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ПАМ’ЯТАЄМО І ШАНУЄМО ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ 
На Дніпропетров-

щині згадали  
мільйони українців, 
які загинули під час 

голодоморів  
у ХХ столітті 

• Вшанування відбулися на 9-му 
кілометрі Запорізької траси біля 
пам’ятника жертвам Голодомору 

і політичних репресій 

«Голодомори 20-х, 30-х, 40-х років – одна 
з найтрагічніших сторінок нашої історії. 
Маємо пам’ятати про ті жахливі події, 
аби такого більше ніколи не повторилося. 
Сьогодні зібралися вшанувати пам’ять ти-
сяч загиблих мешканців Дніпропетровщини, 
покласти квіти й колоски, запалити свічки 
та лампадки», – зазначив заступник голови 
Дніпропетровської ОДА Іван Начовний.

Представники обласної та міської влади, вій-
ськові, духовенство, громадськість принесли 
квіти, колоски, калину. У пам’ять про безвин-
них жертв запалили лампадки, згадали жертв 
трагічних подій хвилиною мовчання.

«Щороку приходжу сюди пом’янути своїх 
рідних, які загинули від голоду 32-33-го років, –  
сказала дніпрянка Катерина Капінус. – Ба-
буся терла бур’ян, аби хоч якось прокорми-
ти дітей, та найменші не вижили. Мати 
розповідала, що сама опухла від голоду. Коли 
навесні на вишні з’явилися ягоди, через слаб-
кість не могла до них навіть доповзти».

• У холі Дніпропетровської  
облдержадміністрації  
до Дня пам’яті жертв  

голодоморів відкрили нову  
тематичну фотовиставку

«Така виставка має нагадувати відвіду-
вачам про страшні трагедії, які випали на 
долю українців у ХХ столітті. Це – візуалі-
зація тих подій та нашої пам’яті», – зазна-
чив начальник управління з питань внутріш-
ньої політики Дніпропетровської ОДА Ігор 
Куліковський.

На стендах 
р о зм і  щ е н о 
20 світлин – 
це історичні 
та сучасні 
фото, люди, 
документи, 
карти, ме-
моріали.

«Перша світова, визвольна боротьба 20-х 
років, голод. Доля українців у ХХ столітті 
була дуже трагічною. Тисячі сімей вислали 
до Сибіру. А тих, хто залишився, загнали до 
колгоспів. У людей цілеспрямовано відбирали 
зерно, що призвело до масового голоду. Пік 
припав на весну 1933-го», – розповів голова 
обласного товариства в’язнів та репресова-
них Іван Дремлюга.

Іван Дремлюга додав: тоді в Україні щодня 
помирало майже 25 тисяч людей. Події 1932-

1933 років визнали геноцидом українського 
народу.

«Дніпропетровщина була аграрним регіо-
ном. У роки Голодомору область втратила 
тисячі мешканців, – сказав начальник Пів-
денно-Східного відділу Інституту національ-
ної пам’яті Ігор Кочергін. – Якщо не про-
говорювати такі болючі сторінки історії, 
поступово можна зникнути як нація. Тому 
важливо говорити та пам’ятати. Усвідо-
мити, чому це сталося та до чого призвело».

Наймасштабніший Голодомор в Україні став-
ся у 1932-1933-му. Тоді жертвами геноциду 
стали щонайменше 3,9 млн людей. 

«Щохвилини подумки разом зі своїми пра-
щурами, які постраждали від лиха 30-х років. 
Про ті жахіття знаю з вуст дідуся. Через  
Голодомор загинуло сім людей із нашої роди ни, 
серед них п’ятеро дітей. Про горе, яке спіт-
кало нашу сім’ю, розповідаю своїм синам та 
онукам», – поділилася дніпрянка Лідія Бабіч. 

Пам’ять мільйонів жертв голодоморів вша-
новують в Україні в четверту суботу листопада, 
згадують тих, хто загинув через голод у 1921-
1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках. У цей день 
в усіх куточках країни проходить акція «Запали 
свічку». Будь-хто може згадати жертв голодо-
морів, запаливши свічку на підвіконні.

За матеріалами прес-служби  
Дніпропетровської облдержадміністрації

Опорний ліцей Лихівської громади
Простір з креативним ди-

зайном, сучасними мебля-
ми й новітнім обладнанням 
створюють у Ли хівському 
опорному ліцеї. Нині три-

ває реконструкція на другому поверсі будівлі. Де-
сять навчальних кабінетів вже відремонтовано. А 
ще оновили частину коридорів. Приводять до ладу 
спортивну залу. Далі на черзі – харчоблок. 

Ліцей знаходиться у Кам’янському районі. Там на-
вчається майже 300 учнів. На заняття шкільними ав-
тобусами підвозять дітей із сусідніх сіл – Яковлівки, 
Райдужного, Степного, Володими рівки, Байдаківки.

Обласний фаховий коледж спорту
Будівлю коледжу спорту осучаснюють 

вперше за майже 40-річну історію. 
Підрядники вже утеплюють фасад будівлі 

коледжу та приводять до ладу навколишню 
територію. Покрівлю, яка протікала, вже 
повністю замінили. А ще змонтували мета-
леві навіси та огорожу на даху. 

В Обласному фаховому коледжі спорту –  
понад півтисячі вихованців.

Дитячо-юнацька спортшкола
У Софіївці Кри-

ворізького ра йону 
оновлюють 60-річ-
ний ста діон місце-
вої ДЮСШ. Нині 
працюють над бі-
говими доріжками 

та футбольним полем. На ньому вже укла-
ли штучну «траву». Нині наносять розміт-
ку. На черзі – встановлення воріт. Згодом 
на стадіоні поставлять криті трибуни на 
360 місць, прокладуть тротуарні доріжки 
та зроблять парковку для авто.
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«Голодомор: мозаїка історії.  
Невідомі сторінки»

Семен КАЛНИШ: «Історія має залишитися нащадкам»
У серпні 2021 року Національ-

ний музей Голодомору розпочав 
масштабну експедицію Україною 
з метою пошуку свідків Голодомо-
ру та досі невідомих місць масово-
го поховання жертв Голодомору- 
геноциду. Це друга масштабна 
експедиція Україною, щоб запи-
сати свідчення тих, хто пережив 
страшні 1932-1933 роки.

Очевидців Голодомору – їм за-
раз щонайменше 90 років, зали-
шилося дуже мало, і саме тому їхні 
спогади такі цінні.

За 18 днів команда проїхала май-
же 5000 кілометрів, відвідала 64 на-
селені пункти, де записала 87 історій 
з очевидцями Голодомору. Музей-
ники побували і в містах-мільйон-
никах, і в районних центрах, і в ма-
леньких селах, де зараз залишилося 
всього кілька мешканців, у Дніпро-
петровській, Запорізькій, Полтав-
ській, Харківській, Вінницькій та 
Хмельницькій областях.

Перебуваючи на Дніпропетров-
щині, команда музею відзняла 
історію Семена Калниша, який пе-
режив Голодомор 1932-1933 рр. та 
масовий штучний голод 1946-1947 рр.

Калниші проживали в смт 
Обухівці Дніпровського району 

Дніпропетровської області. Тут 15 
лютого 1927 року й народився Се-
мен Панфилович. Батько Семена 
спершу повірив у більшовицьку 
пропаганду та навіть був партій-
ним діячем. Участь у партійному 
активі не вберегла Калнишів від 
пограбування з боку таких самих 
партійців (наприклад, активісти 
розвалили вітряний млин, що на-
лежав родині), але, мабуть, саме 
це врятувало всю родину під час 
Голодомору.

Семен згадує: «Сусідом хата в 
хату в нас був дід Осакій. У них 
була родина: дід, баба і троє дітей – 
два сини й одна дочка. Вони пухлі 
були. І батько помагав їм, помагав 
іншим, своїм братам і сестрам. На-
приклад, Євтихій, це найменший 
із сусідських, він прибігав: «Тітка 
Наталка, дайте шо-небудь! Тітка 
Наталка, дайте шо-небудь!» Це до 
матері моєї... 

Наприклад, Осакії жили по су-
сідству, а поруч із ними – Юхим. 
Він більш-менш жив, на заводі 
працював. У нього був великий со-
бака і кіт. Тож батько Осакіїв, його 
Євтихій і Ананій пішли втрьох 
і забрали цього собаку. Приве-
ли до себе, вбили та з’їли. А кота  

повернули. Так Юхим і Осакії на 
все життя ворогами залишились».

Відео-історія Семена Калниша –  
за посиланням: https://youtu.be/JkO_ 
JpAbHGw 

Мільйони українців стали жерт-
вами геноциду та інших сталін-
ських злочинів. Комуністичний 
тоталітарний режим знехтував ба-
зовими правами людини, зокрема 
правом на життя, гідність, свободу 
власної думки тощо. Завдання су-
часного покоління українців – збе-
регти пам’ять про ці злочини, щоб 
не допустити повторення їх у май-
бутньому.

Матеріал створено у рамках 
проєкту «Голодомор: мозаїка істо-
рії. Невідомі сторінки», втіленого 
за підтримки Українського куль-
турного фонду.

Поліна ГОЧ, менеджерка  
по роботі зі ЗМІ Національного 

музею Голодомору-геноциду

Онлайн-курси  
на порталі «Дія»

В Україні – місяць циф-
рової грамотності. На пор-
талі «Дія» запустили без-
ліч діджитал-курсів для  
батьків, школярів і вчи-
телів.

«Місяць цифрової грамотності ініцію-
вало Мінцифри. Проєкт допоможе україн-
цям вдосконалити діджитал-навички. Усіх 
охочих запрошуємо пройти освітні онлайн- 
курси на порталі «Дія», – зазначив заступ-
ник голови Дніпропетровської ОДА Іван 
Начовний.

Для всіх охочих опанувати діджитал- 
навички – на порталі «Дія» розміщено 
освітні серіали (https://osvita.diia.gov.ua/
courses): осно ви кібергігієни, безпека ді-
тей в Інтернеті, кіберняні, як громаді стати 
цифровою, електронний підпис.

 «На цих відеокурсах можна навчитися, 
наприклад, безпечно користуватися кібер-
простором. Допомогти опанувати такі на-
вички дитині. Розібратися з електронним 
підписом: правильно його створити, збері-
гати та використовувати», – розповів Іван 
Начовний.

Є і Всеукраїнська школа онлайн (https://
lms.e-school.net.ua/). На платформі – відео-
уроки, тести та завдання для вчителів і  
учнів 5-11 класів.

Перевірити отримані навички усі бажаю-
чі можуть за допомогою тесту Цифрограм 
(https://osvita.diia.gov.ua/digigram).

8 – обласний онлайн-семінар 
для директорів комунальних 
закладів позашкільної освіти 
за темою «Якісна позашкільна 
освіта у громаді: вимоги сучас-
ності»;

18 – засідання організаційного 
комітету щодо проведення Все-
українського конкурсу профе-
сійної майстерності «WorldSkills  
Ukraine» у 2021-2022 роках;

– онлайн-нарада з представ ни-
ками закладів фахової перед ви-
щої та професійної (професій но- 
технічної) освіти щодо прове-
дення І етапу Всеукраїнсько го  
конкурсу професійної майстер-
ності «WorldSkills Ukraine» у 
2021 у Дніпропет ровській об-
ласті;

22 – засідання конкурсної 
комісії щорічного обласного  
конкурсу проєктів «Молоді 
вчені Дніпропетровщини» на 
отри мання матеріального заохо-
чення;

23, 30 – осіння установча дис-
танційна сесія для вихованців 
Дніпропетровського відділення 
Малої академії наук учнівської 
молоді;

29 – засідання конкурсних 
комісій обласних конкурсів 
«Краща рада молодих вчених» і 
«Кращий молодий вчений»;

– засідання комісії з питань лі-
цензування освітньої діяльності 
закладів освіти у сфері дошкіль-
ної, позашкільної та повної за-
гальної середньої освіти.

Протягом місяця:
– інформаційно-просвітниць-

кі заходи у закладах освіти до 
Всеукраїнського тижня з про-
тидії булінгу; Дня захисників і 
захисниць України; Європейсь-
кого дня боротьби з торгівлею 
людьми; Дня відповідальності 
людини та вшанування пам’яті 
Богдана Гаврилишина;

– «круглі столи» «Ти#День: 
Година історії» за темами: «Дер-
жавний герб України: історія та 
сучасність», «Історія українсь-
кого війська», «Українська Гре-
ко-Католицька Церква» (Облас-
ний центр позашкільної освіти 
та виховної роботи»).

