душі людської», 
«римо-католицький костел Воздвиження хре-
ста Господнього».

у науково-дослідницькій роботі Ман учня 
9-Б класу Олександра Лавренчука на тему «се-
мантика знакової символіки герба Звягеля» 
обґрунтовано символи сучасного герба ново-
града-Волинського, співставлено їх з історією 
виникнення міста та гербами князів-власників 
земель Звягеля. результатом роботи є баре-
льєф «Герб новограда-Волинського», вико-
наний у техніці ліплення із пластиліну та ескіз 
нового герба міста. 

синяк наталія, учениця 11 класу, працю-
ючи над темою «стріт-арт – нове обличчя мі-
ста», розкрила значення стінопису як засобу 

оздоблення міста у вихованні молоді в рамках 
нової української школи. результатом роботи 
став стінопис шкільної будівлі «книга – джере-
ло знань», а також ескіз майбутнього міського 
муралу «Лукаш і Мавка» із феєрії «Лісова піс-
ня» Лесі українки. 

кожна людина може знайти божественні 
задатки в собі і реалізувати їх для покращення 
світу – це ідея триптиху «слов’яни у минулому, 
сьогодні, у майбутньому», виконаного в техніці 
живописного рельєфу. усе в наших руках – 
такий результат науково-дослідницької робо-
ти Ман ірини Лавренюк, учениці 11 класу, на 
тему «Між небом та землею: духовна та куль-
турна спадщина слов’ян на теренах Звягель-
щини». усвідомлення свого божественного 
походження виховує гордість, людську гідність 
і заохочує до активної життєвої позиції. 

Одна з експозицій музею – подарункові по-
лотна художників міста новограда-Волинсько-

го та випускників школи: інни Талько, 
Тетяни назарової, які відтворюють різні 
жанри академічного живопису та вико-
нані в художній манері Миколи реріха. 

Вражають своєю майстерністю та 
яскравістю нові роботи, виконані в техні-
ці набивання та канзаші. Дивосвіт чарів-
ної нитки та атласної стрічки безмежний. 
Особливу увагу привернули роботи, ви-
конані в техніці художнього набивання 
на тканині. Віднедавна технологія ху-
дожнє набивання на тканині увійшла до 
програми шкільного навчання як варі-
ативний модуль. Програму затвердили 
в Міністерстві освіти та науки. Отож 
наша школа вже кілька років поспіль 
займається набиванням на тканині. ця 
технологія дає можливість оригіналь-

но, стильно й дуже затишно прикрасити свій 
будинок. За допомогою неї можна набивати 
картини, оформляти багато повсякденних і 
святкових аксесуарів.

не менш цікавими є квіткові композиції, 
виконані в техніці канзаші та з фоамірану. Ди-
вовижні квіти та сюжетні композиції «Мрії збу-
ваються», «Літнє диво», «квіткова україна», 
«український вінок», «Загадковий годинник» 
вражають своєю самобутністю. а також пред-
ставлені роботи вчителя  Запаловської Т.В.: 
«квіти Полісся», «Лісове царство», «Букет 
польових квітів». Зібрані матеріали постійно 
поповнюються. усі представлені твори наси-
чені нестримною дитячою фантазією і щирим 
бажанням пізнання всесвіту.

Музей дитячої творчості діє як складова 
освітнього процесу школи художньо-естетич-
ного напряму. Твори мистецтва допомагають 
дітлахам пізнавати життя людини і природи, 
розвивають не тільки зорове сприйняття, але 
і фантазію. Музей дитячої творчості – це чу-
довий спосіб естетичного виховання учнів. 
Для того, щоб у дітей та підлітків був додат-
ковий стимул займатися в гуртках, краще, 
щоб їхні твори не просто лежали на полицях, 
а були доступні для загалу. хай митці-почат-
ківці знають, що їхня робота цікава, потрібна 
та дуже корисна, що вони своїми витворами 
вносять у світ красу.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗбеРеЖУВАЛЬНОЇ КОМПеТеНТНОСТІ ДІТей 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ

ОЗДОРОВчИХ ТеХНОЛОГІй В ОФТАЛЬМОЛОГІчНІй ГРУПІ
кОЗинська наТаЛія,
сеМенЮк наТаЛія,

вихователі офтальмологічної групи 
ДнЗ № 14 «Золотий ключик»

Головна цінність суспільства – життя й 
здоров’я людини, а дошкільний вік належить 
до особливого періоду в житті кожної людини, 
коли відбувається найінтенсивніший її розви-
ток, формування фізичних і психічних якостей 
особистості, що необхідні впродовж усього 
майбутнього життя.

Базовий компонент дошкільної освіти 
чітко визначає проблему здоров’я як один 
з основних складників цілісного розвитку 
дошкільнят, тому зміцнення здоров’я, до-
сягнення повноцінного фізичного розвитку 
дітей, оздоровче спрямування освітнього 
процесу та корекційно-профілактичні заходи 
становлять зміст роботи закладу дошкільної 
освіти із забезпечення фізичного розвитку 
його вихованців.

невіддільною складовою системи допомо-
ги дітям з порушеннями зору є перебування 
у групі спеціального призначення, де здійс-
нюється навчально-виховна, психолого-педа-
гогічна, корекційно-відновлювальна система 
заходів для розвитку, підготовки до шкільного 
життя. Педагогічний процес побудований з 
урахуванням специфіки захворювань дітей і 

пов’язаних з ними особливостей. Основна мета 
корекційного навчання і виховання дітей з по-
рушеннями зору – всебічний розвиток дитини 
відповідно до її можливостей і максимальна 
адаптація до навколишньої дійсності з метою 
подальшого шкільного навчання.

Виходячи з цього, основними завданнями 
спеціалізованої групи для дітей з порушеннями 
зору є наступні:

• забезпечення умов для своєчасного, 
повноцінного і гармонійного розвитку кож-
ної дитини, з метою виховання ініціативної, 
творчої особистості; залучення дітей до 
основних складових людської культури – 
рідної мови, традицій, звичаїв, праці, мис-
тецтва, моралі тощо;

• виховання активного пізнавального, мо-
рального та естетичного ставлення до навко-
лишнього світу – до явищ природи, предметів 
побуту, до людей, до власної особи;

• формування у дітей сенсорного (перцеп-
тивного) досвіду, на основі активізації полі-
сенсорного сприймання, адже зорове сприй-
мання завжди здійснюється у взаємозв’язку 
з іншими видами відчуттів (слух, дотик, нюх, 
смак тощо);

• забезпечення кваліфікованої турботи про 
зміцнення і збереження фізичного і психічного 
здоров’я дітей з порушеним зором, привчання 
до здорового способу життя;

• створення в спеціалізованій групі та в сім’ї 
умов для опанування дітьми морально-етичних 
норм, культури поведінки і спілкування;

• спільно з сім’єю дбати про те, щоб кожна 
дитина зростала вихованою, чемною, любила 
своїх батьків, родину, друзів, рідну країну.

