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 24 серпня  вся наша країна,   

натхненно і з надією, відзначила 25 річ-

ницю Незалежності України. А вже 

зовсім скоро шкільний дзвінок покличе  

до рідної школи. 

 То ж прийміть найщиріші вітан-

ня з головними святами держави! 

 У такі дні в кожному вчительсько-

му серці особливим полум'ям гріє душу 

надія і любов. Істинна любов спонукає 

до  духовного відродження, до оновлення людини, спільноти. Саме вчи-

тель покликаний своєю істинною вірою і любов'ю оберігати юні душі 

від руйнування, давати віру в краще, нове. 

Сподіваємося, що відчуття свята світло й свіжо, мов осінній рося-

ний ранок, відлунюватиме Вам щодня протягом навчального року, а 

наша освіта стане дійсно освітою Сталого Розвитку України! 

               Редколегія. 
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ДО 25–Ї РІЧНИЦІ: 

 

 

 

 Відомий педагог Василь Сухомлинський писав: «Творення людини – найвище напруження всіх  на-

ших сил. Це і життєва мудрість, і майстерність, і мистецтво. Діти – не тільки і не стільки джерело  радос-

ті. Діти – це щастя, створене нашою працею». Ці мудрі слова, сказані кілька десятиліть тому, не  втрати-

ли актуальності й сьогодні. 

У процесі виховання молодого покоління перед учителями постає чимало складних і водночас               

важливих завдань. Як виростити гармонійну особистість? На які моральні цінності зорієнтувати дитину? 

Як допомогти їй зберегти доброту, людяність, вірність своїм родинним витокам? Як підтримати                 

допитливість школярів і зробити процес навчання цікавим для них і бажаним? Найголовніше завдання             

виховної роботи – домогтися того, щоб діти зростали не лише здоровими й освіченими людьми, але й              

свідомими, творчими особистостями й патріотами України. Саме тому найважливішим у школі є патріо-

тичне виховання учнів, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота 

України, гуманіста й демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до 

успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. 

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної  

незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави. Тому національно-патріотичне виховання 

учнів у Борзнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської – важлива складо-

ва формування свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, сприяти фо-

рмуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати історію свого краю. 

Наш навчальний заклад організовує свою роботу відповідно до Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. Розроблена та затверджена педагогічною радою Програма на-

ціонально-патріотичного виховання учнів на 2015-2020р.р., на основі якої складається річний проект. 

Виконання проекту здійснюється на      засадах принципів національної спрямованості, самоактивності й 

саморегуляції, полікультурності, соціальної відповідності, іс-

торичної та соціальної пам’яті, міжпоколінної наступності. 

У рамках реалізації проекту в 2015-2016 н.р., з метою  ви-

вчення традицій та звичаїв українського народу, пропаганди   

народної творчості  працювали  гуртки народознавства та ми-

стецтва: «Джерело» (керівник А.Г.Оніщенко), 

«Пошук» (керівник І.І. Костючина), ансамбль бандуристів 

«Калинове намисто» (керівник  Фесенко О.О.) та гурток деко-

ративно—прикладного мистецтва «Дивосвіт» (Радевич Т.В.).  На заняттях учні займалися краєзнавчою, 

науково-дослідницькою та художньо-естетичною роботою, бо розуміли, що  зв’язок минулого, сучасного 

й майбутнього України – нерозривний. Вироби гуртківців  неодноразово виборювали призові місця на 

конкурсах патріотичного спрямування.  
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Протягом навчального року, працюючи над проектом «Ми – патріоти»,  класні керівники, 

щоб  виховати справжніх громадян і патріотів рідної землі, продуктивно використовували 

матеріали шкільного  музею народознавства, екскурсоводами якого є учні 6-Б класу під ке-

рівництвом класного керівника,  учителя історії Костючини І.І.  

 Усвідомлення школярами, що великі справи починаються із маленьких вчинків 

(посадженого дерева, допомоги ближньому тощо),  призводить не лише до конкретних дій, а й до набут-

тя позитивного досвіду громадської співучасті. Тому в рамках прое-

кту наші учні допомагали ветеранам праці, Другої світової  війни, з 

любов’ю озеленювали рідну школу, доглядали прилеглу територію, 

насаджували дерева, кущі. 

 Залучення учнів до практичної діяльності стає для них 

першим знайомством із елементами  громадянського суспільства, а 

перші позитивні результати переконують їх у тому, що навіть неве-

лика суспільна група свідомих громадян може реально та практично 

реалізувати свій патріотичний потенціал, змінюючи на краще стан справ малої та великої Батьківщини. 

Учні школи проявили небайдужість  під час проведення акцій: «Лист пораненому», «Україна – це 

я»; збирали пластикові кришечки для протезування поранених воїнів АТО,  створювали обереги, переда-

вали малюнки на підтримку морального духу  захисників України.  

Спільними зусиллями  шкільна громада  збирала продукти харчування, щоб дати можливість на-

шим землякам у зоні АТО відчути  радість різдвяних та великодніх свят. Нікого не залишають байдужи-

ми  систематичні зустрічі з волонтерами Борзнянського району, під час яких учні стають активними                    

учасниками дискусій, отримують незабутні враження від перегляду відеосюжетів та фотографій з  пере-

дової.   

Діти з готовністю відгукнулися на пропозицію шкільного парламенту сплести маскувальну сітку.  

Шкільна родина  взяла  участь у благодійному ярмарку «Назустріч 

мрії», який був проведений з метою  збору коштів для онкохворих ді-

тей та дітей, які постраждали внаслідок бойових дій під час антитеро-

ристичної операції на Сході. Частину коштів рішенням учнівського са-

моврядування було передано на лікування важкохворої дитини, яка є 

ученицею нашого закладу. Як результат діяльності шкільного    колек-

тиву є Подяка  районної Спілки воїнів-десантників та ветеранів Афга-

ністану за активну участь у волонтерській роботі, патріотизм, співпра-

цю та надану допомогу воїнам Борзнянщини, що перебувають в зоні АТО. 

  При підтримці міської ради, Спілки воїнів АТО в нашій школі відкрито меморіальну дошку Куслія 

Олега, який  трагічно загинув під час  виконання  військового обов'язку в зоні АТО, створено експозицію 

в  парламентській кімнаті «Героїчне сьогодення», матеріали якої використовували педагоги для  форму-

вання моральних ідеалів суспільства, прагнення до миру, почуття гордості за героїв-земляків. У процесі 

здійснення проекту, з метою всенародного вшанування ветеранів  Другої світової війни, увічнення їх па-

м’яті та пропаганди патріотизму в школі проведено виховні заходи: година спілкування  
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 «Долі, опалені війною» (5-10 класи), урок за темою «Наш край у буремні роки Другої 

світової   війни»  (7-10 класи), конкурс малюнків «Нехай мир буде на планеті» (5-6 класи), 

акція «Турбота» щодо допомоги ветеранам війни та праці. Вихованці нашого закладу є  ак-

тивними учасниками   проведення мітингів, концертів, приурочених Дню Перемоги, трагіч-

ним подіям 1932-1933 років, 1946-1947 років. 

Великий інтерес в учнів викликали години спілкування, конкурси  за національно-

патріотичною  тематикою: «Квітуй на славу України, талантів молодих перлина», «Любіть Україну  у сні 

й наяву, квітучу свою Україну», «Нащадки козацької слави», фестивалі української казки та пісні. 

Відроджуючи корені національної духовності, учні із захопленням брали участь у проведенні Дня 

вишиванки, свята «Український рушник», Андріївських вечорниць. 

Значну роботу здійснив шкільний колектив у підготовці до святкування 175-річчя з дня народження 

Христини Данилівни Алчевської, ім’я якої з честю носить наша школа. Гості  відзначили неоціненний 

внесок  подібних заходів у патріотичне виховання підростаючого покоління, формування в нього цінніс-

ного ставлення до соціального оточення та самого себе, національно свідомого, високоосвіченого, життє-

во компетентного, толерантного громадянина-патріота,  здатного до саморозвитку та самовдосконалення,             

відповідального перед своєю нацією. 