Взято участь у:
8 – ІІІ Регіональному форумі 

«Реформування системи шкіль-
ного харчування» за участю 
Першої леді України та під го-
ловуванням Прем’єр-Міністра 
України.

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ, 
директор департаменту 

освіти і науки ОДА

Жовтень

Сучасна  
українська мова.  

Освітній хаб

Відповідно до ст. 6 та ст. 9 Закону від 25 квітня 2019 р.  
№ 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної» всі громадяни України мають володіти 
українською мовою.

У серпні 2021 року Асоціація інноваційної та цифрової 
освіти спільно з Міністерством культури та інформаційної 
політики України за підтримки Українського культурного 
фонду запустили Національний онлайн-проєкт з тестування і 
вивчення української мови (moyamova.in.ua).

На платформі розміщено унікальний адаптивний тест з 
української мови (згідно з українськими та міжнародними 
стандартами), а також понад 30 онлайн-ресурсів для безко-
штовного вивчення української мови, зокрема безкоштовний 
мультимедійний онлайн-курс «Сучасна українська мова», 
(https://eduhub.in.ua/courses/suchasna-ukrajinska-mova) розмі-
щений на платформі Освітнього хабу міста Києва, який в до-
ступній формі пояснює норми нового правопису. 

З метою популяризації проєкту серед українців вивчаєься 
громадська думка, тому створено коротке онлайн-опитування 
(https://docs.google.com/forms/d/1Mo89JnIDPGTChcg29RaON
7QjaX3d2PumaI-uVtdC3mY/viewform?edit_requested=true).

Також на сайті Освітнього хабу розміщено майже  
100 інших корисних онлайн-курсів різної тематики (всі безко-
штовні з можливістю отримання онлайн-сертифікатів).
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Виставка «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»:
підсумки участі освітян Дніпропетровщини 

20-22 жовтня 2021 року Київсь-
кий палац спорту гостинно відчи-
нив двері учасникам та відвідува-
чам ХІІІ Міжнародної виставки 
«Інноватика в сучасній освіті», 
яку організувала та провела  
ком панія «Виставковий Світ»  
за інфор маційної та методично- 
організаційної підтримки Міні-
стерства освіти і науки України 
та Національної академії педа-
гогічних наук України, Держав-
ної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти».

Привітання учасникам, організа-
торам і гостям надіслали Міністр 
освіти і науки України Сергій Шкар-
лет, президент НАПН України Ва-
силь Кремень, директор Інституту 
модернізації змісту освіти Євген 
Баженков. Ознайомитись із текстом 
привітань можна на сайті виставки –  
http://innovosvita.com.ua/index.php/
uk/about-the-exhibition/greetings

Інноваційні досягнення на ви-
ставці представили 320 учасників  
із 21 регіону України, а також 
Греції, Литви, Словаччини і Чехії.

Кращі освітянські здобутки, на 
чолі з департаментом освіти і на-
уки Дніпропетровської облдер-
жадміністрації, представлено 24 
обласними закладами освіти, це: 
Дніпровська академія неперервної 
освіти; Криворізький ліцей «Дже-
рело», Криворізька спеціальна шко-
ла «Перлина» Дніпропетровської  
обласної ради; гімназія № 28, ліцей 
№ 13, НВК «Загальноосвітній на-
вчальний заклад І-ІІ ступенів – ака-
демічний ліцей № 15», НВК «Гім-
назія № 11 – спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням іноземних 
мов І ступеня – дошкільний на-
вчальний заклад «Еврика»», СЗШ 
№ 38 ім. І.О. Секретнюка, Технічний 
ліцей імені Анатолія Лигуна, гімна-
зія № 4 ім. А.С. Макаренка, НВК 
№ 3 «Загальноосвітній навчальний 
заклад – дошкільний навчальний 
за клад», СЗШ № 22, гімназія № 12  
м. Кам’янського; СЗШ № 12 м. Мар-
ганця; СЗШ №№ 4, 13 м. Нікопо-
ля; ліцей Новопільської сільської 
ради; ліцей № 2 Петропавлівської 

селищної ради; ДНЗ (ясла-садок) 
комбінованого типу № 2 «Берізка», 
початкова школа та ДНЗ (ясла-са-
док) комбінованого типу № 4 «Ди-
восвіт» Слобожанської селищної 
ради; Знаменівський ЗДО «Казка» 
Піщанської сільської ради Новомо-
сковського району; СЗШ Роздор-
ської селищної ради; опорна СЗШ  
ім. Т.Г. Шевченка Лозуватської сіль-
ської ради Криворізького району.

Знайти детальну інформацію 
про учасників виставки, дізнатися 
про їхні родзинки можна у ката-
лозі, який підготували організато-
ри. Доступ до каталогу за поси-
ланням – http://innovosvita.com.ua/
images/stories/%D1%81atalogue_
exhibitions_innovatyka_we_2021.pdf

Роботу виставки супроводжува-
ла насичена змістовна тематична 
програма. Очно та в режимі онлайн 
за участю керівників, провідних 
фахівців і науковців МОНУ, НАПН 
України, ІМЗО, керівників закладів 
освіти, педагогів-практиків, пред-
ставників закордонних закладів 
освіти та міжнародних представ-
ництв, виробників і постачальни-
ків навчального обладнання від бу-
ли ся 53 конференції, презентації,  
семі нари, «круглі столи», педаго-
гічні коучинги, майстер-класи.

21 жовтня фахівцями Дніпров-
ської академії неперервної освіти 
проведено V Всеукраїнську нау ково-
практичну конференцію «Науково- 

методичні засади створення інно-
ваційної моделі STEM-освіти».

Для учасників виставки оргкомі-
тет провів виставкові конкурси «Лі-
дер інновацій в освіті» й конкурс з 
8-ми тематичних номінацій: «Упро-

вадження інноваційних педагогіч-
них технологій в освітню діяльність 
закладу освіти», «STEM-напрями як 
засіб підвищення якості інклюзив-
ної освіти», «Інноваційна педагогіч-
на діяльність в умовах цифровізації 
освіти», «Інноваційні технології ро-
звитку професійної компетентності 
педагогів в системі післядипломної 
освіти», «Упровадження освітніх 
інновацій у професійну підготов-
ку фахівців для сучасного ринку 
праці», «Природничо-математична 
освіта в контексті нового Держав-
ного стандарту базової середньої 
освіти: від знань до компетентно-
стей», «Упровадження в освітню 
діяльність інноваційних проєктів, 
моделей, систем, технологій, мето-
дик, що спрямовані на підвищення 
якості освіти», «Експериментальна 
діяльність закладів освіти як чинник 
професійного зростання педагогів».

За результатами конкурсу  
НАГОРОДЖЕНО:

Золотими медалями
– Дніпровську 

академію непе-
рервної освіти у 
номінації «Інно-
ваційні техноло-
гії розвитку про-

фесійної компетентності педагогів в 
системі післядипломної освіти»;

– гімназію № 4 ім. А.С. Макаренка та 
гімназію № 12 м. Кам’янського у номіна-
ції «Інноваційна педагогічна діяльність 
в умовах цифровізації освіти»;

– НВК № 15 і Технічний ліцей імені 
Анатолія Лигуна м. Кам’янського у 
номінації «Упровадження в освітню 
діяльність інноваційних проєктів, мо-
делей, систем, технологій, методик, що 
спрямовані на підвищення якості освіти»;

– Криворізький ліцей «Джерело» у 
номінації «Експериментальна діяль-
ність закладів освіти як чинник про-
фесійного зростання педагогів»;

– НВК «Гімназія № 11 – спеціалізо-
вана школа з поглибленим вивченням 
іноземних мов І ступеня – дошкіль-
ний навчальний заклад «Еврика»» 
м. Кам’янського у номінації «Упро-
вадження інноваційних педагогічних 
технологій в освітню діяльність за-
кладу освіти»;

Срібними медалями 
– Лозуватську опорну СЗШ імені 

Т.Г. Шевченка у номінації «Інновацій-
ні технології розвитку професійної 
компетентності педагогів в системі 
післядипломної освіти»;

– Роздорську СЗШ і Нікопольську 
СЗШ № 4 у номінації «Експеримен-
тальна діяльність закладів освіти як 
чинник професійного зростання пе-
дагогів»;

– Знаменівський ЗДО «Казка» у 
номінації «Упровадження інновацій-
них педагогічних технологій в освіт-
ню діяльність закладу освіти».

Міжнародна виставка «Інновати-
ка в сучасній освіті» – єдиний про-
фесійний форум освітніх, науко-
вих і науково-технічних інновацій 
в Україні, на якому широко обго-
ворюються освітні проєкти, від-
бувається конструктивне спілку-
вання між виробниками сучасних 
технологій та їх безпосередніми 
користувачами, встановлюються 
ділові контакти із розвитку нау-
ково-технічних досліджень, ака-
демічного обміну школярами, сту-
дентами, викладачами.
Ольга ПИЛИПЕНКО, завідувач 

навчально-методичної лабора-
торії інформаційних технологій 

та STEM-освіти Академії

З метою презентації досягнень Дніпро-
петровщини з упровадження інновацій 
в діяльність закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, для збагачен-
ня освітньої практики сучасними форма-
ми інноваційної діяльності та пошуку ефективних 
шляхів підвищення якості П(ПТ)О п’ять закладів 
П(ПТ)О та НМЦ ПТО взяли участь у XІІІ Між-
народній виставці «Інноватика в сучасній освіті». 
Крім того, педагогічні колективи ЗП(ПТ)О Дніпро-
петровської області взяли участь у конкурсах з  
тематичних номінацій та отримали нагороди:

Почесне звання «Лідер інновацій в освіті»
• Дніпровський регіональний центр  

професійно-технічної освіти;
Золоту медаль:

• Навчально-методичний центр профтехосвіти у 
Дніпропетровській області;

• Криворізький навчально-виробничий центр;

• Криворізький центр професійної освіти 
робітничих кадрів торгівлі та ресторанного 
сервісу;

• Камʼянський центр підготовки і перепід-
готовки робітничих кадрів;

• Професійно-технічне училище № 79.
Виставка – це дійсно ефективний майданчик для 

презентації інноваційних освітніх матеріалів і досві-
ду, обговорення освітніх проєктів, конструктивного 
спілкування між виробниками сучасних технологій 
та їх безпосередніми користувачами, професійне 
інформаційне поле для ділових контактів, обгово-
рення аспектів упровадження сучасних технологій і 
методик безспосередньо в освітній процес.

Переконані, що представлені та оцінені проєк-
ти будуть поштовхом в осучасненні професійної 
(професійно-технічної) освіти регіону.

Віктор ВАСИЛИНЕНКО, директор  
НМЦ ПТО у Дніпропетровській області
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2 – військово-патріотичний ви-
шкіл для здобувачів освіти ПТУ-2, 
6, ДЦПО разом із обласним центром 
військово-патріотичного виховання,  
відпочинку та туризму;

6 – тренінг для здобувачів освіти 
Дніпровського центру професійної 
освіти з розвитку підприємницької 
компетентності;

7 – тренінг з профорієнтаційних 
компетенцій для педпрацівників 
ВПУ-75;

– відкриття Центру кар’єри на 
базі ВПУ-75 та «круглий стіл» за 
участю представників органів ви-
конавчої влади, соціальних парт-
нерів, майстер-класи для школярів 
Покровського району;

8 – засідання лабораторії «Кейс-ме-
тод у освітньому процесі ЗП(ПТ)О»;

11-15 – тематичний тиждень з 
історії України;

12 – день новопризначеного ке-
рівника ЦППРК № 1;

– науково-методичне консультуван-
ня відповідальних за роботу з твор-
чо обдарованою молоддю та кура-
торів дослідницьких проєктів МАН;

– майстер-клас «Технологія при-
готування страв здорового харчу-
вання»; 

12, 19, 22, 27 – заняття тре нінг-
курсу «Skills Lab: успішна кар’єра» 
для педпрацівників ЗП(ПТ)О, Дніпро;

12-13 – тренінг «Комунікативні 
компетентності сучасної людини»;

19 – міжобласний вебінар «Шля-
хи формування професійної компе-
тентності педагогів та здобувачів 
освіти ЗП(ПТ)О будівельної галузі»;

20 – заняття Школи впроваджен-
ня нових виробничих технологій 
ЗП(ПТ)О;

21 – засідання педагогічної ла-
бораторії «STEM-освіта в дії» 
(ЗП(ПТ)О, ДАНО, ЗЗСО);

25 – гостьова сесія центрів кар’єри;
– зустріч методистів НМЦ ПТО 

зі слухачами курсів підвищення 
кваліфікації БІНПО;

27 – тренінг «Техніка стрес-сер-
фінгу на основі проблем ЗП(ПТ)О»;

– організація та проведення то-
локи молодіжних ініціатив серед 
рад учнівського самоврядування 
ЗП(ПТ)О області.