Діти з порушеннями зору потребують 
особливих умов для повноцінного всебічного 
розвитку. Тому постійно працюємо над ство-
ренням повноцінного розвивального пред-
метно-ігрового середовища, яке б сприяло 
здійсненню корекційно-відновлювальних за-
вдань та забезпечувало б відповідну позицію 
в організації корекційної діяльності дітей. Для 
створення безпечного розвивального середо-
вища, екологічно сприятливого життєвого про-
стору, оптимізації рухового режиму, системно-
го підходу до формування у дітей ціннісного 
ставлення до власного здоров’я і мотивації 
щодо здорового способу життя, дотриман-
ня гармонійних, доброзичливих взаємин між 
педагогом та вихованцями, самими дітьми 
виникла потреба вивчення та впровадження 
у роботу здоров’язбережувальних технологій. 
найбільш адаптовані здоров’язбережувальні 
технології, які використовуємо у своїй роботі:

• профілактичний масаж, самомасаж (кра-
пковий, щітковий, горіховий, за допомогою мах-
рової рукавички; масаж рефлекторних зон стопи, 
використовуючи «доріжки здоров’я», самомасаж 

за методикою су-Джок);
• корекційні ігри та впра-

ви для збереження та зміц-
нення зору;

• гімнастика для очей;
• пальчикова гімнастика;
• дихальна гімнастика;
• робота з кольором;
• мнемотехніка;
• нетрадиційні техніки 

зображувальної діяльності 
(паперопластика, пластиліно-
графія, робота з природним 
матеріалом).

Всі ці технології спрямо-
вані, в першу чергу, на вихо-
вання фізично і психічно здо-
рових дітей, дають вихован-
цям велике задоволення, а 
головне – мають ефективний 
комплексний вплив на фор-
мування їхнього здоров’я.

на нашу думку, робота з 
дітьми з порушеннями зору 
має свої особливості, часто 
вимагає особливого підхо-
ду, терпіння. Тому керуємо-
ся словами американської 
письменниці хелен келлер: 
«не думайте про сьогодніш-
ню невдачу, але думайте про 
завтрашній успіх».
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Герич наТаЛія,
методист центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді

Одним з найпопулярніших видів дитячої 
технічної творчості є початкове технічне мо-
делювання. В новоград-Волинському центрі 
науково-технічної творчості учнівської молоді 
функціонують 6 груп гуртка «Початкове технічне 
моделювання». Під час занять діти виготовляють 
та конструюють макети і найпростіші діючі мо-
делі автомобілів, літаків, ракет, різноманітних 
технічних об’єктів і виробів, рухомі іграшки, а 
також подарунки й сувеніри, своїми руками. Юні 
любителі техніки не тільки копіюють готові зраз-
ки, а й конструюють власні вироби.

керівники гуртків «Початкового технічно-
го моделювання» на заняттях надають дітям 
можливість для прояву творчої фантазії при 
виготовленні будь-якого виробу, навіть найпро-
стішого. це і різноманітність матеріалів – папір, 
картон, деревина, фанера, тканина, бісер, нит-
ки, пінопласт, пластилін, фольга, природні ма-
теріали, які застосовуються при виготовленні, і 
способи оформлення та застосування виробів. 
робота в гуртках спрямована на формування в 
дітей системного мислення, вміння бачити зв’я-
зок технічної творчості з предметами шкільного 
курсу, розвиває уяву, фантазію. 

Педагоги цнТТуМ на кожному занятті при-
діляють увагу як теоретичним знанням, так і 
практичній частині, а поряд із колективними 
формами роботи проводяться індивідуальні 
заняття з учнями, в тому числі при підготовці 
до змагань, виставок, конкурсів. Займаючись 
в гуртку початкового технічного моделюван-
ня декілька років поспіль, отримавши базові 
знання, вихованці продовжують відвідувати 
цнТТуМ, але вже застосовують свої навички і 
вміння під час занять в інших гуртках. 

щорічно відбуваються міські, обласні та 
Всеукраїнські виставки, конкурси з початково-
го технічного моделювання, в яких вихованці 
мають змогу показати свою майстерність, обмі-
нятись досвідом і розкрити свої таланти, адже 
кожна робота – реальний унікальний проект. 
найбільш активні учасники, які виявили схиль-
ність до технічної творчості та досягли високих 
результатів в цьому році – сахнюк Владислав, 
учень 4 класу ЗОш № 2, Феденко Михайло, 
учень 2 класу ліцею № 11, шапран Марія, уче-
ниця 3 класу ЗОш № 7, Васильчук Ольга, уче-
ниця 3 класу ліцею № 11, Ольшевська Валерія, 

учениця 3 класу ЗОш № 7. Вже п’ять років по-
спіль переможці конкурсів, виставок, змагань 
та активні вихованці цнТТуМ на святі «Золоті 
руки цнТТуМ» отримують посвідчення, а фото 
дітей вивішуються на Дошці пошани. 

 у гуртках цнТТуМ діти опановують си-
стему певних технічних і технологічних знань, 
вмінь та навичок, отримують ключ для реаліза-
ції власних творчих задумів. саме це і є метою 
гуртка «Початкове технічне моделювання» – 
розвиток творчих здібностей, пізнавальної та 
розумової активності дитини через залучення 
її до технічної творчості.

наші досЯГненнЯ

«ОЛІМПІйСЬКе ЛеЛечеНЯ-2019»
У МІСТІ НОВОГРАДІ-ВОЛИНСЬКОМУ!

БОнДарчук сВіТЛана,
методист інформаційно-методичного центру

12 квітня 2019 року в місті новограді-Во-
линському на базі Ліцею № 11 відбулися 
обласні змагання Всеукраїнського спортив-
но-масового заходу серед дітей «Олімпійське 
лелеченя». Пропаганда здорового способу 
життя, поширення ідей олімпізму, розвиток 
олімпійського руху в україні шляхом залучен-
ня якомога більшої кількості дітей та юнацтва 
до занять спортом, організація змістовного 
дозвілля – головна мета Всеукраїнського спор-
тивно-масового заходу серед дітей «Олімпій-
ське лелеченя».

урочисте відкриття обласних змагань 
забезпечили педагоги та учні Ліцею № 11, 
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очолювані директором Табаковою а.О., за 
підтримки управління освіти і науки ново-
град-Волинської міської ради, інформацій-
но-методичного центру, педагогів школи 
мистецтв під керівництвом адамович Л.В., 
заступника начальника відділу культури і ту-
ризму новоград-Волинської міської ради. З 
вітальним словом до гостей звернулася Ва-
щук Т.В., начальник управління освіти і науки 
новоград-Волинської міської ради. Голова 
відділення нОк україни у Житомирській об-
ласті Оніщук О.В. побажав учасникам заходу 
міцного здоров’я, великих здобутків, наполег-
ливості, наснаги та нових перемог! 

Понад 20 команд Житомирщини стали 
учасниками змагань, програма яких складала-

ся з олімпійської презентації, інтелектуальної 
олімпійської вікторини та спортивної естафе-
ти. наше місто представляла команда Ліцею 
№ 4 – переможець міського етапу змагань. 
учнівська команда, яку готувала Бобрик Л.О., 
учитель фізичної культури Ліцею № 4, успішно 
виступала на всіх етапах «Олімпійського леле-
ченяти» та виборола почесне ііі місце. іі місце 
посіла команда Житомирського району, а пер-
шість здобула команда коростишівської ОТГ. 

свято спорту, здоров’я, фізичної культури 
завершилося нагородженням переможців та 
учасників обласних змагань «Олімпійське ле-
леченя». За сприяння голови відділення нОк 
україни у Житомирській області Оніщука О.В., 
начальника Житомирського обласного управ-

ління фізичного виховання та спорту Зорніка 
В.р., заступника начальника Житомирського 
обласного управління фізичного виховання 
та спорту шуршавої О.В. команди отримали 
цінні подарунки. За плідну співпрацю та  ор-
ганізацію обласних змагань голова відділення 
нОк україни у Житомирській області Оніщук 
О.В. подарував Ліцею № 11 комплекти спор-
тивної форми для учнів. Директор міського 
центру фізичного здоров`я населення «спорт 
для всіх» Тімофєєва Л.с. також підтримала 
учасників змагань подарунками (гімнастичні 
обручі, скакалки, тенісні м’ячі, фішки). 