З метою формування національно-патріотичної свідомості в дітей та учнівської молоді, ціннісного 

ставлення до суспільства, держави та самого себе, відчуття своєї належності до України, усвідомлення    

єдності власної долі з долею своєї країни, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції у 

школі в рамках проекту   з 18.04 по 22.04.2016р. пройшов тиждень національно-патріотичного виховання. 

У ході тижня учні 11-х класів під керівництвом  учителя предмета «Захист Вітчизни» Лозицького В.А.  

покращували свої практичні навики з володіння зброєю на стрільбах   в Гончарівську. 

 Класні керівники провели різноманітні виховні заходи патріотичного спрямування: 

родинні свята «Ми українці» у 1-А класі (класовод Омельченко С.В.), 2-А класі «Україна-мати» (класовод 

Волошина Н.В.), 1-Б класі «Україна – єдина країна» (класовод Нешта Л.Ф.); перегляди кінофільму 

«Славетні українці» у 3-В та 4-В класах (класоводи Майстат Т.М. та Безлюдна С.Ф.); бесіди у 4-Б класі 

(класовод Гуменська Л.І.) «Як я можу проявити любов до рідної країни», 9-А класі (класний керівник Сі-

пко А.Ф.) «Україно моя, єдина, незалежна, непоборна»; уроки-подорожі у 3-А класі (класовод Іванова 

Л.М.) «Це, моя Україна, найдорожча,єдина», 8 класі (класний керівник Макаренко Л.В.) «Моє рідне міс-

то», 10 класі (класний керівник Третяк Н.І.) «Героїзм патріотів України»; круглий стіл у 6-А класі 

(класний керівник Бойко Т.Д.) «Україно, мій духмяний дивоцвіт»; усні журнали у 6-Б класі (класний ке-

рівник Костючина І.І.) «Державні символи України»,  9-Б класі (класний керівник Радченко В.В.) «Я лю-

блю тебе, Україно»; розповідь у малюнках у 2-В класі (класовод Демʼяненко І.В.) «Я люблю свою Батькі-

вщину»; у 2-Б класі (класовод  Лозицька С.П.) пісенна година «Україно, ми твоя надія». 

Досвід роботи  нашої школи показує, що в шкільних стінах плекається громадянин, який перейме тя-

гар з плечей старших поколінь, діятиме й мислитиме по-новому, нестандартно, буде активним перетворю-

вачем життя. А тісна співпраця вчителів, учнів, батьків, громадськості,  яка проводиться систематично, ці-

леспрямовано й наполегливо, може виховати справжнього  патріота, готового до захисту своєї Вітчизни. 

                                                                                                                                     Г .Підсосонний 
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 З вересня 2015  у районі  роз- почата робота над  науково – методичною 

проблемою  «Формування  адаптивного освітнього середовища для сталого розвитку». 

Початком практичного втілення слугує  досвід вчителів початкових класів Борзнянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів імені Христини Алчевської Іванової Л.М. та Безлюдної С.Ф., які вже протягом кількох років     

викладають курс за вибором "Моя  щаслива планета".  

 Механізмом  реалізації районної проблеми  є модульно 

- мережева система методичної роботи на дистантній  основі  

відповідно до проведення  експерименту регіонального рів-

ня.  

Згідно концепції даної моделі (особистість + 5Р: ресурси, 

розвиток, результат, рефлексія, радість) чільне місце  в ній 

займає особистість учня, його потреби, інтереси, здібності, 

досягнення як результат навчально – виховної системи райо-

ну та вчителя, як особистості, що є центральною фігурою 

процесу. Саме тому визначально – цільовим у системі методичної роботи  став модуль "Особистість". 

Його  інтегрованою гуманістичною  метою  є  створення в межах району  збагаченого освітнього се-

редовища для педагогічної, психологічної і  соціальної взаємодії, що забезпечує ранню  діагностику здіб-

ностей, підтримку, формування, розвиток і реалізацію особистості кожної дитини у процесі різних видів 

діяльності. 

Так у  дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах району розпочато роботу 

щодо реалізації довготривалого (2015-2018 роки) Проекту «Громадянин-патріот», який є підгрунтям 

створення міжшкільних та шкільних моделей ефективної виховної системи національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді.  

Учні загальноосвітніх закладів  району активні учасники численних акцій, у тому числі                  

всеукраїнських : «Лист пораненому», «Запали свічку пам’яті», «Діти – воїнам АТО», «Подаруй малюнок 

воїну-захиснику», «Разом ми сила. Сила в єдності», «Теплом сердець зігріємо захисників Вітчизни»,  

«Україна – понад усе», конкурсах  дитячого малюнку «Мрію, щоб світ був з війною не знайомий», «Між 

життям і смертю. На крилах туги», проведено книжкові  та  фото виставки, оформлено рубрики стінгазет 

«Герої не вмирають», «Пишаємося подвигами Небесної сотні», «Подвиг не має забуття».  

У ході волонтерських  акцій  «Подаруй мир!», «Захисти країну» зібрано речі та продукти харчування, 

виготовлено маскувальні сітки та   передано в зону проведення антитерористичної операції на Сході України. 

Найбільш активними є  колективи Миколаївської, Кинашівської, Прохорської, Шаповалівської ЗОШ І-ІІІ             

ступенів, Борзнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської, гімназії імені Пантелеймона Куліша. 

Члени волонтерських загонів  постійно надають  допомогу по господарству учасникам бойових дій та со-

лдатським удовам. 

Основним завданням Проекту "Екосвіт"  є формування екологозбалансованої поведінки в умовах  
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здоров'язберігаючого середовища. У районі функціонують Школи здоров'я (Кинашівська,  

Головеньківська,  Миколаївська  ЗОШ І-ІІІ ступенів та Хорошеозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

імені Героїв Крут).  

 Учні і вчителі шкіл району систематично беруть участь у різноманітних екологічних 

акціях,  фестивалях, виставках і є постійними переможцями  Всеукраїнських конкурсів. 

Слід відмітити   колективи Кинашівської, Ядутинської, Комарівської, Височанської, Берестовецької, 

Шаповалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Борзнянської ЗОШ  І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської, Хоро-

шеозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героїв Крут, гімназії імені Пантелеймона Куліша м.Борзни, Галай-

бинської,  Сидорівської, Степанівської, Ховмівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Соціальна  відповідальність є інтегрованим  показником змісту освіти для сталого розвитку та 

ефективності  системи виховної роботи.  

Проект «Соціалізація» базується на програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів   

загальноосвітніх навчальних закладів України», ґрунтується на ідеях гуманізації освіти 

В.О.Сухомлинського, який вбачав особистість як  гармонійне поєднання  особистого  і суспільного.   

Тому пріоритетним вектором є виховання особи з ціннісним ставленням до навколишньої дійсності та 

себе, активною за формою та моральною за змістом життєвою позицією. 

Відтак результатом реалізації проекту є формування морально-духовної життєво компетентної  

людини, яка  успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Розробляється  

стратегія реалізації проекту за напрямками  «Самоврядування»,  «Сімейні цінності», «Уроки для стало-

го розвитку», «Євроклуб», «Школа радості», «Інтернет і ти», «Віртуальний  лекторій для  старшоклас-

ників». 

Одним із провідних завдань методичної 

служби  стало формування  єдиного освітнього  

простору  району, орієнтованого на індивідуаль-

ний  розвиток особистості  на основі  сучасних  

моделей  організації навчально - виховного  

процесу, впровадження інноваційних (в  тому  

числі і інформаційно - комунікаційних)  техно-

логій, забезпечення ефективного й  результатив-

ного співробітництва між  педагогічними колек-

тивами  (як в межах   шкільних освітніх округів 

так і  району,   області, України, світу), батьківською громадськістю, науковими  та науково - методич-

ними  працівниками  щодо  створення  життєвого простору дитини  для реалізації індивідуальних  твор-

чих  потреб, формування  професійних намірів.  

Створено районний банк «Обдарованість» , підготовлено  перелік інтернет – ресурсів, які  слугу-

ють  підвищенню  ефективності навчання. 

Актуальним є зростання ролі шкільних бібліотек. Їх робота  спрямована на забезпечення кожного 

читача повним комплектом підручників, підтримку та популяризацію читання, виховання інформаційно 

– бібліографічної та читацької культури, формування вміння користуватися бібліотекою, розвиток  
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пізнавальних інтересів кожної дитини. 