Участь у:
4 – обласному заході з нагоди 

30-річчя психологічної служби 
Дніп ропетровської області;

5 – заключному етапі обласного 
конкурсу «Психолог року – 2021»;

5, 12, 19, 26 – Програмі ЄС «Кра-
щі навички для сучасної України»;

6-7 – обласній конфе ренції-еста-
феті «Психологічні здо бутки».

Віктор ВАСИЛИНЕНКО, директор  
Навчально-методичного центру ПТО 

у Дніпропетровській області

Жовтень

П(ПТ)О Дніпропетровщини у пілотному проєкті

Одним із важливих напрямків розвитку професій-
ної освіти є постійна робота з налагодження соціаль-
ного партнерства між закладами профтехосвіти, ро-
ботодавцями, органами виконавчої влади на місцях  
та з громадськістю. Це, насамперед, розвиток прак-
тики створення наглядових рад при закладах про-
фесійної (професійно-технічної) освіти як консуль-
тативно-дорадчого органу з метою забезпечення 
якості професійно-технічної освіти.

Саме з цією метою навчально-методичним центром 
професійно-технічної освіти Дніпропетровщини за-
проваджено серію вебінарів для керівників закладів 
професійної освіти області: «Архітектура наглядових 
рад за функціоналом та внутрішньою будовою», «Під-
бір представництва наглядової (піклувальної) ради», 
«Опанування маркетингово-комунікативних інстру-
ментів взаємодії з членами наглядової ради».

Віктор ВАСИЛИНЕНКО, директор НМЦ ПТО

Дніпропетровщина: визначаємо підходи до  
створення та ефективного функціонування 

наглядових (піклувальних) рад

Дніпропетров щи-
на – одна з десяти  
областей України, 
яка в рамках спів-
праці з EU4Skills 
реа лізує пілотний  
проєкт з упровад-

ження інформаційної системи ана- 
лізу та прогнозування регіональ- 
 них ринків праці з відпрацюван- 
ням методологічних підходів щодо  
роз робки прогнозних показників 
потреби в кадрах для формуван-
ня регіонального замовлення на 
підго товку робітничих кадрів.

29-30 вересня у Києві відбувся 
тренінг з підготовки аналітичних 
звітів за результатами досліджен-
ня регіональних ринків праці для 
представників навчально-мето-
дичних центрів ПТО та обласних 

центрів зайнятості десяти облас-
тей України.

Представник НМЦ ПТО у Дніп-
ропетровській області продемон-
стрував результати опитування 
випускників обласних закладів 
П(ПТ)О у 2020 р. 

Результати узагальнених даних 
анкетування розміщені на сай-
ті НМЦ ПТО в розділі «Моніто-
рингові дослідження» (https://drive.
google.com/file/d/1DEe2JH2VJyY0oe2187
GP5WOL7OmvWKWx/view).

Олена ГРИШАЄВА,  
заступник директора НМЦ ПТО 

Педагогічні працівники закладів П(ПТ)О
формують завдання на 2021-2022 н. р.

Відбулася установча сесія 
організаторів навчання кадрів у 
закладах П(ПТ)О І-го рівня ате-
стації, яку організувала НМЦ ПТО 
Дніпропетровщини та обласна  
організація Всеукраїнської асоціа-
ції медпрацівників профтехосвіти 
України.

Учасників ознайомлено з під-
сумками освітньої діяльності об-
ласних закладів П(ПТ)О у 2020- 
2021 н. р.; особливостями і пріо-

ритетами нового 2021-2022 н. р.;  
станом ринку праці області; ре-
зультатами оцінювання робото-
давцями ролі П(ПТ)О з форму-
вання робітничого потенціалу; ре- 
 зультатами перевірок державної  
служби якості освіти ЗП(ПТ)О  
області; розробленням нових 
стандартів П(ПТ)О; переліком 
нових підручників; проведенням 
обласного етапу конкурсу фахо-
вої майстерності WORLDSKILS; 

з проєктом положення про на-
глядові ради ЗП(ПТ)О.

Фахівці НМЦ ПТО області на-
дали учасникам інформацію щодо 
нових підходів у діяльності На-
ціонального агентства кваліфі ка-
цій, про продовження карантинних 
обмежень, про проєкт по ложення 
про атестацію педагогічних пра-
цівників.

Андрій КРАСИЛЬНИКОВ, 
методист НМЦ ПТО 

Науково-методичним центром ПТО  
у Запорізькій області проведено Всеукраїнський вебінар 

«Популяризація робітничих  
професій: проблеми та  

шляхи вирішення» 
Учасниками вебінару бу-

ли методисти НМЦ ПТО 
Дніпропетровщини, керів-
ники, викладачі та майстри 
виробничого навчання із 20 
закладів П(ПТ)О.

Педагоги Дніпропетров-
щини поділились інновацій-
ним досвідом з таких питань: 
сучасні тенденції по пуляризації 
робітничих про фе сій, новітні 
підходи до про ведення проф-
орієнтаційних заходів, кращі 
практики з про сування робіт-
ничих професій у різних со-
ціальних гру пах, запровад-
ження ефектив них програм 
професійної орієнтації молоді 
на робітничі професії із залу-
ченням підприємств-замовни-
ків кадрів регіону.

Участь педагогів у таких 
вебінарах дає можливість не 
тільки ефективно поспілкува-
тися з колегами, а й поділити-
ся своїм досвідом, отримати 
корисну інформацію для за-
провадження нових підходів 
в організації та проведенні 
проф орієнтаційної роботи се-
ред молоді.

Тереса БАБИЧ,  
методист НМЦ ПТО

Професійна (професійно-технічна) освіта Дніпропетровщини

Обласним навчально-методичним  
центром ПТО видано  

черговий номер  
(№ 4-28, жовтень 2021р.)  

інформаційно-методичного збірника 

«Методичний вісник 
ПТО  

Дніпропетровщини»
На шпальтах видан-

ня представлено ма-
теріали, напрацьовані 
методис тами НМЦ 
для вивчення і вико-
ристання в діяльності 
закладів П(ПТ)О.

Ці матеріали мають 
прикладний характер 
і спрямовані на допо-
могу педагогічним пра-
цівникам у їхній освітній діяльності.

Збірник розміщено на сайті НМЦ ПТО 
(http://nmc-pto.dp.ua/) в розділі «Збірник 
«Методичний вісник» (https://drive.google.
com/file/d/19XDWDqOAgmG7gPryk6-
erGgcMlorMiaZ/view).

Світлана ГОЛОВЧЕНКО,  
методист НМЦ ПТО
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Захід організовано ГО «Київсь-
кий молодіжний центр розвитку 
та співробітництва» за підтримки 

Міністерства молоді та спорту  

України, Міністерства юстиції 
України, ГО «Золотий вік Украї-
ни» та Центру з надання безоплат-
ної правової допомоги Міністер-
ства юстиції України.

Спікери семінару – член гро-
м а д с ь к и х  

організацій Міністерства юстиції 
та Міністерства соціальної політи-
ки України, президент ГО «Союз 
«Золотий вік України» Яна Бара-
нова та член громадської організа-
ції Міністерства молоді та спорту 
України, голова Всеукраїнської 
молодіжної громадської організа-
ції «Соціалістичний конгрес мо-
лоді» Олександр Потьомкін.

У семінарі взяли участь заступ-
ник директора департаменту мо-
лоді та спорту облдержадмініст-
рації Владислав Яцук та фахівці 

Дніпровської академії неперервної 
освіти на чолі з ректором Вікто-
ром Сиченком.

Питання, що розглядалися: • Ку-
ди веде шлях насильства та булін-
гу? • Як убезпечити наших дітей 
від цього ганебного явища? • Про-
тидія булінгу тощо.

Надія АНТОНЕНКО

У заході взяли участь 
директор Дніпропетров-
ського регіонального цен-
тру оцінювання якості  
освіти Марина Горбен-
ко-Хвастунова; директор 
Дніпропетровського об-
ласного ліцею-інтернату 
фізико-математичного 
профілю, кандидат фізи-
ко-математичних наук, 

доцент, заслужений вчи-
тель України Олег Поля-
ков; завідувач кафедри 
математики та методики 
її навчання Криворізько-
го державного педагогіч-
ного університету, кан-
дидат педагогічних наук 

Дмитро Бобильов; вчи-
тель математики Дніп-
ровського ліцею інфор-
маційних технологій при 
Дніпровському націо-
нальному університеті 
імені Олеся Гончара Оле-
на Сотніченко; старший 
викладач кафедри мате-
матичної, природничої 
та технологічної освіти 
Академії, кандидат філо-
софських наук Людмила 
Харлаш. 

Організатори та моде-
ратори заходу – фахівці 
кафедри математичної, 
природничої та техноло-
гічної освіти Академії: 
завідувач 
кафедри, 
кандидат 
п е д а го -
г і ч н и х 
н а у к ,  

доцент Ва дим Кір-
ман і директор об-
ласного навчаль-
но-методичного 
центру підвищен-
ня кваліфікації пе-
дагогічних працівників, 
старший викладач кафе-
дри Олена Добрянська.

На вебінарі були роз-
глянуті важливі питання 
викладання математики, 
а саме: • про ЗНО з ма-
тематики у 2021 та 2022 
роках; • про популяриза-
цію математики та інте-
лектуальні математичні 
змагання; • математич-
на творчість вчителів та 

учнів; • про 
о собливо ст і 
в и к л а д а н н я 
математики в 
умовах Нової 
у к р а ї н с ь ко ї  

школи; • особливості  
організації профільного 
навчання математики в 
системі закладів загаль-
ної середньої освіти та 
закладів вищої освіти;  
• про необхідний рівень 
математичної компетент-
ності вчителя математи-
ки; • про організацію ро-
боти вчителя математики 
в 2021-2022 н.р.
Олена ДОБРЯНСЬКА, 

директор обласного 
навчально-методичного 

центру підвищення 
кваліфікації  

педагогічних  
працівників Академії

Фахівці Дніп-
ровської акаде-
мії неперервної 

освіти долучились до написання ХХI Все-
українського радіодиктанту. Загальнонаціо-
нальний флешмоб – Всеукраїнський радіо-
диктант національної єдності – проводиться в 
День української писемності та мови.

Цьогоріч, з огляду на запобіжні карантин-
ні заходи, колектив не збирався разом (як це 
робилося щороку), а кожен бажаючий слухав 
трансляцію zoom-конференції. Наживо дик-
тант «Слідом за пам’яттю» зачитав відомий 
український письменник Юрій Андрухович.

До написання диктанту долучився ректор  
Академії – професор Віктор Сиченко. Він при-
вітав колектив Академії зі святом і зауважив: 
«Відзначення Дня української писемності та  
мови – це не лише проголошення благородної  

мети, а й справжня настанова нам, українцям, 
шанувати рідне слово, любити рідну мову і 
вивчати її протягом усього життя. Адже цей 
нетлінний скарб служить єднанням між по-
коліннями, возвеличує Україну й українців.

Знання української мови у нашій молодій 
державі – ознака освіченості, політичної 
зрілості, патріотизму кожного громадянина 
України, який впевнено дивиться у майбутнє.

Бажаю вам, шановні 
колеги, постійно працю-
вати над вдосконален-
ням знання усіх тонко-
щів нашої прекрасної 
милозвучної мови, її 
лексики та граматики. 
Пам’ятайте, що ід час-
навчально-виховного 
процесу українська мова 

повинна стати не лише одним із навчальних 
предметів, а й універсальною ланкою, яка зв’я-
зує всі види діяльності освітянської галузі».