нехай щастить усім, хто присвятив своє 
життя спорту, що символізує силу, велич духу 
і мужність!

ПРОРИВ РОКУ
ДОБрОВОЛьна ОЛьГа,

директор Палацу дітей та молоді

4 жовтня 2018 року відбулася довгоочіку-
вана визначна подія в історії міста – відкриття 
нового приміщення Палацу дітей та молоді 
міста новограда-Волинського.

у 2016 році до міського голови зверну-
лись голова батьківської ради, а саме, Тетяна 
Григорівна Лавренюк та директор Палацу ді-
тей та молоді Ольга харитонівна Добровольна 
із проханням передати приміщення управлін-
ня статистики дітям міста. у зверненні йшло-
ся про проблеми з аварійним станом старої 
будівлі по вул. Гетьмана сагайдачного, 25, 
про відсутність прилеглої території для трену-
вань, небезпечний перехід через перехрестя 
міжнародної траси, неможливість реалізації 
багатьох проектів позашкільного закладу – 
Палацу дітей та молоді – флагману сучасної 
освіти україни – через нестачу приміщень. 
у 2009 році заклад отримав звання «Флаг-
ман освіти україни». у 2014 році – диплом 
Міністерства освіти і науки україни «Заклад 
– новатор україни». Заклад в цілому та окремі 
гуртки щороку є переможцями відкритого 
рейтингу «Гордість міста». у 2016 році фоль-
клорний гурт «Мальва» за численні перемоги 
на обласних, всеукраїнських, міжнародних 
фестивалях-конкурсах отримав звання «Зраз-
ковий ансамбль». Тільки за останні три роки 
вихованці Палацу дітей та молоді стали пере-
можцями 37 обласних, 18 всеукраїнських та 
106 міжнародних фестивалях та конкурсах.

Творчий колектив Палацу дає можли-
вість 1250 дітям міста, району та області 
(костюк О.Є. є керівником обласної ради 
старшокласників) розкрити свої здібності 
та посісти гідне місце в майбутньому сус-
пільному середовищі. Отже, крім навчаль-
ної, колектив активно займається виховною 
роботою дітей та молоді, виховуючи активну 
громадську позицію. Вихованцями та педа-
гогами Палацу тільки у 2017-2018 навчаль-
ному році було ініційовано та проведено 62 
різноманітних акцій різного спрямування 
(«разом зробимо світ кращим» – ліквідація 
сміттєзвалищ, «Ветеран живе поруч», «Поді-
лись своїм теплом», «сила нескорених» – на 
підтримку учасників ООс, «Біль чорнобиля», 

«серце в дитячих долонях», «Молодь за здо-
ровий спосіб життя» та ін.).

у 2008 році на базі закладу було заснова-
но єдиний в україні Музей льону, який кори-
стується популярністю серед громадян міста, 
області та іноземних гостей міста та району, 
пропагує розвиток льонарства в нашому ре-
гіоні. школа лідера, центр раннього творчого 
розвитку «Першоцвіт», театр ляльок, фоль-
клорний ансамбль «Мальва», соціальний те-
атр «Форум» – найвідоміші проекти закладу. 
Багато поколінь місцевих дітей займалися у 
ПДМ, який підтримає зв’язки з іншими краї-
нами, беручи участь у міжнародних таборах 
дозвілля. серед вихованців – чимало відомих 
людей. Гордістю тут називають своїх випус-
кників: Миколу Мартинюка, Тетяну Ващук, 
Валентину найдюк, андрія Газарова, Олега 
Процуна та інших.

 адже мова йшла і про те, що батьки, ко-
лектив Палацу зверталися до всіх попередніх 
голів міста. Згодом було прийнято рішення 
про передачу приміщення управління статис-
тики Палацу дітей та молоді. це рішення під-
тримали депутати та члени виконкому міської 
ради. але ситуація передачі ускладнювалася 
тим, що приміщення управління статистики 
належало Державному майну україни. Відо-
мо, що, наприклад, вже три роки це питання 

не в змозі було вирішити в м. Пулини. авто-
ритетність і високий професіоналізм місь-
кого голови В.Л. Весельського допомогли 
подолати проблему із передачею державно-
го майна – будівлю управління статистики 
в комунальну власність міста із подальшою 
передачею Палацу дітей та молоді. 

16 травня 2018 року було затвердже-
но рішення про передачу майна за № 700 
виконавчим комітетом міської ради. За іні-
ціативою міського голови 17 квітня 2018 
року відбулася зустріч батьків, колективу 
Палацу дітей та молоді із заступником місь-
кого голови О.В. Гвозденко, начальником 
управління освіти і науки Т.В. Ващук, мета 
якої – обговорення проблеми із переходом 
Палацу дітей та молоді в інше приміщення. 
Проблема дійсно була: будівля  по вулиці 
Острозьких – де з 1975 року розміщува-
лося управління статистики – потребувала 
значних ремонтних робіт. Всі розуміли, що 
до 1-го вересня провести ремонтні роботи, 
без закладених для цього грошей, майже 
неможливо. Пройшло три місяці. 15 вересня 
Палац дітей та молоді, згідно з Положен-
ням про позашкільну освіту, розпочав на-
вчальний рік у капітально відремонтовано-
му приміщенні. неймовірними зусиллями 
колективу Палацу дітей та молоді на чолі із 



46 Наші досягНеННя
директором О.х. Добровольною, за спри-
яння батьків, влади, депутатів, управління 
освіти і науки, спонсорів та всіх небайдужих 
громадян міста вдалося зробити неможливе 
– перетворити занедбану будівлю в сучасний 
заклад нової української освіти. За період з 
16 травня 2018 року було виконано значний 
обсяг ремонтних робіт: замінена опалюваль-
на система в частині будівлі, яка не опалюва-
лась протягом 18 років на загальну суму 30 
тис. 400 грн; замінено 19 вікон на енергоз-
берігаючі на суму 86 тис.132 грн; замінена 
підлога в кількості 179,52 кв.м; зроблена бе-
тонна стяжка загальною площею 49,82 кв.м; 
зроблено капітальний ремонт у 5 навчаль-

них кабінетах; частково виконано капітальні 
роботи в актовій залі та залі хореографії; 
зроблено косметичні ремонтні роботи у 8 
навчальних кабінетах та в коридорі другого 
поверху; зроблено поточний ремонт даху 
на суму 11 тис. 750 грн; здійснена заміна 
вхідних дверей на енергозберігаючі на суму 
11 тис. 500 грн. на оплату матеріалів витра-
чено із бюджетних коштів 100 тис. 700 грн, 
із рахунку закладу – 14 тис. 700 грн. 

Здійснилась дитяча мрія багатьох поко-
лінь жителів міста – мати можливість роз-
вивати свої здібності, проводити змістовно 
дозвілля в приміщенні, що відповідає сучас-
ним вимогам. «я щаслива від того, що нове 

відремонтоване приміщення тепер має право 
носити назву «палац», – запевнила директор 
ПДМ Ольга Добровольна, дякуючи усім, хто 
долучився до розв’язання проблеми. Впро-
довж літа владі, колективу, меценатам і бать-
кам учнів гуртом вдалося досягти результату, 
на який ніхто не сподівався.