 На базі Височанської ЗОШ І-ІІІ ст. проведено круглий стіл на тему «Система індиві-

дуальної   роботи з учнями в шкільній бібліотеці», а  на базі Височанського ШОО створена 

творча  група  «Роль  бібліотеки  у  формуванні  мовної культури  школярів»   (керівник   

Ярмольчик А.Ф).  

На базі Комарівської ЗОШ І-ІІІ ст. проведено  круглий стіл «Бібліотечне краєзнавство –                      

пріоритетний напрям діяльності шкільних бібліотекарів». У Красносільській ЗОШ І-ІІІ ст. успішно            

розробляється проблема  «Креативні форми роботи  шкільної  бібліотеки». 

Велика увага звертається на відкриття бібліографічних веб-сторінок на сайтах  шкіл. Їх вже мають  

16 шкільних бібліотек,  Оновлено і вдосконалено сторінку Великозагорівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

(Федорченко Т.М.). 

Протягом  року розширена мережа дистанційного навчання  на базі гімназії імені Пантелеймона 

Куліша, яка сприяє підвищенню результативності навчально – виховного процесу (вчителі  Єргалієва 

Н.В., Іваній О.Г., Гирич Н.В., Мала Г.О.,  Талалай С.В..), розпочата робота над створенням                             

індивідуальних освітніх траєкторій, в тому числі і віртуальних. 

Вперше за багато років  за результатами  ІІІ етапу Всеукраїнського етапу учнівських предметних 

олімпіад у скарбничці району  з'явився  диплом  І ступеня (Височанська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель  

Пономаренко В.О.), та  переможці   з математики (Ядутинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель                  

Петренко В.І.), інформаційних технологій (Шаповалівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель                         

Курінський Р.В.), трудового навчання  (Борзнянська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з                       

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, вчитель Щербина В.І.).  

Плідно працюють вчителі Срібна О.Г., Кривошей І.Ю. (гімназія імені Пантелеймона Куліша 

м.Борзни), Радченко В.В., Дем’яненко І.В., Безлюдна С.Ф., Кравчук Л.І., Петренко О.Ю. (Борзнянська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської), Ручка І.П., Чикало Я.П., Больбат Н.В., Мазур В.М. 

(Берестовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів), Пономаренко В.О., Приходько Н.О., Масюк Г.В. (Височанська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів), Куделя О.І., Куранда О.М., Лестуха О.А. (Комарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів),                   

Шевченко В.Ф., Ганнич Т.Г., Кот Л.І. (Кинашівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів), Мазун О.Д., Шматенко Г.М., 

Красновид Ю.І. (Красносільська ЗОШ І-ІІІ ст..), Терещенко Л.А. (Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів),   

Погорілко І.М. (Носелівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Донець А.Л. (Оленівська ЗОШ І-ІІІ ступенів),                   

Тисячна А.М., Корнієнко В.А. (Новомлинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Крижановський А.А. (Плисківська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів), Герасименко Л.О., Набільська Л.П. (Прохорська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Вернигор І.В. 

(Сиволозька ЗОШ І-ІІІ ступенів), Броварник В.Б. (Хорошеозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героїв 

Крут), Курінський Р.В. (Шаповалівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів), Петренко В.І., Набок  О.І. (Ядутинська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів), Яременко Л.В. (Галайбинська ЗОШ І-ІІ ступенів), Губенко Т.А. (Великодочинська 

ЗОШ І ступеня). 

Однією з форм роботи  з обдарованою учнівською молоддю в позаурочний час є гурткова                      

діяльність.  

У районі  працювало  87 гуртків, в яких займалося   1682  учні. Функціонувало 2 позашкільні за-

клади – БДЮТ (38 гуртків/ 878 вихованців) та ДЮСШ ( 23  навчальні групи /354 вихованці).  375 учнів  
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гімназії ім. Пантелеймона  Куліша та Борзнянської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Христини Алчевської 

розвивали свої здібності у 21 гуртку. Учні – члени  гуртків брали участь  у районних та об-

ласних конкурсах, змаганнях, олімпіадах з базових предметів, займалися  пошуково-

дослідницькою роботою. 

Всі учні „групи ризику”, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти 

з малозабезпечених  сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, діти-переселенці  

залучені до роботи в гуртках.  

Координація  реалізації  кожного проекту модулю «Особистість» здійснювалась  відповідними 

проблемними  групами на чолі з керівниками закладів освіти, опорних за напрямками (Динник Л.П., 

Шаповалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, проект «Громадянин -  патріот»; Шостак І.В., Ядутинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, проект «Екосвіт»;  Рябоштанова А.Є., гімназія імені Панте-

леймона Куліша, проект «Інтелект»; Секерня О.М., Сиволозька ЗОШ І

-ІІІ ступенів, проект «Соціалізація»), за участю  профільних методис-

тів, практичних психологів та зацікавлених  педагогічних працівників. 

Підсумком роботи за рік стали підготовлені  методичні рекомендації,  

підбірки матеріалів,  семінари – практикуми, круглі столи, цікаві зу-

стрічі  тощо. Їх діяльність  постійно  висвітлювалась на сайті райметодкабінету  та  закладів освіти.   

Змістовна і цікава  робота по реалізації проектів  модулю «Особистіть» здійснюється на рівні 

ШОО: флеш – моби, Дні Софії  Русової,  козацькі свята 

(Шаповалівський ШОО), інтелектуальні  ігри, краєзнавчі 

експедиції, Дні Лісу (Комарівський ШОО),  масові еко-

логічні заходи (Ядутинський ШОО), Дні пам’яті Героїв 

Крут  Дні Здоров’я та спортивні свята  

(Хорошеозерський ШОО),  спортивні змагання  

(Височанський ШОО), «До Христини на гости-

ни» (Борзнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів) та ін…. 

Пріоритетом  модулю "Професійність" стало  створення  інноваційного, інформаційно - методи-

чного середовища, спрямованого на забезпечення  професійних потреб та інтересів педагогічних пра-

цівників району в  міжкурсовий період, підготовка вчителя до професійної  творчості в умовах  освіти 

сталого розвитку, підвищення  ефективності навчально – виховного  процесу. 

Модуль реалізується  через створення єдиного  інформаційно -  методичного комунікативного  по-

ля, системну мережеву взаємодію, в тому числі і на дистантній основі, особистісно – зорієнтований, ак-

меологічний та  андрагогічний  підхід, здійснення адаптивного  управління, реалізацію блоків  

«Становлення», «Майстерність», «Інноватика»  та проекту   «Спадщина» і має компоненти: діагностич-

ний, змістовий, технологічний, науково –  методичний, результативно – оцінний та організаційно – ко-

рекційний. 

В  рамках модулю функціонувало 18 районних методичних об'єднань, школи  професійної адапта-

ції, три школи перспективного  педагогічного досвіду, школа   психологічного  спілкування  вихователів 

ДНЗ, три майстер- класи, три творчі педагогічні майстерні, сім творчих груп, дев'ять  проблемних груп,  
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творча лабораторія, творча студія, три  консультативні пункти, п'ять дистантних консульта-

тивних пункти, мобільний консультаційний  соціально - психологічний  пункт.  

Створено банк інноваційних технологій, скарбничку інноваційної діяльності освітян                            

Борзнянщини, картотеку перспективного педагогічного досвіду, випускається  районний 

методичний журнал «Шкільний оберіг». За підсумки проведення  обласного конкурсу з веб-

дизайну  визнано  переможцями та нагороджено дипломами ІІІ ступеня у номінації «Веб-сайти навчально-

го призначення» Петренко Олесю Юріївну, учителя англійської мови Борзнянської загальноосвітноьї 

школи І-ІІІ   ступенів імені Христини Алчевської ,  у номінації  «Веб-сайти міських, районних методич-

них кабінетів (центрів)»  педагогічний колектив  Борзнянського районного методичного  кабінету. 

Мережева взаємодія  в рамках районних  методичних об’єднань, як свідчать результати                       

діагностичного вивчення,   спонукає кожного вчителя  брати активну участь у  методичній роботі різно-

го рівня, вибирати для себе найбільш оптимальні форми  реалізації власного творчого  потенціалу,  ви-

користовувати ефективні прийоми,  методи, методики та те-

хнології  організації навчально – виховного процесу,  підви-

щувати результативність роботи  з обдарованими учнями, 

впроваджувати  перспективний  педагогічний  досвід,   пре-

зентувати власні творчі доробки. 