Ректор наголосив, що про фахівців Академії 
можна сказати словами Василя Сухомлинсько-
го: «Тільки той може осягти своїм розумом і 
серцем красу, велич і могутність Батьківщини, 
хто збагнув відтінки і пахощі рідного слова, 
хто дорожить ним, як честю рідної матері, як 
добрим ім’ям своєї родини».

Еліна ЗАРЖИЦЬКА, методист  
навчально-методичного центру  

забезпечення якості освіти Академії

«Слідом за пам’яттю»

У Дніпровській академії неперервної освіти 21 жовтня відбувся семінар 

«Всеукраїнські колаборації студентів 
як інструмент протидії булінгу»

8 жовтня співробітниками обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації  
педагогічних працівників Дніпровської академії неперервної освіти  

спільно з кафедрою математичних, природничих та технологічних дисциплін для вчителів математики, 
керівників методичних об’єднань вчителів математики проведено навчально-методичний вебінар

«Проблеми математичної освіти Дніпропетровщини 
та шляхи їх вирішення»

23 листопада 2021 року  
після затяжної хвороби  

на 88 році життя перестало 
битися серце 

Людмили 
Олександрівни 
ГОРНАТЕНКО

Людмила Олександрівна про-
тягом тридцяти років працювала 
завідувачкою кабінету історії та 
незмінним секретарем партійної 
організації Інституту удоскона-
лення учителів Дніпропетров-
ської області.

Професіонал високого рівня, 
інтелігентна, стримана і  
висококультурна Людина.

Колектив Дніпровської  
академії неперервної освіти й  

освітянська спільнота області 
глибоко сумують з приводу 

смерті та висловлюють щире 
співчуття рідним і близьким 

Людмили Олександрівни

Дніпровська академія неперервної освіти



№ 41-43 (1057-1059) листопад 2021 року

6 27 листопада – День пам’яті жертв Голодомору

У 2020 році Дніпровською академією неперервної освіти спільно з Дніпропетровською обласною  
бібліотекою для дітей створено електронний збірник – методичний посібник на допомогу вчителю

«#1932-1933: МИ ПАМ’ЯТАЄМО…»
Підготовлені матеріали науковцями, партнерськими інституціями, педагогами та бібліотекарями Дніпропетровщини 

стануть у нагоді вчителям, класним керівникам і вихователям для застосування в освітньому процесі закладів освіти за 
окресленою темою. Ми пам’ятаємо про трагічні події Голодомору 1932-1933 рр. в нашому краї, щоб вшанувати пам’ять 
безвинних жертв тоталітарного режиму та не допустити в майбутньому геноцид над народом.

Завантажити збірник можна за посиланнями: 1. Книжка – https://drive.google.com/file/d/1x5uMtfxXnSpjHxzitsI_s87nzd23c56E/
view?usp=sharing; 2. ПДФ – https://drive.google.com/file/d/1Gi1P_IG6Pjh9XrRV7TiKXJKakb0OPepk/view?usp=sharing; 3. Сайт Ака-
демії – http://dano.dp.ua/uk/; 4. Обласна бібліотека для дітей – http://biblio-child.dp.ua/elektronni-knyhy; 5. Обласна бібліотека для молоді  
ім. М. Свєтлова – http://dobm.dp.ua/?page_id=1945&preview_id=1945&preview_nonce=4834b18e2b&_thumbnail_id=-1&preview=true

Іван БЕЗЕНА, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Академії

Указ Президента України №598/2021
«Про заходи у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 

1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу»
З метою належної організації  

та проведення заходів у зв’яз-
ку з 90-ми роковинами Голодо-
мору 1932-1933 років – геноци-
ду Українського народу, гідного  
вша нування пам’яті жертв голо-
доморів першої половини XX ст.  
в Україні ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити Організаційний ко-

мітет із підготовки і проведення 
заходів у зв’язку з 90-ми рокови-
нами Голодомору 1932-1933 років 
в Україні, визначивши його спів-
головами Прем’єр-міністра Украї-
ни і Керівника Офісу Президента 
України та включивши до його 
складу вчених, представників гро-
мадських об’єднань, центральних 
і місцевих органів виконавчої вла-
ди, територіальних громад;

2) розробити з урахуванням 
пропозицій Організаційного комі-
тету та затвердити план заходів на 
2022-2023 роки у зв’язку з 90-ми  
роковинами Голодомору 1932-1933  
років в Україні, забезпечити його  
виконання, передбачивши, зокре-
ма, заходи щодо:

– проведення у День пам’яті 
жертв голодоморів у місті Києві 
та інших населених пунктах  
меморіальних заходів за участю 
представників органів державної  
влади, органів місцевого само-
врядування, духовенства, громад-
ськості, іноземних держав, між-
народних організацій;

– організації у 2023 році Міжна-
родного форуму до 90-х роковин  
Голодомору 1932-1933 рр. в Україні;

– проведення тематичних науко-
вих заходів (конференцій, «круг-
лих столів» тощо, зокрема в ре-
жимі онлайн);

– забезпечення із залученням 
Національної академії наук Украї-
ни подальшого дослідження теми 
голодоморів першої половини XX  
століття в Україні (Голодомору  
1932-1933 років, голодоморів 1921- 
1922, 1946-1947 років), зокрема 
стосовно осіб, причетних до їх 
організації та здійснення, продов-
ження робіт із формування Націо-
нальної книги пам’яті жертв Голо-
домору 1932-1933 років в Україні, 
встановлення осіб, які рятували 
людей від голоду;

– публікацій, зокрема інозем-
ними мовами, наукових праць та 
інших видань, пов’язаних із темою 
голодоморів в Україні;

– забезпечення здійснення за-
ходів щодо повернення в установ-
леному порядку з інших держав в 
Україну документів про голодомо-
ри першої половини XX століття 
в Україні (Голодомор 1932-1933 
років, голодомори 1921-1922, 1946- 
1947 років);

– проведення інформаційної 
кам панії з поширення об’єктивної 
інформації про події, пов’язані з 
Голодомором 1932-1933 років, го-
лодоморами 1921-1922, 1946-1947 
років в Україні, вчиненими кому-
ністичним тоталітарним режимом, 
а також висвітлення діяльності 
осіб, які здійснили вагомий внесок 
у дослідження теми Голодомору 
1932-1933 років в Україні та доне-
сення до світової спільноти прав-
ди про ці трагічні події, зокрема 
Джеймса Мейса, Ґаррета Джонса, 
Малкольма Маґґеріджа;

– сприяння висвітленню теми 
голодоморів першої половини XX 
століття в Україні в художніх та 
творчих проєктах, зокрема у тво-
рах кінематографії;

– організації тематичних екс-
позицій архівних документів, фо-
томатеріалів, творів мистецтва та 
літератури;

– організації для учнів, сту-
дентів, слухачів, інших здобувачів 
освіти, а також у військових части-
нах тематичних заходів, зокрема 
онлайн-лекторіїв, семінарів, при-
свячених історичним подіям та 
наслідкам Голодомору 1932-1933 
років в Україні, голодоморів 1921-
1922, 1946-1947 років в Украї ні,  
вчинених комуністичним тоталі-
тарним режимом;

– організації серед учнів, сту-
дентів та педагогічних праців-
ників Всеукраїнського конкурсу 
науково-дослідних і пошукових 
робіт, присвяченого 90-м рокови-
нам Голодомору 1932-1933 років в 
Україні;

– проведення конкурсів на ство-
рення кращого твору літератури, 
твору образотворчого мистецтва, 
му зичного твору, присвячених па-
м’я ті про жертв голодоморів, осіб,  

які безпосередньо рятували людей 
від голоду, поширювали серед світо-
вої спільноти правду про ці трагіч-
ні події в Україні, вчинені комуніс-
тичним тоталітарним режимом;

– підготовки та розміщення те-
матичної соціальної реклами;

– упорядкування, збереження 
па м’ятників і пам’ятних знаків на 
вшану вання пам’яті жертв голодо-
морів першої половини XX століття 
в Україні;

– сприяння реалізації ініціатив 
громадськості щодо проведення 
пошукових робіт, встановлення 
місць поховань жертв Голодомору 
1932-1933 років, голодоморів 1921-
1922, 1946-1947 років в Украї ні, 
ушанування їх пам’яті, зокрема  
меморіалізації місць поховань, 
про ведення відповідної науково- 
дослідної та інформаційної діяль-
ності;

– випуску в обіг поштової мар-
ки і конверта у зв’язку з 90-ми  
роковинами Голодомору 1932-1933  
років в Україні, здійснення спец-
погашення поштової марки;

3) опрацювати в установленому 
порядку питання щодо:

– можливості проведення, зокре-
ма на локаціях парламентів і уря-
дових установ іноземних держав, 
міжнародних організацій, тематич-
них виставкових та комунікативних 
заходів з метою поширення інфор-
мації про злочин геноциду, вчине-
ний комуністичним тоталітарним 
режимом у 1932-1933 роках проти 
Українського народу;

– встановлення в іноземних дер-
жавах пам’ятників та пам’ятних 
знаків жертвам Голодомору 1932-
1933 років в Україні;

– створення і відкриття у м. Ва-
шингтон, США музейної експози-
ції Голодомору в Україні, зокрема 
можливості її експонування поруч 
із Меморіалом жертвам україн-
ського Голодомору-геноциду 1932-
1933 років;

4) забезпечити в установленому 
порядку завершення реконструкції 
першої черги та будівництво і вве-
дення в експлуатацію другої черги 
Національного музею Голодомору- 
геноциду;

5) ужити разом із Київською  
міською держадміністрацією дієвих  

заходів щодо завершення споруд-
ження у місті Києві пам’ятника 
досліднику голодоморів в Україні 
Джеймсу Мейсу;

6) забезпечити широке висвіт-
лення підготовки та проведення у 
2022 і 2023 роках заходів у зв’язку 
з 90-ми роковинами Голодомору 
1932-1933 років в Україні;

7) забезпечити в установленому 
порядку фінансування видатків на 
організацію та проведення заходів, 
передбачених цим Указом;

8) ужити в установленому поряд-
ку заходів із забезпечення порядку, 
безпеки та дотримання прав грома-
дян під час проведення заходів у 
зв’язку з 90-ми роковинами Голо-
домору 1932-1933 років в Україні.

2. Міністерству закордонних 
справ України:

– продовжити роботу щодо 
визнання іноземними державами 
та міжнародними організаціями Го-
лодомору 1932-1933 років в Україні 
геноцидом Українського народу;

– забезпечити проведення за-
кордонними дипломатичними уста-
новами України заходів у зв’язку 
з 90-ми роковинами Голодомору 
1932-1933 років в Україні за уча-
стю представників української  
громадськості за кордоном та орга-
нізацій закордонних українців;

– організувати запрошення до 
участі в офіційних заходах, які про-
водитимуться в Україні у зв’язку 
з 90-ми роковинами Голодомору 
1932-1933 років в Україні, пред-
ставників іноземних держав, між-
народних організацій.

3. Обласним, Київській місь-
кій державним адміністраціям 
забезпечити розроблення та реалі-
зацію регіональних планів заходів 
у зв’язку з 90-ми роковинами Го-
лодомору 1932-1933 років в Украї-
ні, передбачивши, зокрема, заходи 
з утримання у належному стані  
місць поховань, пам’ятників, па-
м’ятних знаків жертвам голодомо-
рів в Україні, сприяння проведен-
ню відповідної пошукової роботи.

4. Цей Указ набирає чинності з 
дня його опублікування.

Президент України  
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

26 листопада 2021 року
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«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає – світ визнає»

27 листопада – День пам’яті жертв Голодомору

Про фільм «Червоне намисто»: поради та рекомендації 
27 листопада – День пам’яті 

жертв Голодомору. Цей день 
щорічно відзначається в Україні 
в четверту суботу листопада.

Вшановуючи тих, хто загинув 
у страшні часи Голодомору 1932-
1933 років, вчительська спільнота 
історичної освітньої галузі Дніпро-

петровщини 26 жовтня 2021 р. разом із навчаль-
но-методичною лабораторією вивчення базових 
дисциплін обласного навчально-методичного 
цент ру підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, кафедрою соціально-гуманітарної 
осві ти Дніпровської академії неперервної освіти, 
Дніп ровським музеєм спротиву Голодомору 
провели онлайн-показ художньо-документальної 
стрічки, присвяченої по діям Голодомору – «Чер-
воне намисто (2016)». 