нас зігрівають дотики весни,
і творчість лине в серце зорепадом.
Палац – наш дім, де затишно усім,
і де завжди гостей прийняті раді.
Палац – велика дружная сім’я,
Де вчителі, батьки і діти
крилату пісню на ім’я життя
співають разом, гідно, щоб прожити!

ДОСЯГНеННЯ СУчАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
МОрОЗ ніна,

кОЛесник ЛЮДМиЛа, 
заступники директора

новоград-Волинського медичного коледжу

• новоград-Волинський медичний коледж 
має багато підстав гордитися досягненнями 
закладу освіти та своїм керівником. Олена Во-
лодимирівна солодовник отримала перемогу 
у відкритому рейтингу популярності «Гордість 
міста-2018». у 2018 році керівник закладу за-
хистила дисертацію за спеціальністю «Теорія 
і методика професійної освіти» та здобула 
науковий ступінь кандидата педагогічних 
наук, є автором книг: «історія та сьогодення 
новоград-Волинського медичного коледжу», 
«Видатні особистості медичної галузі Звягель-
щини». Олена Володимирівна солодовник від-
дана своїй професії, її здобутки, самовіддана 
наполеглива праця сприяють розвитку і про-
цвітанню закладу освіти та міста. 

• З метою вивчення досвіду управлінської 
діяльності на базі новоград-Волинського ме-
дичного коледжу відбулося засідання ради ди-
ректорів закладів вищої освіти Житомирської 
області, в якому взяли участь 42 керівники та 
заступники з навчальної роботи. нагальними 
питаннями наради стало підвищення якості 
освіти, забезпечення її інтеграції у європей-
ський простір, конкурентоспроможності фа-
хівця на ринку праці. Заклад освіти предста-
вив досвід роботи колективу з використання 
інформаційно-комунікаційних технологій та 
створення єдиного інформаційного простору в 
закладі, що забезпечує ефективну комунікацію, 
підвищує якість, швидкість і точність взаємодії 
між усіма учасниками освітнього процесу.

• авторський онлайн-сервіс LCloud (на-
вчальна хмара), розроблений  викладачем ко-
леджу стадніком Миколою Миколайовичем, 
отримав грифи МОн україни «схвалено для 
використання в закладах загальної середньої 
освіти» та «схвалено для використання у закла-
дах професійної (професійно-технічної) освіти».

• новоград-Волинський медичний коледж є 
учасником Десятої міжнародної виставки «су-
часні заклади освіти» та Дев’ятої міжнародної 
виставки освіти за кордоном «World Edu» та 
отримав сертифікати за презентацію пред-
ставленого досвіду на тематичній конференції 
«створення інформаційно-освітнього середо-

вища сучасного закладу освіти україни», орга-
нізованій інститутом модернізації змісту освіти.

• Підписано угоду між новоград-Волин-
ським медичним коледжем та німецькою 
медико-соціальною фірмою «SAB». сьогодні 
студенти закладу мають можливість прохо-
дити стажування та обмінюватися досвідом 
зі студентами медичних закладів німеччини.

• налагоджено співпрацю з медичними ко-
леджами республіки Білорусь та Білоруським 
державним педагогічним університетом. От-
римано міжнародні сертифікати з підвищення 
кваліфікації педагогів та керівників коледжу за 
програмою «интенсивное обучение: техноло-
гия организации образовательного процесса».

• Впроваджено в дію цілісну особистіс-
но-розвивальну систему проектного управ-
ління освітнім процесом «універсал-онлайн». 
Представники закладу стали учасниками п’я-
тиденного семінару-практикуму управління 
освітнім процесом нової української школи.

• Викладачі коледжу взяли участь в робо-
ті круглих столів, панельних дискусій, у май-
стер-класах, тренінгах, пленарному засіданні 
«Психологічний супровід освітніх реформ» сьо-
мого психологічного фестивалю «Паросток».

• Вперше на сцені міського Палацу культу-
ри імені Лесі українки було представлено кон-
курсно-розважальну програму «Містер медич-
ного коледжу – 2019». це було найяскравіше, 
найемоційніше та найочікуваніше шоу року. 

учасники зуміли гідно представити навчальні 
групи, розкрити свої творчі здібності, а глядачі 
мали чудову нагоду потрапити в неповторний 
світ чарівності, таланту і спокуси, відчувши 
привабливість українських юнаків.

• Відбулося урочисте відкриття меморіаль-
ної дошки сабіні Галицькій, випускниці коле-
джу 2014 року, сержанту, старшій медичній 
сестрі Збройних сил україни, яка загинула в 
зоні аТО, захищаючи від ворога честь, свободу 
і територіальну цілісність україни. своє ім’я 
сабіна Галицька вписала золотими літерами в 
історію коледжу, в історію рідного краю.

• Оновлено програму курсу «косметоло-
гія» з використанням професійної та догля-
дової косметики преміум-класу. Проводяться 
майстер-класи, тематичні дні з отриманням 
сертифікатів.

• З метою надання знань та навичок доме-
дичної невідкладної допомоги введено інтен-
сив-курси «Тактична медицина» та «рятівник» 
для всіх охочих.

• Відбулася екскурсія студентів-медиків по 
Закарпаттю, що дало можливість розширити 
їх світогляд та стати учасниками автентичних 
українських вечорниць, танцювати аркан, спі-
вати коломийки, милуватися чудовими крає-
видами визначними пам’ятками: Мукачівський 
замок «Паланок», руїни хустського замку, во-
доспад шипіт, вироби лозоплетіння селища 
іза, гірськолижний комплекс «Пилипець».
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МАйЖе ЯК У ГОЛІВУДІ:
 ПеРеМОГИ І ДОСЯГНеННЯ ШКІЛЬНОЇ КІНОСТУДІЇ ЗОШ № 2 

У ВСеУКРАЇНСЬКОМУ ФеСТИВАЛІ ЖУК
краВчук ТеТяна,

заступник директора з виховної роботи 
ЗОш № 2

Згасли вогні софітів, стихли акорди гучної 
музики та урочистих слів, відшуміли оплески 
емоційно піднесених глядачів…

усе почалося ще у 2015 році, коли жи-
томирська студія DreamStep запросила но-
воград-волинських школярів долучитися до 
зйомок невеличких кінометражок, спробувати 
свої сили у напрямку кіномистецтва. Моти-
вувати школярів до участі у такому конкурсі 
було не зовсім просто, адже нам іще не було 
відомо, як і що робити, з чого починати, на 
що звертати увагу, чим знімати, хто зможе 
змонтувати зняті сцени в одне ціле так, щоб 
глядач зміг зрозуміти, що саме хотіли пере-
дати сценаристи, режисер, актори у своєму 
невеличкому фільмі. але ми вирішили спро-
бувати. а потім була церемонія нагородження 
у місті, і ми зрозуміли масштаби і серйозність 
цього чудового проекту.

наступного року було легше, адже під час 
підготовки до написання сценарію та зйомок 
Богдан яремчук, автор проекту, та його коман-
да неодноразово проводила майстер-класи 
для команд учнів, які виявили бажання зняти 
свій фільм. Зацікавленість зростала. Бажа-
ючих створювати короткометражки ставало 
все більше.

