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Згідно з рішенням 11 сесії Підго
родненської міської ОТГ Дніпровсько
го району Дніпропетровської області 
від 28 грудня 2021 р. № 1450 «Про затверджен
ня Положення про преміювання здобувачів 
освіти, які отримали найвищі результати при  
складанні зовнішнього незалежного оцінюван
ня» учням, які у поточному році завершили 
здобуття повної загальної середньої освіти у  
закладах освіти, розташованих на території 
ОТГ і за результатами ЗНО отримали 170 балів, 
щонайменше з одного навчального предмета 
мають виплачувати премії з бюджету ОТГ.

Розмір щорічної премії становить: за 170
180 балів – 1000 грн; за 181185 б. – 5000 грн; за 
186196 б. – 10000 грн; за 197199 б. – 12000 грн;  
за 200 б. – 15000 грн. 

У разі отримання високих результатів ЗНО з 
декількох навчальних предметів, здобувач освіти 
отримає премію за кожний окремий результат.

Із сайту Підгородненської міської ради

Учні Дніпровського НВК № 42 
у грудні долучилися до міської акції  
«Зроби подарунок військово-
службовцю» з нагоди Дня Св. Миколая. 

Сплетені обереги – символ вдячності на
шим воїнам. Нехай кожного воїна охоро
няє Бог та оберіг, виготовлений з великою 

любов’ю і те
плом дитячих 
сердець! 

Слава 
Україні та її 
захисникам!

Уже традиційно до Дня 
Святого Миколая фахівці 
Дніп ропетровської облас-
ної бібліотеки для молоді 
ім. М. Свєтлова проводять у Дніпровській СЗШ  
№ 81 майстер-клас «Оберіг для моєї родини».  
Цього разу творили родинний оберіг – лелеку, бо  
Лелека – символ сімейного благополуччя, любові  
до батька й матері, до рідної землі, Батьківщини. 

Хлопці та дівчата із задоволенням робили обере
ги. Дехто навіть вирішив носити лелеку із собою  
до школи, щоб він оберігав та допомагав писати 
контрольні роботи.

День Святого Миколая – початок Новорічно-Різдвяних свят!
Незвичайна ялинка- 

красуня зустрічає у цен
тральному фойє Під-
го родненського ліцею  
№ 3. Вона вбрана при
красами, зробленими діть
ми разом із батьками («Дерево тримається 
корінням, а людина сім’єю»). Такої ялин

ки ви не побачите ніде, бо кожна 
іграшка неповторна. 

Фото іграшок за посиланням – 
https://www.facebook.com/groups/ 

117260632277863/posts/875182356485683/

У Дніпропетровській облдержадміністрації 
вручили нагороди ліквідаторам аварії на Чор
нобильській АЕС. Вони отримали цінні пода
рунки та почесні грамоти. Урочистості про
вели напередодні Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків трагедії. 

«Якби не вони, все могло б бути зовсім  
по-іншому. Ми не мали б майбутнього. На 
Дніпропетровщині 18 тисяч тих, хто був тоді 
у зоні відчуження. Працюємо над тим, аби за-
безпечити лікуванням та санаторно-курорт-
ним оздо ровленням цих людей», – зазначила за
ступник голови Дніпропетровської ОДА Ольга 
Горб. 

Подарунки та грамоти вручили ліквідаторам 
аварії, активістам Чорнобильського руху, вдо
вам. Загалом відзначили десять людей.

«У нас є дві особливі дати. Перша – день  
вибуху 26 квітня 1986 року. Друга – 14 груд ня 
1986-го. Тоді накрили саркофагом четвертий 
енергоблок Чорнобильської атомної електро-
станції. Це була вагома перемога», – сказав го
лова ради Дніпропетровської обласної органі
зації Всеукраїнської громадської орга нізації 
«Союз Чорнобиль України» Олег Геращенко. 

Він додав, що був у складі зведеного загону 
Дніпропетровської області. З 25 червня до 25 
липня 1986 року працювали на станції. 

Для ліквідатора Анатолія Вариводи наго
родження стало несподіванкою. Каже, відчув 
увагу – і це приємно.

«У травні 1986 року ми вивозили тварин  
з найнебезпечнішої 30-тикілометрової зони. 
Був у Прип’яті, коли там вже не було людей. Як  
у війну – покинуте місто. Лише тварини біга-
ли – кури, собаки, коти. Страшно», –  розповів 
Анатолій Варивода. 

Ліквідаторчорнобилець Олександр Желез
няков проводив радіаційну розвідку на даху 
третього енергоблока АЕС. Він був серед тих 
відчайдухів, які скидали з даху реактора шмат
ки радіоактивного графіту.

«Не витримували навіть роботи. Німецький 
пропрацював 10 хвилин, наш – 12. Японський 
ганяли допоки він з даху всередину реактора не 

впав. Горіла електроніка. 
Усі прибори зашкалюва-
ли», – згадує Олександр 
Железняков. 