Перед початком показу зі вступним словом 
перед вчителями історії виступили завідувач на-
вчально-методичної лабораторії вивчення базових 
дисциплін Академії Людмила Базилевська, дирек-
торка Музею спротиву Голодомору Лілія Богачева 
і автор та продюсер фільму – дніпровська жур-
налістка Тетяна Кондрашевська (Ціопкало). 

Тетяна Кондрашевська переповіла 
вчителям історії сюжетну лінію філь-
му: цей фільм побудований на життєвій  
ситуації, коли щаслива сім’я позбав-
ляється опори: зникає батько, який по-

їхав шукати продовольство, а мати і дочка, завдяки 
глибокій вірі і силі духу, виживають і чекають на 
його повернення додому. А також відзначила, що 
цей фільм і про раннє дорослішання дітей, і загос-
трене розуміння ними межі між життям і смертю. 

Після перегляду стрічки за «круглим столом» 
знов було продовжено творчу зустріч із спів-

режисеркою-постановницею фільму – Тетяною 
Кондрашевською.

Під час обговорення авторка порадила вчи-
телям історії переглядати його разом з учнями і 
відмітила, що «Червоне намисто» – це художній 
фільм про найлютіший період Голодомору і не-
дитяче випробування голодом у 1932-1933 роках. 

Сюжет короткометражного фільму базується 
на реальній історії 7-річної дівчинки Антоніни 
з української сільської родини, яка проживала у 
часи Голодомору на Кіровоградщині. Без хліба, 
без іграшок, з надією вижити – таким запам’ята-
ла ті місяці свого дитинства героїня фільму. 

Стрічка зацікавила вчительську спільноту, 
розбудила людські емоції та, навіть, викликала 
сльози. Фільм захоплює, змушує співпереживати 
героям і, врешті, вселяє віру в краще майбутнє. 

Вчителі історії емоційно та легко сприйняли 
стрічку за змістом. Вони висловили думку, що сю-
жет фільму сьогодні заслуговує на увагу, особливо 
перед днями вшанування жертв Голодомору.

Навчально-методична лабораторія вивчен-
ня базових дисциплін радить освітянам разом 
з учнями переглянути цей фільм, бо «Червоне 
намисто» – це ще й фільм, проникливий сюжет 
якого добре сприймається дітьми, емоційно їх не 
шокує, якщо порівнювати з жахливими докумен-
тальними кадрами та фотографіями тих часів. У 
фільмі показані не найстрашніші сторінки того 
часу, а розкриті почуття і відчуття людей. 

Після перегляду та під час можливого об-
говореннях сюжету діти зможуть краще зро-
зуміти важливі життєві цінності. Фільм стане 
для учнів справжнім відкриттям. Радимо від-
мітити, що знімався фільм «Червоне нами-
сто» на території села Рудька, що на Царичан-
щині, у нашому Дніпровському краї. Акторами  

другого плану для фільму погодилися бути 
учні місцевої школи та жителі села. У Рудьці  
автори фільму знайшли відповідні тому ча-
сові місця «дислокації», опорою для чого став 
краєзнавчий музей. Завдяки експонатам цьо-
го музею було відтворено побут героїв фільму  
1930-х років. 

Фільм створено відеостудією «REDcProduction». 
Режисери-постановники фільму: Тетяна Кон-
драшевська, Карен Карапетян. Оператор-по-
становник: Олександр Аліфанов. Посилання на 
фільм: https://youtu.be/_3L9dN2x5GA; посилан-
ня на сторінку фільму у Фейсбук: https://cutt.ly/
YW7PTA2

Дякуємо авторам фільму за співпрацю та 
можливості долучитися до вітчизняного кіно-
мистецтва через історію, а також – директору 
КЗ «Музей спротиву Голодомору» Дніпровсь-
кої міської ради Лілії Богачовій та дослідникові 
історії Голодомору 1932-1933 років, працівни-
кові цього ж музею Валентину Рибалці за орга-
нізацію зустрічі з вчителями історії Дніпропет-
ровщини та змістовний час, проведений разом із  
вчительською спільнотою.

Людмила БАЗИЛЕВСЬКА, завідувач НМЛ 
вивчення базових дисциплін Академії
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У сучасних умовах, коли 
українське суспільство фор-
мує правову демократичну 
державу, на перший план 
висуваються проблеми со-
ціальної активності люди-
ни. Суспільству, що розви-
вається, потрібні освічені, 
моральні, соціально активні 
люди, які готові діяти в його 
інтересах, можуть самостій-
но приймати відповідальні 
рішення в ситуації вибору, 
прогнозуючи їхні можливі 
наслідки, відрізняються мо-
більністю, динамізмом, кон-
структивністю, ініціативою, 
мають розвинене відчуття 
відповідальності за долю 
країни.

У зв’язку з активними 
процесами євроінтеграції і  
входження України в гло-
бальний світовий простір 
важливого значення в умо-
вах реформування дошкіль-
ної освіти набуває потреба 
нових педагогічних моде-
лей, нової педагогічної куль-
тури та мислення, нового  
педагогічного змісту. Реа-
лізація програми «Дошкіль-
нятам – освіту для сталого 
розвитку» забезпечується 
принципами гуманістич-
ної педагогіки – педагогіки  
емпауерменту.

Сутністю емпауерменту 
є процес наснаження, що 
сприяє збільшенню можли-
востей дітям дошкільного 
віку здійснювати цілеспря-
мований вибір і втілювати 
бажані дії та результати. 
Особливість полягає в то-
му, що педагог виступає 
не як той хто вчить, а як 
той хто створює умови 
для навчання (деться про 
можливість самонавчання, 
саморозвитку дітей), мо-
тивує, надихає їх. Педаго-
гу необхідно бути готовим 
до того, щоб поважати рі-
шення дитини і дозволити 
пройти через всі наслідки 
вибору – і позитивні, і не-
гативні. Завдання педагога 
допомогти дитині досягти 
впевненості в собі. Ніхто 
не навчиться ухвалювати  
рішення, якщо йому не  
давати можливості це ро-
бити.

Ставлення особистості 
до тих чи інших проявів 
навколишнього світу є  

наслідком функціонування  
оцінних механізмів, які 
впер ше з’являються в  
струк турі особистості в до-
шкіль ному дитинстві. Тому  
організація освітнього про-
цесу спрямована на майбут-
нє, поставлена мета – ство-
рити таку атмосферу для 
дітей, яка відкриє гори зонти 
для реалізації інте ресів, 
потреб, підтримки їхньої 
ініціативи, що необхідна 
для втілення в життя ідей 
сталого розвитку. У Базово-
му компоненті дошкільної 
освіти зазначено, що ініціа-
тивність і самостійність ді-
тей – цільовий орієнтир на 
етапі завершення дошкіль-
ної освіти, а способи їхньої 
підтримки – як обов’язкова 
частина змісту підготовки 
до навчання у Новій україн-
ській школі.

Денний цикл життєдіяль-
ності дітей за програмою 
«Дошкільнятам – освіту 
для сталого розвитку» – це 
план – організація інтегро-
ваної діяльності – аналіз, 
що забезпечує дітям пози-
цію повноправних суб’єктів 
діяльності: вплив на вибір 
теми освітньої роботи, фор-
ми роботи; самовизначення 
в послідовності і загальної 
тривалості виконання само-
стійно обраної діяльності; 
роль ініціаторів, активних 
учасників, а не виконавців 
вказівок дорослих; реаліза-
цію своїх інтересів, потреб 
у навчанні, спілкуванні, грі 
та інших видах діяльності, 
самостійно вирішючи бра-
ти чи не брати участь у кон-
кретній дії.

Основні форми педаго-
гічних дій:

– моделювання освітньо-
го процесу;

– освітня діяльність в ре-
жимних моментах;

– спільна (партнерська) 
діяльність;

– педагогічна підтримка 
в самостійній діяльності.

Компоненти денного 
цик лу за програмою «До-
шкільнятам – освіту для 
сталого розвитку»:

– ранкові заходи, ритуал, 
де здійснюється вибір теми 
та озвучування, читання 
мовних формул, плануван-
ня видів діяльності;

– спільна діяльність в 
центрах активності, гру-
пова, підгрупова, індивіду-
альна (робота з тематични-
ми комплектами карток із 
завданнями);

– ритуал підбиття під-
сумків, рефлексія.

Головне завдання – на-
дання дітям можливості 
проявляти ініціативу і ак-
тивність, формувати клю-
чові компетентності та 
здат ність до усвідомлено-
го, відповідального вибору, 
самореалізації й обраної 
діяльності.

Ритуал ранкової зустрі
чі – це частина режиму 
дня, проводиться в певний 
час, коли діти і дорослі 
збираються для обміну  
інформацією, обговорення 
проблем, спільного плану-
вання та організації своєї 
подальшої діяльності про-
тягом дня.

Основа технології ранко-
вих заходів – діти розвива-
ються найкраще тоді, коли 
вони захоплені процесом 
навчання.

Мета і завдання ранко-
вої зустрічі:

• формування доброзич-
ливих відносин між діть-
ми, створення атмосфе-
ри підтримки і співпраці 
між дітьми і дорослими, 
загаль ного доброзичливого 
емоційного фону, відчуття 
психологічного комфорту;

• обмін інформацією про 
минулі або майбутні події, 
дитячі інтереси;

• рішення певних на-
вчальних завдань (розши-
рення дитячих уявлень, 
розвиток мови, логічного 
мислення та ін.);

• формування мотивації 
до майбутньої діяльності;

• надання інформації про 
матеріали, які є в осередках 
активності та планування 
своєї діяльності дошкіль-
нятами;

• здійснення вибору діяль-
ності на основі власних  
інтересів і потреб.

Отже, ранкова зустріч 
закінчується можливістю 
для дошкільнят зробити 
вибір осередку для діяль-
ності, позначаючи на від-
повідному стенді «Я ви-
бираю». 

Вихователь у жодному 
разі не вказує дитині, чим їй 
зайнятися в тому чи іншо-
му осередку, а надає мож-
ливість вибору шля хом на-
сищення певними матеріа-
лами, зразками й ство-
ренням ситуацій, які дають 
дітям необмежені можли-
вості взаємодії з довкіллям.

Ретельно продумане ро-
звивальне середовище спо-
нукає дітей до дослідження, 
прояву ініціативи і твор-
чості.

Підсумковий компонент  
денного циклу освітньої дія-
льності в інтересах сталого  
розвитку – ритуал підбит-
тя підсумків, рефлексія. Про-
водиться щодня, після то го 
як діти виконають задума-
не, реалізують свій план в  
будь-якому осередку актив-
ності. Ритуал підбиття під-
сумків – це презентації ін-
ди відуальних досягнень та 
за гальні підсумки групової 
роботи в осередках актив-
ності. Дошкільнята прино-
сять все, що вони встигли 
зробити, – малюнки, виро-
би, картки з виконаними 
завданнями тощо.

Отже, за результатами 
ана лізу освітньої діяль-
ності в інтересах сталого 
розвитку можна зробити 
висновок, що спільне пла-
нування – орієнтоване на 
дитину, спільна партнер-
ська діяльність дорослого і 
дітей сприяє:

• цілеспрямованому ро-
звитку кожного дошкіль-
ника як рівного партнера 
спільної діяльності;

• активізації ініціативи і 
творчих здібностей;

• можливості отримати 
певні уявлення відповідно  
до вибраної теми без повчань 
і тиску з боку дорослих;

• забезпечення кожній  
дитині права вибору виду  
діяльності та форми пі-
знання.

Практика проведення ден-
ного циклу життєдіяльнос ті 
дітей – не нова ідея. Однак,  
організація освітньої діяль-
ності дошкільнят за про-
грамою «Дошкільнятам –  
освіту для сталого розвит-
ку» має на меті введення 
демократичних цінностей 
та сприяння формуванню  

у дітей ключових компе-
тентностей – це є новим і 
захоплюючим. У процесі 
проявляється цікавість, ви-
никають ідеї, почуття і по-
треби кожної дитини і всієї  
групи. Допомагає розвитку 
емоційно-вольової, пізнава-
льної сфери дошкільнят,  
розви ває їхні комунікатив-
ні навички, у дітей відбу-
вається усвідомлення себе 
як значущої особистості в 
житті групи. Сприяє ство-
ренню атмосфери вільно-
го неза лежного мислення, 
дає мож ливість для осмис-
лення почуттів і бажань, 
вибору прийняття рішень, 
і самовизначення кожним 
вихованцем групи.