і ось фільм знято. церемонія нагоро-
дження у міському палаці культури. червона 
доріжка, фотокамери, інтерв’ю, статуетки, 
нагороди, оплески, емоції… а найбільше за-
доволення відчуваєш тоді, коли на великому 
екрані з’являється, хоч і невеличкий і не зовсім 
професійний, але витвір кіномистецтва – ре-
зультат роботи дружної, згуртованої команди. 
До того ж Жук – кінофестиваль учнівський. 
хоч  командам і допомагають дорослі, та го-
ловні учасники цього проекту – діти. у руках 
дітей майбутнє нашої країни. Отож невипад-
ково темою цьогорічного кінофестивалю об-
рано «Моє майбутнє - україна». надзвичайно 
актуальні питання розкривали учні у знятих 
роликах: вчитися і працювати у своїй країні, 
бути корисним своїй державі, йти до успіху і 
перемагати тут чи шукати щастя за кордоном. 
За сприяння міської ради, управління науки і 
освіти новограда-Волинського неодноразово 
у сесійній залі виконкому проводилися зустрічі 
представників студії DreamStep з учнівськими 
командами, які взялися за зйомки  та боротьбу 
за перемогу в одинадцяти номінаціях. а бажа-
ючих виявилося дійсно дуже багато. у цьому 
році до нас приєдналися команди з району. а 
на Всеукраїнському рівні – команди з києва та 
івано-Франківської області. учасники нашої 

команди у своїй роботі враховували поради, 
отримані на майстер-класах: на що повинен 
звертати увагу режисер, що має врахувати сце-
нарист, як мають діяти актори, як показувати 
у кадрі емоції, як підкреслювати деталі, що 
показувати крупним планом і що має бути фо-
ном, як створювати ефект подорожі в часі та 
багато інших секретів у такому захоплюючому, 
але непростому мистецтві створення фільму. 

цьогоріч брати участь у проекті виявили 
учні випускного 11 класу. швидко сформувала-
ся команда, з кількох сюжетів співавторів напи-
сали сценарій і… почалися зйомки. Працювати 
у команді творчих, активних, веселих, розумних 
учнів – велике задоволення, хоча й часу пішло 
багато: і після уроків, і на перервах, і у вихідні. 
часто знімати сцени на вулиці заважали погодні 
умови. Територія зйомок теж чимала: школа, 
парк, залізничний вокзал, вдома у класного 
керівника Оксани Миколаївни Бойко та сесійна 
зала міської ради (за сприяння у зйомці цього 
сюжету велика вдячність заступнику міського 
голови Юрію сергійовичу колотову). Останній 
кадр – камера стоп. Фільм знято. але це ще 
не все. надзвичайно непроста і дуже важлива 
робота нашого монтажера довела справу до 
кінця. усі з нетерпінням чекали результату, хо-
тілося швидше побачити фільм у цілому. Важко 
передати хвилювання, які переповнювали всю 
команду в очікуванні церемонії нагородження, 
яка у нашому місті відбувалася 30 жовтня.

і нам вдалося! Головна нагорода, перемо-
га, успіх! кращий монтаж, краща жіноча роль і, 
найголовніше, кращиЙ ФіЛьМ кінофестива-
лю Жук 2018. нагороди, подарунки, оплески, 
фотокамери, знову червона доріжка, тепер 

уже на хвилях тріумфу і безмежної радості. 
але і це ще не все.

17 листопада в Житомирському кінотеатрі 
«україна» відбулася церемонія нагородження 
команд учасників Жука з усієї україни. ще біль-
ше помпезності та урочистості, як на справж-
ньому кінофестивалі у каннах чи Голівуді. Теле-
бачення, журналісти, камери з усіх боків, світло 
софітів та прожекторів, ми у прямому ефірі, 
привітні, усміхнені, вже доволі знайомі обличчя 
організаторів і, звичайно ж, хвилювання. наша 
команда на такому заході вперше. і ось цере-
монію розпочато. нас вітають гості, дарують 
музичні номери відомі у Житомирі співаки, 
вручаються нагороди. З 18 команд-учасників 
журі обрали тих, хто найкраще показав себе в 
одинадцяти номінаціях. Тож статуетку і диплом 
переможця пощастило отримати не всім. нам 
пощастило. За крок до головної перемоги нашу 
команду відзначили за кращий сценарій фільму 
«Загорніть з собою, будь ласка!». 

З першого моменту зустрічі на тренінгах 
у новограді-Волинському, під час написання 
сценарію, виборі акторів, в обговоренні сю-
жету, на зйомках епізодів фільму, монтуванні, 
голосуванні за приз глядацьких симпатій і під 
час церемонії нагородження ми, наша коман-
да новоград-Волинської школи-родини № 2, 
відчували себе частинкою чогось великого. 
Велике – це і є майбутнє україни. 

З нетерпінням чекаємо продовження про-
екту, зустрічей з творцями Жука. Ми зарядже-
ні позитивною енергією успіху, маємо чудову, 
подаровану за перемогу, камеру. Готові зніма-
ти далі. Віримо, що у Жука і в нашої україни 
майбутнє є, і ми маємо бажання творити його.
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ЛІТеРАТУРНИй КОНКУРС
«ДО ЛеСІ НАША ДУМКА 

ЛИНе…»
ОГОрОДник ОЛена,

методист інформаційно-методичного центру

у новограді-Волинському вдесяте пройшов конкурс «До Лесі наша 
думка лине…».

х міський конкурс на кращий літературний твір будь-якого жанру «До 
Лесі наша думка лине…» проведено з метою відзначення 148-ї річниці 
з дня народження Лесі українки, популяризації творчої спадщини сла-
ветної землячки, утвердження її духовних заповідей; активізації виховної 
та патріотичної роботи серед учнівської молоді, збереження і розвитку 
інтелектуального потенціалу міста, підтримки талановитої молоді. 

у міському етапі конкурсу взяли участь 62 здобувачі освіти 5-11 
класів Ліцею № 1, ЗОш № 2, ЗОш № 3, Ліцею № 4, ЗОш № 5, ЗОш № 6, 
ЗОш № 7, ЗОш № 8, ЗОш № 9, ЗОш № 10,  Ліцею № 11, переможці 
шкільних етапів.

усі 33 поезії та 29 прозових твори відзначаються  образністю, ори-
гінальністю викладу думок, актуальністю.

Переможці х конкурсу нагороджені дипломами управління освіти і 
науки новоград-Волинської міської ради.

SPEEDCUBING
кОВаЛьчук наТаЛія, 

завідувач інформаційно-методичного центру

20 березня 2019 року вперше у місті новограді-Волинському на базі 
ЗОш № 10 проведені міські змагання з «Speedcubing» зі швидкісного 
складання кубика рубика. ініціатори та організатори змагань – інформа-
ційно-методичний центр управління освіти і науки новоград-Волинської 
міської ради та адміністрація ЗОш № 10.

учасниками змагань стали учні закладів загальної середньої освіти м. 
новограда-Волинського,  які зареєструвалися відповідно до Положення. 16 
учасників від  8-ми закладів загальної середньої освіти брали активну участь 
у змаганнях з «Speedcubing». кожний  учасник змагань мав власний кубик 
3х3 та часовий таймер на смартфоні. Особисте місце учасника визначалося 
за середнім арифметичним значенням результатів усіх випробувань.

у підсумку маємо переможців: диплом ііі ступеня виборов Гудзь 
сергій, учень 7-го класу 
ЗОш № 6, диплом іі сту-
пеня – Мороз Михайло, 
учень 9-го класу ЗОш 
№ 2, диплом і ступеня 
здобув стецюк Олек-
сандр, учень 9-го класу 
ЗОш № 6, поставивши 
рекорд із швидкісного 
складання кубика руби-
ка, за 0,29 хв!