Окрім нагородження, 
з лік відаторами провели  
«круглий стіл». Поспіл
кувалися, проговорили 
проб лемні питання. Далі 
разом поклали квіти до 
мемо ріалу «Чорнобиль
ський дзвін».

До Дня вшанування ліквідаторів аварії
на Чорнобильській АЕС

За матеріалами прес-служби Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Президентська
стипендія

«Заохочення – для тих школярів, які у 2021 
році показали найвищі результати зовнішнього 
незалежного оцінювання з чотирьох предметів. 
Протягом року вони отримуватимуть щомісяч
ну стипендію – по 10 тисяч грн», – розповів 
директор департаменту освіти і науки Дніпро
петровської ОДА Олексій Полторацький.

Серед 10 стипендіатів з Дніпропетровщини –  
випускники дніпровських шкіл №№ 7, 36, 
УкраїнськоАмериканського ліцею, Хімікоеко
логічного ліцею та Ліцею інформаційних тех
нологій. А також криворізьких шкіл №№ 35, 
94 та багатопрофільного ліцею «Імпульс», но
вомосковських ліцеїв № 11 та «Самара», Верх
ньодніпровського ліцею № 5.

Середня сума балів стипендіатів з Дніпропе
тровщини за всі іспити – від 785,5 до 792 балів.

Цікава мотивація!
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2 – огляд робіт (дистанційно) 
декоративноужиткового мистец
тва серед вихованців комуналь
них закладів освіти Дніпропе
тровської обласної ради, присвя
чений Міжнародному дню людей 
з інвалідністю;

– Всеукраїнська науковопрак
тична конференція «Дискусійні  
питання застосування антикоруп
ційного законодавства» у Дніпро
петровському державному універ
ситеті внутрішніх справ;

3 – регіональний науковопрак
тичний семінар «Протидія орга
нізованій злочинності: проблеми 
теорії та практики» у Дніпропет
ровському державному універси
теті внутрішніх справ;

15 – церемонії нагородження пе
реможців І Всеукраїнського кон
курсу професійної майстерності 
«WorldSkills Ukraine» 20212022 
ро ках» за професійними компетен
ціями: Токарні роботи, Електро
монтажні роботи, Підйом та транс
портування вантажів, Експлуата
ція та обслуговування залізнично
го транспорту, Слюсарні роботи;

16 – церемонія нагородження 
переможців, лауреатів та дипло
мантів обласного конкурсу «Сту
дент року Дніпропетровщини»;

22 – обласний конкурс (дистан
ційно) «Новорічна казка» серед 
вихованців комунальних закладів 
освіти області; 

– обласний семінар «Якісна по
зашкільна освіта у громаді: вимо
ги сучасності»;

22-24 – I етап Всеукраїнсько
го конкурсузахисту науководо
слідницьких робіт;

23 – церемонія нагородження  
переможців обласного конкурсу  
проєктів «Молоді вчені Дніпропет
ровщини» на отримання матеріаль
ного заохочення та обласних кон
курсів «Краща рада молодих вче
них» і «Кращий молодий вчений».

Протягом місяця:
– обласні конкурси «На кращо

го юного майстра народних реме
сел» (заочно); «Новорічна компо
зиція» (заочно); «Драйвери ро
звитку економіки України в умо
вах COVID19»; з WEBдизайну 
(відбірковий тур – заочно); з озе
ленення та благоустрою навчаль
них закладів «Школа – мій рід
ний дім»;

– обласні (заочні) дитячоюна
цькі фестивалі анімаційного кіно 
«ЦікАва лЯля» та екранних мис
тецтв «Дніпровські погостини».

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ, 
директор департаменту 

освіти і науки ОДА

Грудень

З вітальним словом до присутніх  
звернулися заступник директора де
партаменту освіти і науки облдерж
адміністрації Антон Дему ра, рек
тор Дніпровської академії непе
рервної освіти Віктор Сиченко та 
директор Навчальнометодичного  

центру ПТО у Дніпропетровській 
області Віктор Василиненко.

У рамках проєкту відкрито но
вітній освітній простір, якому не
має аналогів на Дніпропетровщині 
у підготовці робітничих кадрів за 
професією «Майстер з монтажу та 

обслуговування систем відновлю
вальної енергетики».

Освітній майданчик облашто
вано за новітнім словом техніки 
та технології: сонячними батарея
ми, навчальними інтерактивними 
стендами «Опалення», «Балансу

вання клапанів», «Авто
номна енергетична систе
ма», «Сонячний колектор», 
різноманітними датчиками 
та мультимедійним облад
нанням.

Реалізувати цей проєкт  
вдалося за підтримки Мі
ні стерства освіти і науки та  
Дніпровської міської ради.