У процесі організації ден-
ного циклу життєдіяльнос-
ті дітей за програмою «До-
шкільнятам – освіту для 
сталого розвитку» вихова-
тель бере на себе роль су-
проводжуючого і створює 
умови для того, щоб кож-
на дитина відчувала свою 
значимість і свою прина-
лежність до групи через 
свій внесок, ділячись іде-
ями та новинами, задаючи 
питання і пропонуючи ко-
ментарі, а також підтриму-
ючи позитивне ставлення 
один до одного. Реалізацію  
інноваційної програми «До-
шкільнятам – освіту для  
ста лого розвитку» з упев-
не ністю можна вважати  
основною ланкою рефор-
мування дошкільної осві-
ти, орієнтованого на клю-
чові компетентності як 
мету і результат все біч ного 
розвитку дітей.

Людмила КЛІМОВА, 
старший викладач  

кафедри дошкільної та 
початкової освіти  

Академії

Вплив педагогічного емпауерменту на розвиток  
ключових компетентностей дітей дошкільного віку

Відповідно до оновленого Базового компонента дошкільна освіта має  
сприяти формуванню у дітей компетентностей, необхідних для життя та  
подальшого навчання. Оновлений Стандарт створює умови для цілісного  
розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом 
виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Кафедра дошкільної та початкової освіти Академії
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Базовий компонент дошкільної  
освіти як державний стандарт  
утверджує політику держави в га-
лузі дошкільної освіти. Заклади  
дошкільної освіти мають відповіда-
ти його вимогам. Але, щоби це стало 
реальністю, має відбутися серйозна 
робота над оновленням програм за-
кладів дошкільної освіти, створен-
ням відповідного розвивального 
середовища, а також навчання та 
підвищення кваліфікації педагогів. 

Наразі дошкільні заклади мо-
жуть користуватися програмами, 
рекомендованими МОН України.  
Але в Законі «Про дошкільну осві-
ту» зазначено, що для дошкільних  
закладів мають бути обов’язкови-
ми типові програми – документи, 
на основі яких кожен заклад може 
розробляти власні програми, вра-
ховуючи контингент дітей, дисци-
пліни для поглибленого вивчення, 
якщо таке передбачено в закладі 
дошкільної освіти. 

В оновленому Базовому ком-
поненті дошкільної освіти (2021) 
визначені вимоги до обов’язкових 
компетентностей та результатів 
освіти дитини дошкільного віку 
(6 (7) років), а також умови, за 
яких вони можуть бути досягнуті 
відповідно до міжнародних стан-
дартів якості освіти. 

Стандарт представляє взаємо-
зв’язок між цінностями дошкіль-
ної освіти, напрямами освіти, про-
цесом формування досвіду дитини 
в різних видах діяльності, що за-
безпечує освітній результат – ком-
петентність дитини старшого до-
шкільного віку. 

Однак, тут важливо проаналізува-
ти саме зміст компетентностей, який 
притаманний дошкільному віку. 

Компетентність – інтегративна 
характеристика особистості до-
шкільника, основними показника-
ми якої є: здатність орієнтуватися 
у нових умовах життя, виділяти 
основне і другорядне, безпечне 
й небезпечне, освоюватися у не-
знайомому, набувати нових знань. 

Стандарт дошкільної освіти ви-
значає компетентність дитини як 
ключову категорію оцінки якості 
результату освіти. Сьогодні вимо-
ги часу диктують педагогічним 
колективам організацію освітньо- 
виховного процесу, за якої макси-
мально активізується діяльність 
дитини в пізнанні довкілля, реалі-
зації її творчих задумів і мрій. 

Дошкільний вік є фундаментом 
розвитку базових компетентно-
стей дитини, які допомагають їй 
успішно перейти до шкільного на-
вчання, опанувати нову соціальну 
роль учня та відповідні функції. 

Стандарт дошкільної освіти за-
снований на компетентнісному 
підході, як і Державний стандарт 
початкової освіти. Ключові ком-
петентності Базового компонента 
дошкільної освіти продовжуються 
в Держстандарті початкової освіти 
за окремими освітніми галузями. 

У дошкільній освіті не настіль-
ки важливе оволодіння знаннями 
та інформацією, як набуття нави-
чок і компетентностей, уміння ко-
мунікувати з однолітками, працю-
вати у групах і використовувати 
ці компетентності для отримання 
знань у НУШ. 

Компетентності формуються у 
просторі освітніх напрямів завдя-
ки організації педагогом основних 
видів діяльності. Компетентність 
дитини є і результатом дошкільної 
освіти, і особистісним надбанням 
дитини, відповіддю на питання, 
як реалізуємо цінності та завдання 
дошкільної освіти, спілкуємось, 
граємо з дитиною, підтримуємо 
розвиток її здібностей.

Ключові для дошкільної освіти 
компетентності дитини: рухова 
і здоров’язбережувальна; особистіс-
на; предметно-практична та техно-
логічна; сенсорно-пізнавальна; ло-
гіко-математична та дослідницька; 
природничо-екологічна; ігрова; со-
ціально-громадянська; мовленнєва;  
мистецько-творча (художньо-про-
дук тивна, музична, театралізована). 

До оновленого Базового компо
нента додано нові компетентнос
ті:  природничо-екологічна компе-
тентність, спрямована на сталий 
розвиток; соціально-громадянська;  
цифрова; спортивно-ігрова; фінан-
сова грамотність.

Що засвідчує відображення су-
часного запиту освіти, держави, 
батьків на розвиток дитини.

Варіативний складник Стандар-
ту не є вичерпним і може бути до-
повнений додатковими освітніми 
напрямами та змістом через зба-
гачення досвіду дитини іншими 
видами діяльності відповідно до 
пріоритетного спрямування ро-
боти закладу дошкільної освіти, 
індивідуальних інтересів і потреб 
дитини, запитів і побажань бать-
ків вихованців, відповідних умов 
розвивального середовища. 

Освітній напрям  
«Особистість дитини»

формує такі інваріантні компе-
тентності: рухова; здоров’язбе-
режувальна; особистісна.

У результаті дитина набуває вмінь 
адекватно діяти в різних життєвих 
ситуаціях без шкоди для власно-
го здоров’я та безпечно для інших, 
формується її самосвідомість.

Варіативна компетентність –  
спортивно-ігрова, тобто вміння 
грати в спортивні ігри, дотриму-
ватися правил, бути частиною  
команди (наприклад, футбольної) 
чи грати індивідуально (шахи).

Освітній напрям  
«Дитина в сенсорно- 

пізнавальному просторі»
Інваріантні компетентності: 

предметно-практична; технологіч-
на; сенсорно-пізнавальна; логі ко-
математична; дослідницька.

Дитина вчиться спрямовувати 
власні відчуття та увагу на пізнан-
ня об’єктів довкілля; усвідомлено 

застосовувати елементарні матема-
тичні знання; знаходити варіанти 
розв’язання логіко-математичних 
завдань, відповідно до вікових осо-
бливостей; аналізувати та узагаль-
нювати; виокремлювати потрібну 
інформацію і про об’єкти довкілля, 
працювати разом із дорослими та 
однолітками.

Варіативна компетентність – 
цифрова. Це вміння безпечно ви-
користовувати інформаційно-ко-
мунікаційні та цифрові технології 
для власних потреб і виконання 
навчальних завдань.

Освітній напрям «Дитина  
в природному довкіллі»

Інваріантні компетентності: 
природничо-екологічна; навички, 
орієнтовані на сталий розвиток.

Результат освіти в цьому напря-
мі – формування розуміння не-
обхід ності збереження ресурсів 
планети та власної відповідальнос-
ті за природодоцільну поведінку.

Освітній напрям  
«Гра дитини»

Інваріантна компетентність – 
ігрова.

Її результат – здатність дитини 
до розвитку особистісного потен-
ціалу (фізичного, психічного, со-
ціального, духовного), виявлення 
творчих здібностей, демонстру-
вання самостійності, ініціатив-
ності, організованості, цікавість до  
пізнання.

Освітній напрям  
«Дитина в соціумі»

Інваріантна компетентність – 
соціально-громадянська. 

Формує ціннісне ставлення ди-
тини до себе, своїх прав та прав 
інших людей, культурних надбань 
українського народу, інших націо-
нальностей і культур; здатність 
до прояву особистісних якостей і 
почуттів; готовність до взаємодії 
та участі в родинних і суспільних 
процесах.

Варіативна компетентність – 
фінансова грамота. 

Означає здатність дитини раціо-
нально використовувати ресурси, 
заощаджувати, оцінювати наявні 
можливості; формує підприємни-
цькі здібності тощо.

Освітній напрям  
«Мовлення дитини»

Інваріантні компетентності: 
мовленнєва; комунікативна; літе-
ратурно-художня.

Дає змогу за допомогою мови 
й мовлення пізнавати світ і взає-
модіяти з ним, спілкуватися з од-
нолітками та дорослими, поваж-
ливо ставитися до друкованих чи 
електронних книжок, художнього 
слова.

Варіативні компетентності: 
основи грамоти, тобто оволодіння 
початковими навичками читання й 
письма, здатність до фонематич-
ного сприйняття, звукового аналі-
зу елементів мови тощо; іноземна 
мова – базовий рівень володіння 
іншими мовами.

Освітній напрям  
«Дитина у світі мистецтва»

Інваріантна компетентність – 
мистецька. 

Це означає обізнаність дитини в 
різновидах мистецтва; бажання та 
наявність можливості реалізовува-
ти власний художньо-естетичний 
потенціал.

Варіативна компетентність –  
хореографічна, тобто здатність 
сприймати музику та самовиража-
тися за допомогою танцю.

Участь батьків  
у дошкільній осві ті дитини

На відміну від попередніх стан-
дартів дошкільної освіти, нинішній 
містить не лише перелік обов’язків 
батьків щодо виховання та навчан-
ня дітей, а й поради, як це можна 
зробити в домашніх умовах. Усі 
рекомендації подано за напряма-
ми освіти та відповідно до завдань 
формування окремих компетентно-
стей. Це означає, що батькам варто 
ознайомитися з текстом Стандарту, 
адже це може полегшити для них 
розуміння виховного процесу. 

Компетентнісний підхід до 
орга нізації освітнього процесу 
перед бачає увагу до комплексних 
психолого-педагогічних впливів 
(педа гогічних технологій, ме-
тодів, спо собів), що сприяють 
становленню у дитини емоційно-
ціннісного став лення до природи, 
мистецтва, предметно технічного 
та соціального світу, збагаченню 
відповідних знань, і, головне, здат-
ності активно впроваджувати, від-
творювати їх у творчій діяльності.

Компетентнісна стратегія відпо-
відає потребам сьогодення і узгод-
жується з особистісно зорієнто-
ваним підходом до організації та 
оцінки результативності дошкіль-
ної освіти. 

Уведення компетентності як 
пріоритетної категорії в дошкіль-
ну освіту означає надання перева-
ги системному, цілісному підходу 
до розвитку, навчання та вихован-
ня дитини. В умовах сьогодення 
сучасним дітям важко концентру-
ватися, тому що нове покоління 
розвивається відповідно до тех-
нічного прогресу. Світ їхніх цін-
ностей певною мірою визначає  
онлайн-соціалізація.

Наталія МІХІНА, старший 
викладач кафедри дошкільної 
та початкової освіти Академії

Ключові компетентності дошкільників
Кафедра дошкільної та початкової освіти Академії
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Дошкільний вік – неповторна 
і яскрава сторінка в житті кожної 
особистості, сприятливий період 
для соціального розвитку і значу-
щий для входження дитини в світ 
соціальних відносин. Процес со-
ціалізації дітей дошкільного віку 
вводить дитину в доросле життя, є 
фундаментом у становленні і про-
яві соціальної культури.

Проблема соціального розвитку 
дитини актуальна, тому що однією 
з цільових установок освітньо-
го стандарту дошкільної освіти 
є створення умов соціальної си-
туації розвитку дошкільнят, що 
відкриває можливості позитивної 
соціалізації дитини, її всебічного 
особистісного морально-етичного 
і пізнавального розвитку, розвитку 
ініціативи і творчих здібностей на 
основі відповідних дошкільному 
вікові видів діяльності, співробіт-
ництва з дорослими і однолітками 
у зоні найближчого розвитку.