ІНТеЛеКТУАЛЬНА ГРА
«ЩО? Де? КОЛИ?»

ОГОрОДник ОЛена,
методист інформаційно-методичного центру

До 148-ї річниці від дня народження Лесі українки та 170-річчя від 
дня народження Олени Пчілки в новограді-Волинському проведено 
щорічну інтелектуальну гру «що? Де? коли?»

цьогоріч у приміщенні Ліцею 
№ 1 змагалося 9 команд із закладів 
загальної середньої освіти міста но-
вограда-Волинського.

Завдання, як завжди, були не-
легкими, ведуча – позитивною, чле-
ни журі – об’єктивними. 

Вітаємо переможців інтелекту-
ального змагання:

Ліцей № 11 – і місце, 
Ліцей № 1 – іі місце,
ЗОш № 6 – ііі місце.
ЗОш №№ 2, 3, 7, 9, 10, Ліцей № 

4 отримали дипломи учасників.

КОНКУРС НА КРАЩе 
ОФОРМЛеННЯ ШКІЛЬНОЇ ДОШКИ

ОГОрОДник ОЛена,
методист інформаційно-методичного центру

До 205-ї річниці від дня народження Т.Г. шевченка у закладах за-
гальної середньої освіти м. новограда-Волинського проведено конкурс 
на краще оформлення шкільної дошки. 

із шістнадцяти учасників міського етапу конкурсу найкраще оформ-
леними до ювілею Великого кобзаря визнано шкільні дошки Ліцею № 
4, ЗОш № 5, ЗОш № 2, Ліцею № 11, ЗОш № 8, ЗОш № 7.

Письменники новограда-Волинського Лариса Герус, анатолій 
клюско, елен Тен привітали переможців міського конкурсу на краще 
оформлення шкільної 
дошки до 205-ї річниці 
від дня народження Т.Г.
шевченка і подарували 
їм свої книжки.

Переможці та всі 
учасники конкурсу на-
городжені дипломами 
управління освіти і на-
уки новоград-Волин-
ської міської ради.
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АКТИВНА ПеРВИНКА – СИЛЬНА ПРОФСПІЛКА
неук ВасиЛь,

голова міської організації 
профспілки працівників освіти

у березні 2019 року Пленум міської органі-
зації профспілки працівників освіти розглянув 
питання про роботу щодо зміцнення первинних 
профспілкових організацій як основи діяльно-
сті міської організації профспілки.

Варто зазначити, що в структурі міської 
організації профспілки працівників освіти 
нараховується 27 первинних профспілкових 
організацій та 1 профгрупа.

З метою реалізації первинними профспіл-
ковими організаціями статутних завдань, їх 
організаційного зміцнення протягом багатьох 
років склалась ефективна система роботи, що 
формується на практичній реалізації таких ба-
зових демократичних принципів, як

• виборність профспілкових органів 
знизу до верху;

• звітності всіх виборних органів перед 
профспілковими організаціями;

• свободи дискусій, поваги до думки 
меншості;

• єдності профспілкового руху, солідар-
ності всіх членів профспілки.

чому саме на даному Пленумі ми звернули 
увагу на цьому питанні? Тому що первинна 
профспілкова організація має бути сильною.

«активна первинка – сильна профспіл-
ка» – це гасло було попереднього року, який 
був оголошений роком первинної профспілко-
вої організації з метою підвищення ролі пер-
винних профспілкових організацій у захисті 
трудових і соціально-економічних прав та ін-
тересів працівників, необхідності зростання їх 
авторитету в суспільному житті. але зрозуміло, 
що увага до первинки як основи профспілки 
не повинна обмежуватися якимось періодом, 
вона повинна бути постійною і відповідальною.

саме сьогодні особливу увагу ми надаємо 
первинним профспілковим організаціям, бо 
це саме те середовище, в якому формується і 
реалізується профспілкове членство.

Первинна профспілкова організація за-
хищає права спілчан безпосередньо у закла-
ді освіти, домагається виконання соціальних 
гарантій, покращує мікроклімат в колективі.

Ми робимо все можливе, щоб працівники 
були об’єднані не тільки за професійною ді-
яльністю, а й брали участь в житті колективу, 
сприяли його розвитку, раділи успіхам кож-
ного колеги та освітнього закладу в цілому. 

саме в первинці формуються мотиваційні 
фактори профспілкового членства, які в свою 
чергу безпосередньо впливають на чисель-
ність профспілки – на організаційний стан, 
фінансову міць і, звичайно, щодо виконання 
головної її функції. саме сьогодні цій ланці 
потрібна комплексна практична допомога.

щороку на пленумах, засіданнях президій 
міської організації профспілки неодноразово 
приймаються рішення щодо необхідності по-
силення цього напрямку роботи.

хочу відзначити, що не зважаючи на за-
гальну тенденцію до зменшення членства в 
профспілці намагаємося ситуацію тримати під 
контролем.

розуміємо, що існує ряд суб’єктивних 
причин зменшення профспілкового членства, 
а саме: розчарування у дієвості профспілки, 
«споживацьке ставлення» до профспілки, очі-
кування матеріальної допомоги та інших пільг, 
які призводять до того, що більшість праців-
ників не розуміє основного завдання проф-
спілки – захист прав людини праці та особи-
ста участь у цих процесах, а також відсутність 
переваг у члена профспілки перед іншими 
працівниками, бо дія колективного договору 
розповсюджується на всіх працівників, а тому 
стимул перебування в профспілці відсутній.

Очевидна необхідність активізації нашої 
роботи з внутрішнім резервом, а саме, з пра-
цівниками закладів освіти міста, що не охо-
плені членством первинних профспілкових 
організацій.

Приємно відзначити те, що у 2018 році до 
складу міської організації профспілки влилась 
первинна профспілкова організація ЗОш № 8, 
а також ряд індивідуальних членів профспілки.

Ми працюємо над тим, щоб імідж первин-
ки формувався на основі прямого контакту, 
при якому профспілковий лідер являється 
обличчям всієї організації. Прикладами та-
ких лідерів є: корсун с.с. – ЗОш № 2, Тете-
ря а.М. – Ліцей № 4, Лейман О.і. – ЗОш № 7, 
криштановська О.М. – Ліцей № 11, соколов-
ська Ж.а. – ДнЗ № 2, свірщук н.М. – ДнЗ № 4, 
романюк О.і. – ДнЗ № 5, Опанасюк Т.В. – ДнЗ 
№ 13, Данилюк З.і. – ДнЗ № 16 та ряд інших.

час вимагає сильних, активних членів 
профспілки, їх лідерів, що активізують діяль-
ність первинних профспілкових організацій, 
вдосконалюють форми й методи соціального 
діалогу на рівні закладу освіти.

хочу відзначити, що основний доку-
мент в закладі освіти є колективний дого-
вір між адміністрацією та профспілковим 
комітетом. колективний договір забезпечує 
головні гарантії працівників закладу. Тому 
допомога первинкам в проведенні експер-
тизи колективних договорів, перевірки їх 
на відповідність чинному законодавству та 
положенням галузевої угоди стало практи-
кою роботи кожного члена колективу. роль 
голови первинки, його активна позиція у ви-
конанні колективної угоди зростає. Важливе 
постійне спілкування з адміністрацією закла-
ду, депутатами щодо відстоювання трудових 
прав та інтересів спілчан.