Слід відмітити роботу  районного  методичного  об’єд-

нання  учителів  математики, фізики та астрономії (керівник  

Кот Л.І.) в межах якого  досить ефективно  працює 5 міжш-

кільних  методичних  об’єднань (керівники  Шматенко Г.М., 

Опанасанко В.М., Петренко В.І., Іценко О.О., Курінська Т.В.), проблемна група  учителів математики 

(Мала Г.О.), творча група учителів фізики (Погорілко І.М.), майстер – клас (Антоненко В.В.), три дослі-

дно – експериментальні майданчики (гімназія імені Пантелеймона Куліша, Комарівська та Новомлинів-

ська ЗОШ І-ІІІ ступенів),   консультативний пункт (Борзнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Христини Ал-

чевської, Кравчук Л.І.), сайт РМО ( працює із 2012 року, автор Красновид Ю.І., Красносільська ЗОШ І-

ІІІ ступенів)  та 8 учительських сайтів. Порівняно новою  формою методичної роботи є дистантні консу-

льтативні   пункти (Єргалієва Н.В. та Іваній О.Г.). Ряд 

вчителів  фізики і математики друкуються  в фахових  пе-

ріодичних виданнях (Больбат Н.В., Єргалієва Н.В., Іваній 

О.Г., Антоненко В.В., Кот Л.І., Погорілко І.М., Красновид 

Ю.І., Ярошевська Н.М., Кравчук Л.І., Мала Г.О., Шмате-

нко Г.М. та інші),  мають власні  методичні розробки 

(Мазун О.Д., Кот Л.І., Єргалієва Н.В., Красновид Ю.І.).  

Троє вчителів (Єргалієва Н.В., Погорілко І.М., Крас-

новид Ю.І.)  стали активними учасниками  українсько – 

польського проекту  «Уроки із підприємницьким тлом». Їх  творчі напрацювання  надруковані у підсум-

ковому збірнику. Серед учителів  методичного об’єднання  2 лауреати та 2 учасники обласного туру  

«Учитель року», 11 лауреатів  обласного конкурсу «Впровадження інформаційно – комунікаційних   
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технологій у навчально – виховний  процес» (три дипломи І ступеня, 5 – ІІ ступеня і 3 – ІІІ 

ступеня  за останні три роки). Особливо слід відмітити здобутки учителя методиста гімназії  

імені Пантелеймона Куліша  Єргалієвої Н.В., учні якої щорічно мають дипломи ІІ та ІІІ сту-

пеня  за підсумками ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії, а 

також  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН . 

Активно працює методичне об’єднання  вчителів  суспіль-

ного циклу (керівник Пономаренко В.О.),  природничого 

(Кобець Н.М.), учителів предметів  «Захист Вітчизни» та 

фізкультури  (Федорченко А.В.,) 

 Крім того слід відмітити  роботу  керівників районних  

методичних об’єднань:  Курінської Т.П., Гирич Н.В.,  Ювче-

нко В.М., Омельченко С.І.,  Маруніч О.М.;  міжшкільних  

Бодун А.Г., Петренка В.І., Шматенко Г.М., Іценко О.О., Опа-

насенко В.М., Олексієнко І.А., Черняк Л.М.; шкільних : Хандоги О.П. (Борзнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

імені Христини Алчевської),  Малої  Г.О., Граб О.М. (гімназія імені Пантелеймона Куліша).  

Вчителі району  активні учасники професійних конкурсів. Двадцять два  педагогічні працівники 

стали  учасниками обласного конкурсу "Використання інформаційно - комунікаційних технологій у  на-

вчально - виховному  процесі" і як результат: один диплом І ступеня, два дипломи ІІ ступеня, п'ять дип-

ломів ІІІ ступеня. 

У конкурсі "Учитель року"  взяли участь 25 учителів ( 5 – у номінації «Англійська мова», 6 – 

«Захист Вітчизни», «Історія»,8 – «Математика»),  у ІІ турі – 4. (2011-2012 н.р.: І тур -24 учасники, ІІ        

тур – 5 учасників, 2 лауреати, 2012-2013:І тур -35 учасників, ІІ тур – 4 учасники, 0 лауреатів, 2013 - 

2014н.р. : І тур -39, ІІ тур – 4, 0 лауреатів, 2014 - 2015 н.р.: І тур – 8 учасників, ІІ – тур – 2 учасники, 0- 

лауреатів ). Вчитель Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куделя 

О.І. став лауреатом конкурсу  у номінації  «Захист Вітчиз-

ни». 

 Реалізуючи блок "Спадщина"  вчителі району протя-

гом року вивчали  творчу спадщина С.Русової, 

Х.Алчевської, М.Ге, Л.Яновської, В.Сухомлинського, 

О.Довженка  та інших.  

 Цікавою і змістовною стала зустріч педагогів району у 

Борзнянській ЗОШ, присвячена  Христині Алчевській за 

участю  активістів м.Харкова, організованою під керівництвом директора  Москаленко З.Ф.. Гості   долу-

чились не тільки до  спадщини великої українки, але й самого колективу закладу, посадили пам’ятну 

алею, отримали багато позитивних   вражень та естетичне задоволення. 

За участю доцента кафедри дошкільної та початкової освіти ЧНПУ ім. Т. Шевченка, завідувача   ре-

гіонального центру інституту обдарованої дитини НАПН України, директора тренінг-центру «Дельта» 

Коновальчук Марини Валеріївни проведено віртуальний міст «Впровадження педагогічної спадщини  
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та історичного надбання українського народу в систему роботи загальноосвітніх навчаль-

них закладів району», приурочений до 160-річчя від дня народження С. Ф. Русової. Актив-

ну участь у заході взяли педагоги: гімназії ім. П. Куліша м. Борзни, Борзнянської ім. Х. Ал-

чевської, Прохорської, Шаповалівської, Миколаївської, Красносільської ЗОШ  І-ІІІ ст. та 

інших. 

Для учасників творчої лабораторії (керівник Масюк Т.В., Шаповалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

(керівник Масюк Т.В., Шаповалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) та всіх зацікавлених було проведено день  ві-

дкритих дверей у Шаповалівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Присутні змогли ознайомитися із досвідом  робо-

ти вчителів з питань організації методичної та виховної роботи з 

упровадження спадщини  С.Ф. Русової , відвідали уроки україн-

ської мови, навчання грамоти, «Я  у світі»  в початкових класах, 

де побачили використання ідей педагога на практиці. 

Педагогічні працівники  Шаповалівської  (Масюк Т.В.),  гі-

мназії імені Пантелеймона Куліша м.Борзни  (Байло В.В.), ДНЗ 

«Світлячок»  (Драбинога Л.В., Прищепа І.А. ) взяли участь у Мі-

жнародній науково-практичній конференції, присвяченої  160-річчю від Дня народження  С.Ф. Русової 

«Педагогічні ідеї Софії  Русової в контексті сучасної освіти». Узагальнені матеріали надруковано  у збі-

рнику ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. Творчий доробок заступника директора з навчально – виховної роботи  

Шаповалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Масюк Т.В. «Організація  методичної роботи  щодо вивчення  та 

впровадження  педагогічної  та творчої спадщини С.Ф.Русової»  надруковано  в  журналі «Управління  

школою» №4-6, 2016 рік,   видавничої  групи «Основа». 

Напрацювання  педагогічного колективу Шаповалівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів  лягли в основу дослі-

дно – експериментальної роботи «Використання  педагогічних ідей С.Ф.Русової у формуванні націона-

льно – патріотичної свідомості учнів» (регіональний рівень). 

Протягом  2013 – 2016 років проводилась дослідно – експериментальна  робота  в рамках науково – 

педагогічного проекту  «Теоретико – методичні засади комп’ютерного моделювання  динамічних об’єк-

тів у процесі  навчання  математики учнів загальноосвітньої школи». Під керівництвом  к.п.н. ЧОІППО 

імені К.Д.Ушинського Грамбовської Л.Л.  не тільки вчителі  гімназії імені Пантелеймона Куліша, Кома-

рівської та Новомлинівської  ЗОШ  активно впроваджують ІКТ та ППЗ, але цей досвід  поширюють і 

колективи  Красносільської, Кинашівської,  Берестовецької, Хорошеозерської, Височанської, Носелівсь-

кої, Плисківської, Ядутинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів та інших. 