Звернувшись до праць Л.С. Ви-
готського, необхідно відмітити, 
що соціальна ситуація розвитку 
дитини становить базовий момент 
для всіх динамічних змін, що від-
буваються у дитини. Основним 
джерелом розвитку є навколишня 
дійсність, яка і визначає шлях, на 
якому дитина набуває нових вла-
стивостей особистості і формує  
індивідуальність в процесі со-
ціального розвитку.

Отже, соціальна ситуація ро-
звитку – це співвідношення зов-
нішніх умов, що впливають на 
дитину, і її внутрішнє ставлення 
до цих умов. Середовище закла-
ду дошкільної освіти, культура 
спілкування дорослого з дитиною, 
дитини з однолітками, різноманіт-
ність видів діяльності, що співвід-
носяться з віком дитини, – це і є 
основні компоненти позитивної 
соціалізації дошкільника.

Соціалізація дітей дошкільного 
віку – процес тривалий і багато-
плановий. Залежно від успішності 
адаптаційного процесу дитина по-
ступово бере на себе певну роль, 
що відображається суспільством. 
Крок за кроком набуває досвід по-
ведінки відповідно до вимог со-
ціуму. Ці особливості в педагогіці 
називаються факторами соціалі-
зації. Вплив інститутів соціалі-
зації, в цьому випадку, виступає 
зовнішнім фактором, подає зміст 
і форми соціалізації дитини, а та-
кож напрями формування у до-
шкільника соціальної компетент-
ності. До внутрішніх факторів 
соціалізації відносять вікові та 
індивідуальні особливості самої 
дитини, які втілюються в суб’єк-
тивній системі переживань со-
ціальних відносин і формуванні 
картини світу. Основні структури 
особистості закладаються в перші 
роки життя, а значить, на сім’ю і 
дошкільні заклади покладається 

особлива відповідальність за ви-
ховання особистісних якостей у 
дітей. Сучасна практика дошкіль-
ної освіти реалізує положення про 
те, що в кожному закладі дошкіль-
ної освіти необхідно створювати 
умови для повноцінного соціаль-
ного розвитку особистості: нада-
вати дитині можливість проявляти 
соціальну мотивацію, здатність 
самостійно обирати адекватний 
стиль поведінки, удосконалювати 
особисті відносини з оточуючими.

Доцільно в закладах дошкільної 
освіти створювати такі умови для 
успішної соціалізації дітей:

• емоційне благополуччя дити-
ни – це насамперед комфорт в ду-
ші дитини, створення комфортної  
атмосфери для кожної дитини, що 
сприяє розвиткові її індивідуаль-
ності, творчості, навичок творчої 
діяльності та досягнення життєво-
го успіху;

• позитивне ставлення дитини 
до оточуючих людей, виховання 
поваги і терпимості;

• розвиток комунікативної ком-
петентності дитини – здатність 
встановлювати і підтримувати не-
обхідні ефективні контакти з інши-
ми людьми, співпрацювати, слуха-
ти і чути, розпізнавати емоційні 
переживання і стани інших людей, 
висловлювати власні емоції;

• розвиток соціальних навичок 
дітей, які допомагають встанови-
ти доброзичливі стосунки, відчу-
вати себе комфортно у будь-якій 
обстановці, готовність спілкува-
тися з іншими людьми, здатність 
адаптуватися;

• збагачення предметно-просто-
рового середовища, наповнення 
якого надає дитині можливість для 
саморозвитку.

Пріоритетним фактором у вихо-
ванні та розвитку дитини, в при-
дбанні нею соціального досвіду 
є сім’я. Дитина в родині вчиться 
спілкуванню, соціальному орієн-
туванню, набуває перший соціаль-
ний досвід. Визнання пріоритету 
сімейного виховання вимагає но-
вого ставлення до родини та но-
вих форм роботи з сім’ями з боку 
дошкільного закладу. Ось чому 
одним із головних завдань педаго-
гів є створення повноцінного со-
ціального співробітництва в тріаді  
«педагог – діти – батьки».

Відповідно до даних досліджень 
А. Богуш, Л. Божович, Л. Вигот-
ський, Н. Гавриш, Д. Ельконін, 
О. За порожець, О. Кононко, І. Ко-
новальчук, В. Мухіна, Т. Пантюк, 
рівень соціалізації дитини в умо-
вах закладу дошкільної освіти 
доцільно контролювати за допом-
огою спеціальних показників, які 
вказують на такі вміння:

• уміння дитини входити в дитя-
че товариство;

• уміння дитини діяти спільно з 
іншими;

• уміння слідувати і поступатися 
громадським нормам;

• уміння дитини контролювати 
свої бажання та ін.

Оскільки одна з основних вимог 
Базового компонента дошкільної 
освіти пов’язана з психічним і фі-
зичним здоров’ям дитини, то на 
перше місце ставиться особистість 
дошкільника, його здатності і мож-
ливості; його бажання і відносини. 
Перед педагогами стоїть завдання 
перегляду пріоритетів професійної 
діяльності: орієнтація не на систе-
му знань, умінь і навичок, засвоє-
них дитиною, а на формування у 
дітей умінь швидко адаптуватися 
до нових ситуацій, проявляти гнуч-
кість, налагоджувати соціальне 
партнерство і ефективні комуніка-
ції, знаходити рішення складних 
питань, використовуючи різно-
манітні джерела інформації. Тому 
формування зазначених якостей 
особистості дошкільника, можли-
ве тільки за умови його позитивної  
соціалізації.

Основні завдання  
щодо формування  

позитивної соціалізації  
дітей дошкільного віку

1. Робота над збагаченням сере-
довища соціального розвитку ди-
тини шляхом:

– підвищення активності і від-
повідальності батьків і педагогів 
у вирішенні завдань соціального 
розвитку;

– залучення в освітній простір 
дошкільного закладу потенційних 
суб’єктів середовища соціального 
розвитку;

– підвищення рівня педагогічної 
(зокрема, «соціалізаційної») ком-
петентності батьків.

2. Активне залучення сімей ви- 
 хованців в освітній простір до-
шкіль ного закладу та залучення 
їх до співпраці в питаннях форму-
вання соціальних компетенцій у 
дітей як процесу засвоєння і по-
дальшого розвитку індивідом со-
ціально-культурного досвіду, необ-
хідного для включення в систему 
суспільних відносин, який скла-
дається з:

– трудових навичок;
– знань;
– норм, цінностей, традицій, 

правил;
– соціальних якостей особи-

стості, які дозволяють людині ком-
фортно і ефективно існувати в су-
спільстві інших людей.

3. Підвищення комунікативних 
здібностей дітей, які виступають 
одним із параметрів високого рівня 
соціальної компетентності дітей.

4. Розвиток толерантності свідо-
мості батьків, педагогів і дітей як 
терпимості до іншого способу жит-
тя, думки, поведінки, цінностей; 
формування здатності до прийнят-
тя погляду співрозмовника, що 
відрізняється від власної.

5. Вироблення у педагогів ша-
нобливого ставлення до тради-
цій сімейного виховання дітей 
і визнання пріоритетності бать-
ківського права в питаннях вихо-
вання дитини.

6. Визначення та задоволення 
потреби сімей дітей дошкільного 
віку, охоплених соціально-освітні-
ми інституціями системи дошкіль-
ної освіти.

7. Координація роботи всіх учас-
ників освітнього процесу в закладі 
дошкільної освіти, які забезпечу-
ють реалізацію завдань соціально-
го розвитку дитини.

Першочерговим завданням су-
часної освіти є позитивна соціалі-
зація дітей, виховання самодо-
статніх відповідальних громадян 
країни, здатних до самореалізації 
на благо суспільства. Під соціаль-
ною компетентністю ми розуміє-
мо інтегральну якість особистості 
дитини, що дозволяє їй, з одного 
боку, усвідомлювати свою унікаль-
ність і бути здатною до само-
пізнання, самозміни, а з іншого –  
проявляти себе частиною колекти-
ву, суспільства, вміти вибудовува-
ти відносини і враховувати інте-
реси інших людей, брати на себе 
відповідальність і діяти на основі 
загальнолюдських і національних 
цінностей.

Ефективність процесу форму-
вання соціальної компетентності 
дітей дошкільного віку в умовах 
закладу дошкільної освіти забез-
печується комплексом організа-
ційно-педагогічних умов: фор-
му ванням груп за різновіковим  
прин ципом; створенням і під-
тримкою соціокультурного розви-
вально го предметно-просторового 
се ре довища; професійною компе-
тент ністю педагогів у роботі з 
фор му ван ня соціальної компетент-
ності дітей дошкільного віку.

Процес формування соціальної 
компетентності дошкільнят відбу-
вається відповідно до структурно- 
функціональної моделі на осно ві 
компетентнісного, діяльнісного й  
антропологічного підходів, що 
являє собою складну системну 
освіту, результатом реалізації якої 
є соціалізованість дитини до-
шкільного віку.

Валентина КУПРІЄНКО, 
старший викладач  

кафедри дошкільної та  
початкової освіти Академії

Формування позитивної соціалізації 
дітей дошкільного віку

Кафедра дошкільної та початкової освіти Академії
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Належте до різних 
політичних течій, 

сповідуйте різні релігії,
але не забувайте, 
що ви – французи.

Жан-Жак Руссо

Соціально-громадянська компе-
тентність визначена новою клю-
човою компетентністю дитини 
дошкільного віку, основні ознаки 
і сформованості якої перелічено 
в інваріантному складнику освіт-
нього напряму «Дитина у соціумі» 
нової редакції Базового компонен-
та дошкільної освіти.

Завдання і зміст освітнього на-
пряму «Дитина в соціумі» реалі-
зуються з урахуванням системи 
особистісних цінностей, здібно-
стей, потреб, інтересів, активності 
дітей дошкільного віку. Одним із 
показників життєвої компетент-
ності дошкільників є формуван-
ня уявлення про суспільні явища 
і події у світлі загальновизнаних 
тлумачень, накопичення соціаль-
ного досвіду життя у найближчо-
му оточенні (сім’ї, вулиці, міста) 
через залучення до його культу-
ри, родинних традицій, виховання 
любові до Батьківщини і рідного 
дому, розуміння себе громадя-
нином. 

Без любові до Батьківщини, го-
товності примножувати її багат-
ства, оберігати честь і славу, а за 
необхідності – віддати життя за її 
свободу і незалежність, людина не 
може бути громадянином. 

Громадянське виховання скла-
дається з багатьох компонентів, 
формування яких часто відносять 
до певних видів виховання: пат-
ріотичного, морального, правово-
го, екологічного тощо. 

Щоб виховати свідомого гро-
мадянина й патріота, потрібно 
сформувати в дитини комплекс 
відповідних знань, особистісних 
якостей і рис характеру. Йдеться, 
зокрема, про:

– патріотичну свідомість, грома-
дянську відповідальність, ініціа-
тивність і активність, готовність 
працювати на загальний добробут 
і авторитет Батьківщини;

– повагу до Конституції, законів 
Української держави, її правових 
форм, потребу щодо їх дотриман-
ня, високу правосвідомість;

– досконале знання державної 
мови, турботу про піднесення її 
престижу й функціонування в усіх 
сферах життя та побуту;

– повагу до батьків і свого родо-
воду, до традицій та історії рідного 

народу, усвідомлення своєї належ-
ності до нього;

– дисциплінованість, працьо-
витість, творчість, турботу про 
екологію та природу;

– фізичну досконалість, високу 
естетичну культуру;

– гуманність, шанобливе став-
лення до культури, вірувань, тра-
дицій і звичаїв народів, які насе-
ляють Україну, високу культуру 
міжнаціонального спілкування.

Тобто, в дошкільному віці по-
трібно закласти фундамент знань 
щодо патріотичних почуттів, що в 
майбутньому мотивуватимуть до 
багатьох повсякденних вчинків і 
поведінки загалом.