Питання правової допомоги первинкам по-
лягає у систематичному консультуванні членів 
профспілки з правових питань. Тільки в ми-
нулому 2018 році працівниками юридичного 
відділу цк профспілки освітян, працівниками 
та правовим інспектором обкому профспілки, 
працівниками міського комітету профспілки 
було надано понад 30 консультацій, проведено 
4 семінари за участі відповідальних працівни-

ків управлінь та відділів міської ради, обко-
му профспілки. Для цього використовуємо 
засоби масової інформації, Вісник обкому 
профспілки.

Ми і надалі продовжимо надавати правову 
допомогу членам профспілки, застосовуючи 
різні форми правової роботи, зокрема, шля-
хом публікацій матеріалів та роз’яснень у ЗМі, 
проведення навчань для профактиву.

Всебічне задоволення соціально-куль-
турних, духовних потреб та інтересів спілчан, 
забезпечення умов для розвитку фізичної 
культури і спорту, оздоровлення та відпочи-
нок дітей освітян – це важлива мотиваційна 
робота, яку ми проводимо у всіх первинках.

щороку в міських пришкільних таборах 
та в таборах за межами міста є можливість 
спілчанам оздоровити своїх дітей.

створення позитивного морального клі-
мату в колективі, підвищенню трудової і твор-
чої активності сприяє залучення спілчан до 
спортивної діяльності, заняття фізкультурою, 
популяризації здорового способу життя.

щороку освітяни міста беруть участь в 
міській та обласній спартакіадах, в обласних 
змаганнях з туризму. це дає можливість по-
казати свої спортивні досягнення, обмінятися 
враженнями зі своїми колегами, знайти серед 
учасників друзів та однодумців.

сьогодні гострою залишається пробле-
ма оновлення кадрів, профспілкових лідерів. 
Життя вимагає приходу активних, дієвих чле-
нів профспілки.

наші голови профкомів – це той актив, яким 
потрібно низенько вклонитись за безкорисливу, 
але таку відповідальну громадську роботу.

Гідна і своєчасна оцінка роботи спілчан, мо-
ральне і матеріальне заохочення профспілкових 
працівників і активістів є виявом глибокої пова-
ги до їх праці та знань, які вони віддають задля 
кращого життя людини, що працює.

Відзначення кращих і ініціативних голів 
первинок, їх моральне заохочення – важливий 
мотиваційний фактор.

Президія міської організації профспілки 
освітян намагається достойно відзначити 
своїх профспілкових активістів. щороку 
ми відзначаємо кращих грамотами цк, Ок 
та Мк профспілки, Федерації профспілок 
області, фондом «Майбутнє Полісся», за-
несенням в книгу та на Дошку пошани за 
результатами вивчення досвіду роботи, за 
активну профспілкову позицію. Проводимо 
конкурс на кращу первинну профспілкову 
організацію.

у цьому році поставлено за мету в кожній 
первинній профспілковій організації створити 
електронний реєстр (облік) спілчан.

у зв’язку зі змінами державної політики 
щодо реформування системи освіти в умовах 
децентралізації повноважень органів держав-
ної влади, нам необхідно своєчасно реагувати 
на відповідні рішення, впливати на їх прийнят-
тя з використанням всіх можливих форм і ме-
тодів профспілкової роботи.
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РеЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ УчАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦеСУ
Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2018-2019 н.р.
№
з/п

Олімпіада
№
з/п

П.І.Б. 
учня

ЗЗсО клас
П.і.Б. 

учителя
результат на 

ііі етапі 

1 екологія
1. Павлюк Віра Тарасівна Ліцей № 11 10 Гончарук Тамара Василівна Диплом іі ст.

2. хваліцька анна сергіївна Ліцей № 11 11 Гончарук Тамара Василівна Диплом ііі ст.

2 астрономія 3. семенчук сергій Дмитрович Ліцей № 1 10 Поліщук наталія Олександрівна Диплом ііі ст.

3
українська
мова та
література 

4. янчук анна Валеріївна ЗОш № 2 8 рожок ірина Леонідівна Диплом ііі ст.

5. каменчук Ольга ігорівна ЗОш № 9 10 Дейнека Людмила Василівна Диплом іі ст.

6. Данюк Діана Геннадіївна Ліцей № 1 11 чумак Олена В’ячеславівна Диплом ііі ст.

4 історія 

7. Опанасюк Вадим андрійович Ліцей № 4 8 чачина світлана Василівна Диплом ііі ст.

8. Бочарова ангеліна сергіївна ЗОш № 9 9 щедрова Тетяна Миколаївна Диплом іі ст.

9. Дудко катерина Віталіївна Ліцей № 11 9 андрійчук Оксана Леонідівна Диплом ііі ст.

10. Дудко Тетяна Віталіївна Ліцей № 11 10 Гуцул Тетяна Петрівна Диплом ііі ст.

11. Оримович Вероніка Вікторівна Ліцей № 11 10 Гуцул Тетяна Петрівна Диплом ііі ст.

12. кузьменко катерина Олександрівна Ліцей № 11 11 андрійчук Оксана Леонідівна Диплом ііі ст.

5 Математика 
13. кондратюк Вікторія Валеріївна ЗОш № 7 9 Лейман Олена іванівна Диплом ііі ст.

14. Данюк Діана Геннадіївна Ліцей № 1 11 Василюк алла Миколаївна Диплом ііі ст.

6 Географія

15. Ткачук Володимир Олексійович Ліцей № 4 8 Макарчук Людмила
Володимирівна Диплом іі ст.

16. Дудко катерина Віталіївна Ліцей № 11 9 ягуткіна Оксана Вікторівна Диплом ііі ст.

7 Фізика 17. Орехова  Олександра
Олександрівна ЗОш № 6 8 Подолянчук Галина Михайлівна Диплом ііі ст.

8 англійська 
мова

18. Перегиня Лілія Володимирівна Ліцей № 4 9 колесник Тетяна Валентинівна Диплом іі ст.

19. Довгалюк Олена Олександрівна ЗОш № 2 10 Босс Оксана Олександрівна Диплом іі ст.

20. Панченко Віталій Павлович Ліцей № 11 10 Дзюман наталія Леонідівна Диплом ііі ст.

21. щурук катерина Володимирівна Ліцей № 4 11 Матузок Людмила іванівна Диплом іі ст.

22. Береговий роман андрійович Ліцей № 11 11 Табенська Галина Миколаївна Диплом іі ст.
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9 Французька
мова немає переможців

10 Польська 
мова 23. Баранчук Дарина Валеріївна Ліцей № 11 9 Боровська Ліна Вікторівна Диплом ііі ст.

11 хімія 

24. Опанасюк Вадим андрійович Ліцей № 4 8 Федорчук Валентина
Володимирівна Диплом і ст.

25. Ткачук Володимир Олексійович Ліцей № 4 8 Федорчук Валентина
Володимирівна Диплом іі ст.

26. кравчук Євгеній Миколайович ЗОш № 2 8 скок Ганна Вікторівна Диплом ііі ст.

27. костяк Марина Дмитрівна ЗОш № 2 11 скок Ганна Вікторівна Диплом ііі ст.

28. сальчук Дмитро Олександрович Ліцей № 1 11 Євтушина Марія Олександрівна Диплом ііі ст.

12 Біологія

29. Горшкова анастасія андріївна ЗОш № 7 8 Дюбо наталія анатоліївна Диплом ііі ст.

30. кондратюк
Вікторія Валеріївна ЗОш № 7 9 Вишнівська ірина Василівна Диплом іі ст.