 Здійснюється  дослідно – експериментальна робота  «Сенсорне  виховання  дітей  із затримкою  

мовленнєвого розвитку  в умовах  освітньої  дошкільної установи» на основі ДНЗ №1 «Світлячок» Бор-

знянської  міської ради. 

 Відповідно до листа МОН Укріїни від 24.03.2016 року “Про розширення бази для проведення дос-

лідно-експериментальної роботи “Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у 

навчально – виховний  процес навчальних закладів» на 2012 – 2019 роки » долучені до участі в ній у 

якості експериментальних  навчальних  закладів всеукраїнського рівня Комарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  

та гімназія імені Пантелеймона Куліша м.Борзни. 
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 Розширена мережа здійснення  науково – дослідної та експериментальної роботи за 

науковою темою  «Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в систе-

мі відкритої післядипломної педагогічної освіти» (державний реєстраційний номер 0115U-

002062», що розробляється в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» у 2015-2017рр. за 

рахунок підписання   відповідних договорів про співпрацю 5 закладами освіти району. 

Активно співпрацюють Ядутинська та Кинашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо реалізації  дослідно – 

експериментальної  роботи з проблеми «Формування культурно – створювальної  позиції у вихованців 

позашкільних навчальних  закладів еколого – натуралістичного  напряму»  відповідно  до укладених до-

говорів.  

В системі роботи методичної  служби звичними  стали дистанційні методи  на основі ІКТ. Це і сай-

ти, і вебінари, і віртуальні мости, і дистанційні, в тому числі і скайп – консультації, спілкування в чаті 

тощо. 

Так протягом року проведено  10 районних  вебінарів із різних питань методичної роботи, органі-

зації навчально- виховного  процесу  та управлінської  діяльності.   

Заклади освіти  систематично беруть участь  в обласних вебінарах, відвідують сайти райметодкабі-

нету ( за період  з 01.09.2015року по 01.06.2016 року  зарестровано 51 тисячу відвідувачів), ЧІППО,  

управління освіти і науки  Чернігівської ОДА, МОНУ та ін.. Директор Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Порубай Н.Г.  брала участь в обміні досвідом у ході обласного вебінару  директорів опорних шкіл з 

управлінської діяльності, директорів опорних шкіл освітніх округів на тему «Шляхи оновлення управ-

лінської діяльності керівника опорного навчального закладу». 

З глибокою зацікавленістю учасників, відбулись  науково – практичні  конференції «Інноваційні те-

хнології  у системі  викладання  фізики та математики (з досвіду їх використання при підготовці учнів  

до ЗНО)», «Створення  освітнього  здоров’язберігаючого  середовища», «Підвищення якості освіти че-

рез засвоєння та впровадження  сучасних технологій на уроках іноземної мо-

ви». За  їх результатами   підготовлені методичні рекомендації та публікації. 

Змістовним і практичним змістом вирізняється  система методичної роботи  

шкільних освітніх округів.  Міжшкільні методичні  об’єднання, творчі групи, 

майстер – класи, творчі  звіти, методичні  зустрічі, посиденьки і гостини,  між-

шкільні  тури  конкурсу  «Учитель року»,  дистанційні  консультації, настав-

ництво  -  ось далеко не повний їх методичний арсенал. 

Слід відмітити педагогічний  колектив Борзнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

Христини Алчевської (директор   Москаленко З.Ф., заступник з навчально – 

виховної роботи Михальченко С.І.), який за підсумком обласного  конкурсу на 

кращий проект опорної школи зайняв  ІІІ місце. 

Цікаві творчі методичні здобутки мають   гімназія імені Пантелеймона Куліша (Рябоштанова А.Є., 

Линник Л.М., Байло В.В.), Комарівський ШОО  (директор Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Порубай 

Н.Г., заступник директора з навчально – виховної роботи Курінська  Т.П., з виховної роботи Обушна 

В.Ф.). 

Особливої уваги заслуговує робота  міжшкільного методичного об’єднання  учителів  гуманітарно-
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го циклу Шаповалівського ШОО (керівник Ситник Н.Г., вчитель Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів).   Протягом року були проведені: круглий стіл по плануванню роботи ШМО, мето-

дичний діалог «Професійна діяльність вчителя», аукціон «Упровадження методів інтеракти-

вного уроку», семінар – практикум «Інноваційні технології у навчальному процесі. З досві-

ду.», екскурсії  - зустрічі у музеї  О.П.Довженка смт.Сосниці, «Ганнина Пустинь» с. Мотро-

нівки. Залишились теплим спомином у серцях   зустріч із Сенцовським В., поетом, прозаїком, лауреатом  

премії імені Бориса Грінченка та  М.М. Коцюбинського, яка відбулась в  рамках семінару «Інновації при 

вивченні літератури рідного краю», що  проходив під девізом «Любові тиха й неповторна  мить» та літе-

ратурна гостина  «Остання з роду Білозерських». Життєвий шлях та творчість Л.Яновської  займає в ро-

боті ММО  особливе місце. І саме завдяки зусиллям вчителів у  с. Миколаївка одна із вулиць названа  в її 

честь. 

Методологічну  основу  модулю  «Менеджмент»  складають ключові  положення  про діяльну  

творчу  сутність  особистості  педагога, основні  положення концепції гуманізації освіти, закономірності 

здійснення професійної кар’єри, усвідомлення  її значення,  теорії управління кадрами та освітніми 

(соціальними) системами, які реалізуються  через блоки «Керівник», «Менеджер», «Лідер», «Методист», 

«Моніторинг». Працюють:  проблемні групи «Реалізація  модульно – мережевої  системи  методичної ро-

боти на дистантній   основі  в умовах шкільного освітнього округу» (керівник Курінська Т.П.,  Комарів-

ська ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Впровадження    дистанційного навчання в систему  роботи  закладів осві-

ти» (Линник  Л.М., гімназія імені Пантелеймона Куліша м.Борзни);  творча лабораторія «Вивчення  та  

впровадження  педагогічної і культурної  спадщини  в навчально –  виховну та методичну                                  

роботу» (Масюк Т.В., Шаповалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), дистантні  консутаційні пункти «Шляхи вдос-

коналення  системи  методичної  роботи шкільних освітніх округів» (Андрієць С.В., РМК) та  

«Упровадження  Державного  стандарту базової  загальної  середньої освіти» (Стороженко Т.А.,               

Кинашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Протягом навчального року райметодкабінетом  здійснено моніторинг  системи роботи з обдарова-

ними учнями та ефективності використання варіативної складової навчальних планів, стану викладання 

фізики,  фізичної культури, основ здоров’я, астрономії,  образотворчого мистецтва, питань виховної сис-

теми району та ШОО, дошкільного виховання.  

До проведення вивчення  залучались  дирекції  опорних закладів ШОО, керівники районних, міжш-

кільних та шкільних методичних об’єднань, учителі – методисти. 

Протягом року  вивчено та занесено в районну картотеку досвід 4 педагогічних працівників,  підго-

товлено  15  методичних рекомендацій. 

З метою надання допомоги дирекціям закладів освіти у вивченні станів викладань навчальних пред-

метів  та підготовки учнів до ЗНО, проведенні контрольних зрізів  районним методичним кабінетом про-

тягом навчального року підготовлено  тексти контрольних робіт  з математики (алгебри, геометрії), фізи-

ки  та  української мови.   

 

                 С. Андрієць 
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ПРЕЗЕНТУЄМО:         

 

 

 

    

 

 К.Ушинський наголошував: 

«Тільки особистість може вплинути на               

розвиток і визначення  особистості, тіль-

ки характером можна створити харак-

тер». 

 Величезна роль у становленні твор-

чої    особистості  належить  учителеві.        

Розвивати творчих особистостей може  

тільки творчий учитель.     