У новій редакції Базового ком-
понента дошкільної освіти зазна-
чено, що старший дошкільник 
має орієнтуватись у тому, що рід-
на країна має свою територію, де 
проживають українці, які мають 
свою культуру, звичаї та мову. 
Наша дійсність багата на яскраві 
факти, події і справляє на дітей 
велике враження, тому потрібно 
вміло добирати ці факти, керувати 
процесом спостереження й допо-
могти дітям в осмислюванні їхніх 
вражень, ураховуючи психофізіо-
логічні особливості дітей, емоцій-
ність, конкретно образне мислен-
ня, здатність активно реагувати на 
подразники, що надходять з дов-
кілля, наслідувати й поступово ос-
мислювати їх. Знаючи ці особли-
вості, педагог повинен виховувати 
почуття любові до Батьківщини  
на фактах, доступних дітям, і 
водночас яскравих, використо-
вуючи не абстрактні міркування,  
а спостереження, художні образи 
дитячих книжок, картин, пісень 
і живе, конкретне, образне сло-
во. Необхідно так будувати ро-
боту з дітьми, щоб набуті ними 
знання й висновки, до яких спря-
мовує їх вихователь, становили 
систему знань, що відображає 
наявні предмети та явища з їх  
основними ознаками та зв’язками.

Ефективність формування лю-
бові до Батьківщини дошкільни-
ків досягається використанням різ-
них форм і методів. Правильно 
підібрані методи гарантують, що 
діти гарно засвоять знання про 
рідний край, Батьківщину, завдя-
ки чому розвинуться національні 
риси і якості особистості. 

Перша група – це вербальні та 
наочні методи, спрямовані на фор-
мування в дітей суспільних уяв-
лень, моральних суджень, оцінок. 
До них належать спостереження й 
екскурсії, зустрічі з героями ОСС 

та праці, розповіді педагога, бесі-
ди, читання художньої літерату-
ри, розгляд картинок, ілюстрацій 
до книжок, зразків декоративно- 
ужиткового мистецтва різних на-
родів, перегляд кінофільмів, про-
слуховування музики, пісень, про-
ведення ігор.

Друга група методів забезпечує 
набуття дітьми практичного до-
свіду з основ громадянської по-
ведінки в процесі безпосереднього 
пізнання явищ і подій навколиш-
нього суспільного життя та спіл-
кування з дорослими і ровесника-
ми в різних видах цілеспрямованої 
творчої діяльності дітей. До цієї 
групи належать: залучення дітей 
до посильної суспільно корисної 
праці, привчання до основ грома-
дянської поведінки, відтворення 
побаченого і сприйнятого в твор-
чій діяльності, а також соціальне 
проєктування, різні форми обго-
ворення соціальних проблем, ро-
льові та ділові ігри в розв’язанні 
конфліктних ситуацій тощо.

Для ефективного формуван-
ня любові до Батьківщини в за-
кладі дошкільної освіти потрібно 
створити матеріальну та освітню  
бази (добір і розробка ігор, конс-
пектів занять, наочності, облад-
нання тощо), в кожній групі для 
роботи з дітьми доцільно створити 
відповідне розвивальне соціальне 
середовище:

– оформити український куто-
чок національної та народної сим-
воліки;

– оформити добірку віршів про 
Україну, регіон, в якому проживає, 
природу тощу;

– зібрати бібліотечку україн-
ського фольклору (народні прик-
мети, прислів’я, легенди, загадки, 
заклички, колисанки, народні ігри 
тощо);

– підібрати фонотеку україн-
ських пісень;

– підібрати та узагальнити ди-
дактичні ігри на закріплення знань 
про рідний край та його природу;

– підібрати ілюстрації, плакати, 
карту України;

– доповнити папками, ширмами 
на українську тематику;

– доповнити українським націо-
нальним одягом, рушниками, по-
судом.

Але слід пам’ятати, що патріо-
тичне виховання – не лише куточ-
ки, а й гуманна та патріотична по-
ведінка всіх учасників освітнього 
процесу.

Нині, як ніколи, гостро набуло 
актуальності виховання громадя-
нина – патріота, відповідального, 

відданого своїй країні, прище-
плення дітям шанобливого став-
лення до воїнів-захисників.

Формування патріотичних по-
чуттів дітей дошкільного віку має 
поєднуватися з вихованням їх у 
дусі миру. Діти повинні усвідом-
лювати, що всі народи світу ма-
ють прагнути миру і щасливого 
життя, процвітання рідної країни 
і всієї планети. Всі ми маємо ро-
зуміти, що національно-патріотич-
не виховання не починається і не 
закінчується розфарбовуванням 
майданчиків, парканів у кольори 
національного прапора, дитячи-
ми ранками з віночками, виши-
ванками, шароварами. Існує тон-
ка особистісна грань між справді 
ціннісним ставленням дитини до 
довкілля, світу й людства загалом 
і псевдо патріотичними уявлення-
ми, що їх подекуди демонструють 
дорослі.

Систематична, послідовна освіт-
ньо-виховна робота щодо форму-
вання соціально-громадянських на-
вичок дітей у закладі дошкільної  
освіти спрямована на розвиток 
життєздатних, національно свідо-
мих, патріотично налаштованих 
громадян, зрощених на кращих 
історичних і культурних традиціях 
українського народу, нерозривних 
зв’язках минулих і прийдешніх 
поколінь українців, небайдужих 
до свого історичного минулого, 
не спокійного сьогодення і щасли-
вого майбутнього.

Усе це перші кроки до укорінен-
ня в дітях стійкого почуття любові 
до Батьківщини, що акумулює в 
собі любов, приязнь, вірність, по-
чуття власної гідності та усвідом-
лення того, що кожен з них потрі-
бен державі.

Ірина МАЗУР, старший 
викладач кафедри дошкільної 
та початкової освіти Академії

Формування любові до Батьківщини  
як один зі складників соціально-громадянської  

компетентності дитини дошкільного віку

Кафедра дошкільної та початкової освіти Академії
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Листопад
1 • 170 років тому (1851 р.) – у  

Харкові народився Іван Іванович  
Манжура, український поет, етнограф,  
фольклорист. Помер 15 травня 1893 р. у Катерино славі. 
Похований на Севастопольському цвин тарі (нині – Сева-
стопольський парк).

3 • 235 років тому (1786 р.) – у слободі Половиці (на той 
час передмістя Катеринослава) освячена похідна церк-
ва в ім’я ікони Казанської Божої Матері у спеціально 
пристосованому будинку. Утворено окрему православну 
парафію. За п’ять років тут було побудовано постійну  
дерев’яну церкву.

4 • 120 років тому (1901 р.) – народився Дмитро  
Лазаревич Демерджі, український письменник, поет.  
У повоєнні роки очолював Дніпропетровське обласне  
літературне об’єднання. Помер 22 грудня 1991 р.

5 • 75 років тому (1946 р.) у Кривому Розі народився 
Віталій Леонтійович Юдін, архітектор, лауреат Шев-
ченківської премії 1978 р.

• 55 років тому (1966 р.) – у Дніпропетровську відкрито  
Новий міст через Дніпро. Його довжина з під’їзними спо-
рудами становить 2,5 км, транспортний рух відбувається 
у шість рядів. Нині офіційна назва – Центральний міст.

• 15 років тому (2006 р.) до 155-річчя від дня народження 
українського поета, фольклориста, етнографа Івана Манжу-
ри та до 120-річчя від дня написання поеми-казки «Трьом-
син Богатир» (1886 р.) у храмі Покрови у селі Рубанівсько-
му Васильківського району за участю музею «Літературне 
Придніпров’я» вперше відбулося Свято Івана Манжури.

7 • 110 років тому (1911 р.) – народився Михайло Кузь-
мович Янгель, вчений-механік, відомий конструктор у 
галузі ракетно-космічної техніки. Помер 25 жовтня 1971 р.

8 • 130 років тому (1891 р.) – у містечку Вовчанську 
Харківської губернії народився Олесь Досвітній (Олек-
сандр Федорович Скрипаль-Міщенко), відомий українсь-
кий письменник, публіцист. Деякий час проживав і пра-
цював на Катеринославщині. Став жертвою політичних 
наклепів і звинувачень. Розстріляний 9 червня 1934 року. 
Реабілітований 1955 р.

9 • 45 років тому (1976 р.) – створена Українська гро-
мадська група сприяння виконанню Гельсінкських угод 
(Українська Гельсінкська група). В її роботі брали участь 
уродженці та мешканці Дніпропетровщини, зокрема 
Віталій Калиниченко, Оксана Мешко, Іван Сокульський, 
Раїса Руденко, Петро Розумний.

10 • 160 років тому (1861 р.) – у Євпаторії у сім’ї служ-
бовця народився Лев Михайлович Фортунато, визначний 
вчений-металург. У 1904-1930 рр. працював у Катерино-
славському (Дніпропетровському) вищому гірничому учи-
лищі (нині – НТУ «Дніпровська політехніка»). Помер 12 
липня 1934 р. Похований на Севастопольському цвинтарі.

14 • 225 років тому (1796 р.) – у містечку Нікополі кате-
ринославський протоієрей Іоанн Станіславський освятив 
новозбудовану СвятоПокровську церкву. Ця дерев’яна, 
четверта за ліком Покровська церква проіснувала до 1898 р.

• 130 років тому (1891 р.) – у Катеринославі народився 
Пилип Аліпієвич (Олімпієвич) Щукин, громадський, 
політичний, культурний діяч Катеринославщини. Роз-
стріляний ЧК 1921 р.

18 • 230 років тому (1791 р.) – у слободі Олександрівка 
Павлоградського повіту освячена новозбудована дерев’я-
на Преображенська церква.

22 • 70 років тому (1951 р.) у с. Петриківка народилась 
Людмила Миколаївна Горбуля, українська майстриня 
петриківського розпису. Заслужена майстриня народної 
творчості України (1991).

25 • 95 років тому (1926 р.) – у с. Новоолександрівці Си-
нельниківського району народився Михайло Васильович  
Машкін, композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР. 
Помер 12 листопада 1971 р.

29 • 145 років тому (1876 р.) – у с. Гупалівці (нині – 
Магдалинівського району) народився Григорій Васильо-
вич Маринич, український актор, народний артист УРСР. 
Виступав у трупах Панаса Саксаганського, Івана Карпен-
ка-Карого. У театрі імені Т. Шевченка в Дніпропетровсь-
ку Григорій Маринич працював від дня його заснування і  
до кінця життя. За 50 років сценічної діяльності створив 
до тисячі образів. Помер 1961 р.
Подала Світлана ЖИЛІНСЬКА, завідувач краєзнавчого 

відділу ДОУНБ (з календаря «Моє Придніпров’я»)

До Дня української писемності та мови редакція Дніпропе-
тровської обласної педагогічної газети «Джерело» започатковує 
нову рубрику «Незвичні способи викладання» та пропонує своїм 
читачам поради, як розповідати школярам про письменників: 

• шукайте паралелі із сучасністю, щоб учні асоціювали постаті 
письменників з успішними історіями; 

• відходьте від шаблонів, у які частково загнала програма ЗНО,  
коли учні зазубрюють стандартні фрази; 

• створюйте впізнаваний мислеобраз, який буде асоціюватися 
з письменником; 

• застосовуйте пошукові питання; 
• святкуйте дні народження письменників, збирайте рецепти 

улюблених страв літераторів; 
• ставте міні-вистави про життя і побут письменників з  

переносом у сучасність (наприклад, відвідування театру, ма-
газину чи перукаря); 

• запропонуйте учням скласти та заспівати реп чи коломийки; 
• спонукайте здобувачів освіти створити чат (листування в ме-

сенджері), в якому учні вели 
б тематичну переписку, об-
мінювалися селфі від імені 
відомих постатей тощо.

Пропонуємо переглянути 
поради «Як розповідати про 
письменників і їхні твори, 
щоб учням «зайшло»», зібрані 
журналісткою сайту «Нова 
українська школа» Ольгою 
Головіною, – https://nus.org.
ua/articles/yak-rozpovidaty-
pro-pysmennykiv-i-yihni-
t v o r y - s h h o b - u c h n y a m -
zajshlo/; приклад листування 
в месенджері від україн-
ського освітнього проєкту 
«Educational Era» (https://
www.facebook.com/EdEraUa/
posts/3588208157889332), 
а також підбірку найпо пу-
лярніших помилок україн-
ців від Spinus PR Agency  
(h t tp s : / /www. facebook .
c o m / s p i n u s a g e n c y /
posts/2153788604930885).

Редакція запрошує твор
чих вчителів ділитися 
цікавими і корисними по-
радами та інфографікою 
на шпальтах нашого ви-
дання у постійній рубриці 
«Незвичні способи викла-
дання».

Редакція

• Незвичні способи викладання 

Як зробити класиків української 
літератури ближчими та  

зрозумілішими для сучасних учнів

Моє Приднапров’я.       До Дня української писемності та мови 