13 економіка 

31. нюкало 
Юлія ігорівна Ліцей № 11 11 ягуткіна 

Оксана Вікторівна Диплом іі ст.

32. Береговий роман андрійович Ліцей № 11 11 ягуткіна 
Оксана Вікторівна Диплом ііі ст.

14 німецька 
мова 

33. Голуб Олена Вікторівна Ліцей № 1 11 Вітренко Валентин
Володимирович Диплом ііі ст.

34. сахно Дарія анатоліївна Ліцей № 1 10 савчук Тетяна анатоліївна Диплом і ст.

35. коханівська Юлія Вікторівна Ліцей № 1 10 Вітренко Валентин Володими-
рович Диплом іі ст.

36. Матвійчук ілля сергійович Ліцей № 4 9 Тетеря алла Миколаївна Диплом ііі ст.

15 російська мова

37. Прохорчук анастасія іванівна ЗОш № 7 10 сухова Олена іванівна Диплом ііі ст.

38. Дзюман Даніл Олександрович Ліцей № 11 11 Волошина наталія Юріївна Диплом ііі ст.

16 інформаційні
технології 39. рожок сергій Миколайович ЗОш № 2 11 корнійчук Людмила

Валентинівна Диплом ііі ст.

17 інформатика 40. кондратюк Вікторія Валеріївна ЗОш № 7 9 сахно анатолій анатолійович Диплом ііі ст.

18 Трудове
навчання немає переможців

19 Правознавство

41. катчик Вадим Борисович ЗОш № 3 11 Музичук Олександр Петрович Диплом ііі ст.

42. савич наталія Миколаївна Ліцей № 11 10 андрійчук Оксана Леонідівна Диплом ііі ст.

Загальна
кількість

переможців

Дипломи І ст. – 2
Дипломи ІІ ст. – 12
Дипломи ІІІ ст. – 28
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Переможці ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

у 2018-2019 н.р. у розрізі ЗЗСО міста
№
з/п

ЗЗсО
№
з/п

П.і.Б. 
учня

клас Предмет
П.і.Б. 

учителя
результат на 

ііі етапі

1

Ліцей № 1
7 переможців

1. семенчук сергій Дмитрович 10 астрономія Поліщук наталія
Олександрівна Диплом ііі ст.

2. Данюк Діана Геннадіївна 11 укр. мова і література чумак Олена В’ячеславівна Диплом ііі ст.

3. Данюк Діана Геннадіївна 11 Математика Василюк алла Миколаївна Диплом ііі ст.

4. сальчук Дмитро
Олександрович 11 хімія Євтушина Марія

Олександрівна Диплом ііі ст.

5. Голуб Олена Вікторівна 11 німецька мова Вітренко Валентин
Володимирович Диплом ііі ст.

6. сахно Дарія анатоліївна 10 німецька мова савчук Тетяна анатоліївна Диплом і ст.

7. коханівська Юлія Вікторівна 10 німецька мова Вітренко Валентин
Володимирович Диплом іі ст.

2
ЗОш № 2

5
переможців

8. рожок сергій Миколайович 11 інформаційні технології корнійчук Людмила
Валентинівна Диплом ііі ст.

9. янчук анна Валеріївна 8 укр. мова і література рожок ірина Леонідівна Диплом ііі ст.

10. кравчук Євгеній Миколайович 8 хімія скок Ганна Вікторівна Диплом ііі ст.

11. костяк Марина Дмитрівна 11 хімія скок Ганна Вікторівна Диплом ііі ст.

12. Довгалюк Олена Олександрівна 10 англійська мова Босс Оксана Олександрівна Диплом іі ст.

3
ЗОш № 3

1
переможець

13. катчик Вадим Борисович 11 Правознавство Музичук Олександр Петрович Диплом ііі ст.

4
Ліцей № 4

7
переможців

14. Опанасюк Вадим андрійович 8 історія чачина світлана Василівна Диплом ііі ст.

15. Ткачук Володимир Олексійович 8 Географія Макарчук Людмила
Володимирівна Диплом ііі ст.

16. Опанасюк Вадим андрійович 8 хімія Федорчук Валентина
Володимирівна Диплом і ст.

17. Ткачук Володимир Олексійович 8 хімія Федорчук Валентина
Володимирівна Диплом іі ст.

18. Перегиня Лілія Володимирівна 9 англійська мова колесник Тетяна Валентинівна Диплом іі ст.

19. щурук катерина
Володимирівна 11 англійська мова Матузок Людмила іванівна Диплом іі ст.

20. Матвійчук ілля сергійович 9 німецька мова Тетеря алла Миколаївна Диплом ііі ст.

5 ЗОш № 5 немає переможців
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6
ЗОш № 6

1
переможець

21. Орехова  Олександра
Олександрівна 8 Фізика Подолянчук 

Галина Михайлівна Диплом ііі ст.

7
ЗОш № 7

5 переможців

22. кондратюк
Вікторія Валеріївна 9 Математика Лейман Олена іванівна Диплом ііі ст.

23. Горшкова анастасія андріївна 8 Біологія Дюбо наталія анатоліївна Диплом ііі ст.

24. кондратюк
Вікторія Валеріївна 9 Біологія Вишнівська ірина Василівна Диплом іі ст.

25. кондратюк
Вікторія Валеріївна 9 інформатика сахно анатолій анатолійович Диплом ііі ст.

26. Прохорчук анастасія іванівна 10 російська мова та літе-
ратура сухова Олена іванівна Диплом ііі ст.

8 ЗОш № 8 немає переможців 

9 ЗОш № 9
2 переможці

27. Бочарова ангеліна сергіївна 9 історія щедрова Тетяна Миколаївна Диплом іі ст.

28. каменчук Ольга ігорівна 10 укр. мова і література Дейнека Людмила Василівна Диплом іі ст.

10 ЗОш № 10 немає переможців

11
Ліцей № 11

14 переможців

29. Дудко катерина Віталіївна 9 історія андрійчук Оксана Леонідівна Диплом ііі ст.

30. Дудко Тетяна Віталіївна 10 історія Гуцул Тетяна Петрівна Диплом ііі ст.

31. Оримович Вероніка Вікторівна 10 історія Гуцул Тетяна Петрівна Диплом ііі ст.

32. кузьменко катерина
Олександрівна 11 історія андрійчук Оксана Леонідівна Диплом ііі ст.

33. Дудко катерина Віталіївна 9 Географія ягуткіна Оксана Вікторівна Диплом ііі ст.

34. Павлюк Віра Тарасівна 10 екологія Гончарук Тамара Василівна Диплом іі ст.

35. хваліцька анна сергіївна 11 екологія Гончарук Тамара Василівна Диплом ііі ст.

36. Баранчук Дарина Валеріївна 9 Польська мова Боровська Ліна Вікторівна Диплом ііі ст.

37. савич наталія Миколаївна 10 Правознавство андрійчук Оксана Леонідівна Диплом ііі ст.

38. Панченко Віталій Павлович 10 англійська мова Дзюман наталія Леонідівна Диплом ііі ст.

39. Береговий роман андрійович 11 англійська мова Табенська Галина Миколаївна Диплом іі ст.

40. нюкало 
Юлія ігорівна 11 економіка ягуткіна 

Оксана Вікторівна Диплом іі ст.

41. Береговий роман андрійович 11 економіка ягуткіна 
Оксана Вікторівна Диплом ііі ст.

42. Дзюман Даніл Олександрович 11 російська мова та літе-
ратура Волошина наталія Юріївна Диплом ііі ст.
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