 Саме таким учителем у Височансь-

кій  загальноосвітній школі  І-ІІІ ступе-

нів є Пономаренко Валентина Олексіїв-

на, яка працює на посаді вчителя історії 

та правознавства  з 1985 року. За час ро-

боти зарекомендувала   себе високоосвіченою, цілеспрямованою, толерантною людиною, яка має свій  про-

фесійний почерк, вільно орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, використо-

вує їх як основу у своїй  педагогічній діяльності. 

Валентина Олексіївна, спеціаліст вищої категорії,  старший учитель, учитель історії та правознавства 

не тільки за дипломом, а й за покликанням. Вона переконана, що її робота, знання та вміння необхідні           

дітям, яким завтра вступати в самостійне життя, і тому щодня й щогодини несу учням знання. 

На уроці, вважає педагог, має домінувати активна модель навчання. Це хоч і вимагає від учителя дуже 

високого рівня інтенсифікації праці та професіоналізму, проте дає можливість реально співпрацювати з           

кожною дитиною,  використовуючи індивідуальний і диференційований підхід.  Тому кожен урок історика 

– це пошук найбільш  ефективних форм та методів роботи зі школярами. Реалізуючи  проблему 

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та правознавства», використовує навчальні  

комп’ютерні презентації, електронні навчально-методичні комплекси, освітні ресурси глобальної                

комп’ютерної мережі Інтернет, які активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них           

інтересу до вивчення предмета.  

Різні форми позакласної роботи сприяють розширенню кругозору учнів, розвиткові уміння самостійно 

й творчо працювати з навчальною, науково-популярною літературою, формуванню в дітей інтересу до          

предмета, а також поглибленню знань. Найбільшою популярністю серед учнів школи користуються тижні 

історії. Важливу  роль  відіграють масові заходи, одним з яких є екскурсії. З  цією метою  постійно  
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організовуються екскурсії  історичними  місцями  Борзнянщини, Чернігівщини та України. 

 Результатом педагогічної діяльності Валентини Олексіївни є стійке зростання заціка-

вленості учнів  історичними процесами як у світі, так і в Україні. Учитель наполегливо 

співпрацює з обдарованими дітьми. 

Як  наслідок, її вихованці - постійні переможці ІІ та призери ІІІ етапів Всеукраїнських уч-

нівських олімпіад з історії та правознавства, а в 2016 році учениця 11 класу Кудра Ірина посіла 1-е міс-

це на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської  олімпіади з правознавства. 

На уроках історії та в позаурочній роботі вчителя відбувається виховання в учнів громадянської 

свідомості,  гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, 

утвердження ідеалів гуманізму, демократії, добра й справедливості.  

Педагогу притаманний свій самобутній стиль  та висока технологічна майстерність,  мобільність 

та  інноваційність,  що в цілому становлять підґрунтя системи, багаторічного досвіду, яким сьогодні го-

това поділитися з тими, хто лише розпочинає свій  шлях,чи вже має власний досвід підкорення профе-

сійних висот. Відкриті уроки історика викликають зацікавленість у вчителів школи та району. Активно  

використовує перспективний педагогічний досвід, надає практичну допомогу колегам.  Валентина Оле-

ксіївна керує районним методичним об'єднанням учителів суспільних дисциплін та  міжшкільним мето-

дичним об'єднанням учителів суспільного циклу Височанського шкільного освітнього округу. Методич-

ні напрацювання вчительки друкуються в газеті «Історія та правознавство» видавничої  групи 

«Основа». Її досвід з проблеми «Використання інтерактивних методів навчання на уроках історії та ос-

нов  правознавства» вивчено районним методичним кабінетом протягом 2012 – 2014 років і занесено до 

районної картотеки ППД. Учитель бере активну участь в експертній оцінці  підручників історії та обго-

воренні змісту й структури програм з історії та правознавства. Постійно  залучається до роботи в складі 

журі ІІ (районного) та ІІІ (обласного) етапів  Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознав-

ства. 

Валентина Олексіївна – людина енергійна, сумлінна, працьовита. За значний унесок  у розвиток  

освіти  Борзнянщини в 2013 році її визнали лауреатом щорічної районної премії імені Х. Алчевської  в 

номінації «Учитель-предметник». Нагороджена: Почесною грамотою відділу освіти Борзнянської           

районної державної адміністрації та  райкому профспілки працівників освіти, Почесною грамотою     

Борзнянської районної ради, Почесною грамотою  Управління освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації, представлена до нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти і           

науки України.  

Залюблена в учительську роботу, налаштована на конкретні справи, наділена педагогічним хистом 

та уродженою добротою, Валентина Олексіївна Пономаренко рясно сіє добрі зерна знань і любові у 

своїх вихованців,   запалює вогник неспокою, творчого пошуку в очах колег не лише свого навчального 

закладу, а й усіх педагогів  навчальних закладів Борзнянщини.  

 

О. Помігалова  
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АКТУАЛЬНО: 

 

 

 

14 учнів Шаповалів-

ської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2015-

2016 навчальному році поєднували 

приємний відпочинок у пришкіль-

ному таборі з вивченням англійсь-

кої  мови в літній мовній школі.  

Головними завданнями її роботи 

були: 

спонукати школярів практично за-

стосовувати знання, отримані про-

тягом навчального року; 

створити умови для практики ус-

ного мовлення учнів у різних фор-

мах діяльності ; 

зацікавити дітей вивченням англійської мови, мотивувати до подальшого її вивчення вдома та в 

школі. 

План роботи літньої мовної школи був побудований у відповідності до вікових особливостей           

учнів, їх нахилів, здібностей та вподобань.  Заняття проводилися в основному в ігровій формі на свіжому 

повітрі чи в кабінеті,  обладнаному  мультимедійною дошкою.  

День розпочинався із зарядки, під час якої співали англійські пісні, що супроводжувалися танцями,  

грали в рухливі ігри. 

Особливо сподобалося дітям заняття 

«Пошук скарбів». Було створено дві команди 

піратів та індіанців, які, рухаючись по  марш-

руту карти, потрапляли на різні зупинки, де 

мали виконати  цікаві завдання та проявити 

свої знання англійської мови (заспівати пісню, 

віднайти слова в магічному квадраті та перек-

ласти їх, розпізнати в бінокль малюнки на ча-

рівному острові та назвати їх, наклеїти слова-

наліпки на предмети, намалювати тваринку за 

поданим описом…).  

Цікаво проведено проектну роботу по            

створенню родинного дерева своєї сім’ї. Кожен з учнів намагався зробити його оригінально та  
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творчо. Цей  вид роботи дав змогу повторити лексичні  одиниці з теми.  Презентуючи свої 

роботи, діти    удосконалили вміння розповідати про свою родину.  

Згуртувала учнів робота над постановкою казок «Ріпка» та  «Рукавичка». Кожен намагався 

якомога краще проявити й акторські здібності, і знання  англійської мови, не підвести сво-

їх друзів.  

А   глядачами стали всі учні пришкільного табору та батьки. 

Усі діти молодшого шкільного віку мають свою улюблену  іграшку.  Розповісти про неї учні змогли 

під час проведення свята.  У ході змагань було визначено найкращого господаря іграшки. 

Охоче діти вивчали англійську мову з улюбленими героями,    переглядаючи спеціальні мультики. 

Жоден день у мовній літній школі не проходив без ігор, вікторин, конкурсів, кросвордів,   загадок. 

Усі ці форми роботи були спрямовані на повторення чи вивчення нових слів, граматичних   структур, 

мовленнєвих зразків, створювали атмосферу рівності та зацікавленості. 

Учні брали активну участь у всіх заходах, проявляли ініціативу та творчість, щиро раділи             

успіхам та перемогам. Та головне те, що мовна школа пробудила інтерес до подальшого вивчення            

англійської мови. 

Підсумовуючи проведену роботу, слід зазначити, що ідея організації мовних шкіл є  позитивною 

та має право на існування. 

Т. Масюк  
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ДОШКІЛЛЯ: 

 

 

 Реформи, що відбуваються у системі освіти, визначають з-поміж важливих напрямків 

спрямованість на гуманістично-особистісно орієнтовані й розвивальні освітні технології, 

які зумовлюють зміни у   ставленні до дітей дошкільного віку з неординарними здібностями. На базі ДНЗ 

«Світлячок»  Борзнянської міської ради  створено освітній проект «Ерудит», основною метою якого є ви-

явлення,   навчання та розвиток обдарованих і здібних дітей.  

 Для ефективного функціонування активізуючого 

й розвивального комплексу дошкільного закладу  інте-

грована робота вихователів та фахівців, таких, як пси-

холог, музичний керівник, логопед, інструктор з фізви-

ховання значно розширює освітню сферу дошкільни-

ків та їх креативний потенціал. 

 Діяльність педагогів дитсадка спрямована перш 

за все на максимальний прояв природних здібностей 

дітей з попереднім вивченням їх, на творчий розвиток і 

становлення особистості кожної дитини з   урахуван-

ням її бажань, інтересів і здібностей при збереженні права кожного на свій власний унікальний шлях роз-

витку. 

 З педагогічним колективом,з даної проблеми, систематично проводяться різні форми методичної ро-

боти:психологічні тренінги, консультації, творчі звіти керівників гуртків,організовуються виставки дитя-

чих робіт. Передбачено проведення:майстер-класу,  семінару-практикуму: «Подорож до країни Обдарова-

них»,тренінгу «Я-творча особистість»,методична майстерня, методична панорама. Педагоги  залучаються 

до участі у роботі районних форм методичної роботи. На всі гурткові роботи педагогами розроблені на-

вчально-виховні плани. 

В методичному кабінеті створена  та поповнюється  картотека методичної  літератури, проводяться ін-

структивно-методичні наради з питання: «Про роботу з 

обдарованими дітьми». 

 Всю роботу з обдарованими дітьми розподіляється 

за такими етапами: 

 - діагностика та розподіл дітей за видами здібнос-

тей; 

 - творча реалізація авторських програм і планів з їх 

подальшою корекцією; 

 - підбір і адаптація педагогічних технологій методів 

і прийомів розвитку творчого потенціалу   здібних дітей; 

 - аналіз і узагальнення результатів роботи. 

 Багато дітей нашого закладу виявляють високий  ступінь обдарованості не в одній сфері,  а у  
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  декількох. Вихователі та  психолог не тільки виявляють таку полі обдарованість, а й удоско-

налюють і розвивають її. Психорозвивальна робота проводиться за такими  напрямками: 

 - розвиток інтелектуальних здібностей; 

 - формування адекватного само сприймання; 

 - допомога дітям адаптуватися до навколишнього світу; 

 - засвоєння   конструктивних  форм   спілкування  з   однолітками  й дорослими;  

 - допомога   батькам,   вихователям,   дітям   правильно  органі-

зувати навчальну діяльність. 

 Для поглибленої роботи з розвитку дітей і розкриття їхніх спеці-

альних і загальних здібностей в закладі створені гуртки художньо-

естетичного, фізкультурно-оздоровчого спрямування за допомогою 

яких діти отримали можливість більш ефективніше розкривати свій 

творчий потенціал.  

 Керівники гурткової роботи художньо-естетичного спря-

мування Міщенко Л.М. «Вправні пальчики»,Сергієнко Н.М. 

«Чарівні завитки»,Костючина Л.М та Хандога Т.В. «Світ чарі-

вних кружечків» зацікавлюють дітей новими видами діяльнос-

ті,ознайомлюють з нетрадиційними техніками робо-

ти,заохочують до створення власних творчих композицій. Роз-

вивають творчу уяву, фантазію, зорову та рухову пам’ять. 

 Метою роботи театрального гуртка  «Ромашка» під керів-

ництвом Пилипенко Н.А та Горбач Т.В. є залучення дітей до твор-

чої діяльності шляхом ознайомлення з театральним мистецт-

вом,використання театралізації для розвитку творчих, акторських 

та сценічних здібностей вихованців,формування в них мовленнє-

вої компетентності, навичок театрально-виконавської діяльнос-

ті,ознайомлення дошкільників із театром як установою, з   профе-

сійною діяльністю працівників. 

 На всіх святах та розвагах,які проводяться в дошкільному за-

кладі,свої вміння демонструють  вихованці гуртків  «Маленькі вір-

туози» та «Дзвінкі голосочки» під керівництвом музичних керівни-

ків Радченко Н.М.,Шуляк О.М. 

 Творчий підхід керівника гуртка «Дзвінкі голосочки» Шуляк 

О.М. до планування та організації  роботи з дітьми забезпечує пос-

лідовність розвитку спеціальних та  загальних здібностей дітей : 

емоційний відгук на музику, чуття музичного ритму, чуття тембру. 

Педагог  розвиває у дітей стійкий  інтерес до різних видів та жан-

рів  музики. Формує бажання виступати перед слухачами, прийма-

ти участь в конкурсах, концертах.   



21 

 

 Доступна для дітей дошкільного віку пошуково-дослідницька діяльність під керівницт-

вом Педори Л.С.,яка організувала гурток «Дослідники-Чомусики», створює широкі можли-

вості для виховання в малят пізнавального інтересу до довкілля та розуміння його значення. 

 Спираючись на базові знання дітей з різних ліній розвитку, пошуково-дослідницька дія-

льність поглиблює процес розвитку дитини, формує системні та глибокі знання про навколи-

шній світ і взаємозв’язках і залежностях.  

 Більш розширені знання про історію рідної зем-

лі діти отримують на заняттях гуртка «Я-

українець»,організованого вихователями Шумейко 

В.В.та Леляк В.В. Дітей вчать любити і цінувати 

свою Батьківщину,бачити красу рідної зем-

лі,поважати народні звичаї,традиції; знайомлять із 

святами та   обрядами, народними прикметами, украї-

нськими стравами, одягом,оселею, з життям та твор-

чістю видатних людей. 

 До гурткової роботи з читання залучаються всі 

бажаючі діти старшого дошкільного віку. Керівники 

гуртків Гаркуша Г.І., Перепечай Л.О., Ромаскевич 

С.П. формують й розвивають в дітей мовленнєві вміння та навички,інтерес до читання,емоційну і почуттє-

ву сферу ,образне мислення,уміння висловлювати  елементарні  оцінні судження щодо почутого;формують 

морально-етичні уявлення і почуття,збагачують соціальний досвід;вчать самостійно й продуктивно працю-

вати з дитячою книжкою,орієнтуватися в світі книжок і вибирати для задоволення власних пізнавальних 

потреб. 

 На заняттях гуртка «Промінчики твого здоро-

в’я» під  керівництвом практичного психолога Ада-

менко Л.В. діти  отримують уявлення про те, що най-

більше багатство людини це – здоров’я. У дітей фор-

мується потреба дбати про своє    здоров’я, турботли-

во ставитися до свого тіла та організму, вміння його 

доглядати. Діти отримують знання про те ,що джере-

лом  зміцнення здоров’я і запобігання хворобам  є 

здоровий спосіб життя та безпечна поведінка в до-

вкіллі,а шкідливі звички є    основною причиною по-

рушення здоров’я. 

 Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втра-

чають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, оскільки в умовах активного   впрова-

дження комп'ютерних технологій різко знизилась   рухова активність дітей, як наслідок  підвищився відсо-

ток дітей з ослабленим здоров’ям. Саме тому в ДНЗ «Світлячок» постало питання про організацію спорти-

вного гуртка «Казкові степ-платформи» під керівництвом інструктора з фізвиховання Ярошенко І.М. 
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  Степ-аеробіка – це ритмічні рухи вгору-вниз на  спеціальній платформі. Такі вправи ро-

звивають рухливість у суглобах, формують склепіння, тренують рівновагу, серцево-судинну, 

дихальну   

систему. Для виконання вправ степ-аеробіки в закладі виготовили платформи для дітей.  

 Заняття з степ-аеробіки супроводжуються ритмічною музикою, яка створює гарний на-

стрій у дітей. Степ-аеробіка – один з самих простих і ефективних стилів аеробіки. «Степ» в 

перекладі з англійської мови буквально – «крок». Степ

-аеробіка дозволяє в короткий відрізок часу підвищити 

життєвий тонус, тренує судинну систему, посилює об-

мін речовин в організмі, впливає на серце та легені, 

покращує психічний та емоційний стан дитини. Занят-

тя степ-аеробікою позитивно впливають на фізичну пі-

дготовленість, на працездатність, силову підготовле-

ність.  

 Кожна дитина на заняття знаходить фізичне і мо-

ральне задоволення, отримує заряд енергії та бадьоро-

сті, а також "море" позитивних емоцій, з ентузіазмом 

опановуючи новими програмами зі степаеробіки. 

 Значну роль у процесі розвитку і навчання обда-

рованих дітей відіграють батьки. Тому важливо, щоб 

батьки стимулювали та активно впливали на хід розви-

тку , навчання і виховання обдарованих дітей. Для цього в дошкільному закладі проводяться такі форми ро-

боти з батьками: 

 - індивідуальні консультації психолога та ви-

хователів; 

 - „круглі столи", тренінги, лекції; 

 - забезпечення батьків методичною літерату-

рою; 

 - анкетування; 

 - консультаційні пункти; 

 - творчі виставки дітей. 

  Кожна обдарована дитина своєрідна та уні-

кальна. Тому не існує універсальних методів, що 

виявляють будь-яку обдарованість дитини. Висно-

вки про обдарованість дитини можна робити тіль-

ки на підставі великої кількості здобутих результатів. При чому такі висновки не можуть бути остаточни-

ми. 

                 І. Прищепа 
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ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: 

 

 Уже  кілька десятиліть учні Галайбинської школи під керівництвом учителів до-

помагають працівникам лісового господарства у їх благородній справі: садять молоді деревця, догляда-

ють за лісопосадками, охороняють тваринний світ лісу, збирають лікарські рослини. 20 років у школі дія-

ла ланка юних лісівників, а 15 листопада 2011 р. було видано наказ № 143 ДП «Борзнянське лісове гос-

подарство» «Про створення Галайбинського учнівського лісництва». Було поставлено на меті поглибити 

знання  учнівської молоді про рослинний і тваринний світ, забезпечити набуття практичного досвіду в  

проведенні робіт по охороні та примноженню 

природних багатств, ще в більшій мірі вихову-

вати у  підростаючого покоління бережне став-

лення до природи. Галайбинське учнівське ліс-

ництво веде  активну різнопланову роботу. Йо-

го інтереси – у різних сферах   діяльності: це і 

здобуття нових  теоретичних знань, і науково-

дослідницька робота, і практичні заняття – 

плідна праця по   вирощуванню лісових наса-

джень, догляду за ними.  

 Грунтовні теоретичні заняття з  лісоводс-

тва проводяться у кабінеті лісу, який образно  називають «зеленим    класом». Його  обладнано спільни-

ми  зусиллями  Борзнянського держлісгоспу і   колективу школи. Він зі смаком умебльований, світлий і 

затишний, тут зібрано інформативний матеріал про лісові ресурси, науково-дослідницьку та позакласну 

роботу учнів. Є виставка виробів з дерева.  

 Практичні заняття відбуваються  у  лісово-

му розсаднику та на землях лісового господарст-

ва, де діти вирощують сіянці дуба звичайного. 

 Дуб – одне з наймогутніших дерев  України, 

яке славиться своєю міцною  деревиною і довго-

вічністю, тому юні  природознавці  не з меншою  

відповідальністю досліджують шляхи підвищен-

ня ефективності створення лісових дубових ку-

льтур ,а також  із задоволенням доглядають за 

розсадником   дубів. 

Ділянку для розсадника  було закладено  площею 

0,2 га. Перед посівом жолудів була проведена  ретельна підготовча робота. Діти уважно перевірили 

якість жолудів ( здорові – це значить коричневі).  Перед посадкою жолуді помили проточною водою,   
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щоб очистити їх від цвілі та бактерій. Це потрібно для того, щоб молоде проросле дерево 

не захворіло. Для розсадника була вибрана ділянка з сірою   лісовою землею. Була досить 

посушлива осінь, але юні дослідники врахували,що потужна і широка   розгалужена коре-

нева система дуба дозволяє зростати дереву навіть на сухих грунтах.   Рослина не перено-

сить перезволоження.   Теплолюбива.  Морозостійка. Посухостійка. Всі ці обставини були 

враховані членами  лісництва при виборі землі, методів посіву жолудів . 

 Члени Галайбинського лісництва  вносять свій вклад у велику загально на  родну справу віднов-

лення дібров. Так, за останні три роки членами Галайбинського шкільного лісництва було посаджено 

близько 17 гектарів  дубових насаджень. 

Всі ці  насадження стали дослідними діля-

нками юних лісівників. Перевірялася ефе-

ктивність різних технік посадок: мечем 

Колесова і під мотобур. 

 Члени шкільного лісництва постійно 

ведуть дослідницьку роботу. Юні лісівни-

ки створили науково – дослідницькі праці 

«Вирощування стійких дубових насаджень 

в урочищі «Галайбине», а також «Вплив природно – кліматичних умов на швидкість росту лісових по-

рід гібридних тополь». 

 Юні дослідники уважно спостерігають за тим, як приживаються дубові саджанці, яка з технік             

краще впливає на життєдіяльність молодих деревець. Галайбинські школярі мають змогу спостерігати 

за глибиною посадки і відстанню між саджанцями. 

 Було закладено кілька площ у культурах з різною шириною міжрядь (3-4 і 6-8 м), (в ряду –          

0,25-0,3 м). 

 В результаті досліджень було виявлено, що  найбільшу ефективність має посадка саджанців дуба в 

природно-кліматичних умовах, характерних 

для  Чернігівської області, з шириною міжрядь 

– 2-2,5 м. (в ряду – 0,5 м). 

У школі проводиться велика позакласна і  по-

зашкільна робота. Це години спілкування, 

КВК,  вікторини, брейн-ринги, театралізовані 

свята 

 Щорічно у школі відбувається  День лісу, 

який став справжнім святом для всього колек-

тиву школи. Цей день присвячений безпосеред-

ньому спілкуванню з природою. Діти просто 

відпочивають у лісі, який став їм рідним з дитинства. Але програма цього дня різноманітна.  

 Учні беруть участь у веселих    конкурсах («Збудуй курінь», «Розпали вогнище» та ін..), для них 

проводяться вікторини та екологічні ігри. 
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 Також члени Галайбинського 

лісництва щорічно  беруть участь у 

Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу 

в твоїх руках». ». Так, у 2014-2015 

н.р. на районний етап конкурсу були      

представлені малюнки та твори учнів на тему 

«Людина і ліс». П’ятикласник  Ушкаленко             

Євген зайняв І місце у конкурсі творів, а учень            

четвертого класу Калюжний Іван став                 

переможцем у конкурсі малюнків. Роботи дітей 

були представлені і на обласний етап, де вони за-

йняли відповідно ІІ і І місце. Призери конкурсу були нагороджені дипломами та цінними подарунками. 

 У 2015 – 2016 н.р. шестикласниця Галайбинської   школи Стрижак Вікторія заняла ІІ місце у  кон-

курсі творів і також була нагороджена цінним подарунком. 

 Кожного року юні галайбинські природолюби беруть участь в обласних змаганнях членів              

учнівських лісництв, які влаштовує Чернігівська обласна станція юних натуралістів. Діти готують              

презентацію діяльності учнівського  лісництва, захист науково-дослідницької роботи. У 2014-2015 н.р. 

члени   Галайбинського лісництва взяли участь у цих змаганнях заочно. 

 ДП «Борзнянське лісове господарство»   всіляко заохочує роботу шкільного лісництва,   зокрема, 

виступає спонсором для організації   екс-

курсій, поїздок, поповнення матеріально-

технічної  бази школи та ін. Члени    уч-

нівського лісництва у 2014-2015н.р. пред-

ставляли свої композиції на районному 

святі до  Дня працівників лісу.  Учні відві-

дали музей природи при ДП 

«Борзнянське лісове господарство», пере-

глянули концерт,   отримали подяку за ак-

тивну допомогу у   вирощуванні лісу та 

участь у конкурсах  на лісову тематику. За 

свою активну роботу члени шкільного лі-

сництва неодноразово отримували грамоти управління освіти і науки Чернігівської обласної   державної 

адміністрації, Міністерства освіти і науки України. 

 В майбутньому робота  юних лісівників продовжуватиметься. Ми будемо не лише висаджувати   

рослини, а й  спостерігати за їх ростом та розвитком. 

 

                К. Складана 
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