Олександр СТРІЛЕЦЬ,  
директор Дніпровського 

центру професійно- 
технічної освіти

Вітаємо!

Понад 10 років область підтри
мує наукову молодь Дніпропет
ровщини, проводячи щорічні кон
курси, що започатковані з метою 
виявлення талановитих молодих 
вчених та сприяння їх професійно
му зросту.

23 грудня відбулося урочисте  
на городження переможців облас
них конкурсів «Кращий молодий  
вчений», «Краща рада молодих  
вчених», «Молоді вчені – Дніпро-
петровщині» на отримання мате-
ріального заохочення», які реалізу
ються за підтримки Ради моло дих  
вчених Дніпропетровської області 
й департаменту освіти і науки Дні
пропетровської ОДА.

«Сьогодні в облдержадміністра
ції зібралися кращі з кращих –  
аспіранти, викладачі, науковці. Це 
амбітні, самодостатні й талано
виті молоді люди, які допомага
ють розвивати Дніпропетровщину. 
Підтримуємо та заохочуємо їх до 
нових звершень. Вони – майбутнє 
нашої країни», – сказала заступ
ник голови Дніпропетровської обл
держадміністрації Ольга Горб. 

«Молоді вчені –  
Дніпропет ровщині» 

До відбору бу
ло допущено 67 
про єктів. За ре
зультатами пу
блічного захисту 
автора ми проєк
тів кон курсною 
комісією обрано 
25 переможців. 

«Кращий  
молодий  
вчений» 

За результата
ми оцінювання 
з допущених до 
конкурсного від
бору 55 запитів комісія обрала 12 
молодих вчених (по 3 в кожному з 
4 напрямів), які отримали цінний 
подарунок – проєктор та дипломи 
переможців. 

«Краща рада  
молодих вчених» 

Із 16 запитів конкурсна комісія 
обрала трьох переможців, які та
кож отримали проєктори та дип
ломи.

У конкурсах взяли участь і два   
представники Дніпровської акаде
мії неперервної освіти: старший 
викладач кафедри соціальногума

нітарної освіти, кандидат філо
логічних наук Олена Федіна (пе
ре можець обласного конкурсу 
проєктів «Молоді вчені – Дніпропе
тровщині») і завідувач кафедри до
шкільної та початкової освіти, до
цент, кандидат педагогічних наук  
В’ячеслав Шинкаренко (диплом 
учасника у конкурсі «Кращий мо
лодий вчений»).

Вітаємо фахівців Дніпровської 
академії неперервної освіти та ба
жаємо нових успіхів і подальших 
перемог у конкурсах!

Наш кор.

28 грудня у Дніпровському професійно-технічному закладі  
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти» відбулося святкове відкриття навчально-практичного центру  

«Відновлювальна енергетика» 

Конкурси для молодих вчених

16 грудня у Дніпровській академії 
неперервної освіти відбулося засідання 

Вченої ради Академії, на якому обговорювали питан
ня присвоєння вчених звань; заслухали доповіді щодо  
підсумків вступної кампанії у 2021 році та підго товки 
Академії до вступної кампанії на 2022 рік; затвердили 
теми дисертацій аспірантів першого року навчання;  
проголосували за надання грифу «Рекомендовано Вче
ною радою КЗВО «ДАНО» ДОР» тощо.

У рамках заходу вручили атестати доцентів і 
привітали науковців з присвоєнням вчених звань. 

Наказом Міністерства освіти і науки від 30 листо
пада 2021 р. № 1290 присвоєно вчені звання: доцента 
кафедри математичної, природничої та технологічної 
освіти – Олені Романець і Георгію Григорову; доцен
та кафедри виховання та культури здоров’я – Світлані 
Світич та Андрію Куцому.

Вітаємо та бажаємо творчих успіхів і  
подальших наукових досягнень!

Колектив Академії
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17 грудня відбулась церемонія нагород-
ження переможців обласного етапу конкурсу 
імені Петра Яцика, метою якого є утвердження 
державного статусу української мови, піднесен
ня її престижу серед молоді, виховання поваги 
до культури і традицій українського народу.

З огляду на епідеміологічну ситуацію прове
дення цьогорічного конкурсу, який традицій
но стартував 9 листопада – у День української 
писемності та мови, відбулося дистанційно, а 
тому вкрай важливою видалась нагода привіта
ти юних мовознавців наживо. Як за уважив у 
вітальному слові ректор Дніпровської академії 

неперервної освіти, професор Віктор Сиченко: 
«Вивчення мови має неабияке значення, адже 
її розвиток ніколи не припиняється. Прикла
дом глибокого патріотизму, освіченості, націо
нальної ідентичності є відома в усьому світі 
людина – Петро Яцик, який ані на мить свого 
життя, навіть закордоном, не втрачав поваги 
до Батьківщини, її мови й розвитку україн
ського слова та книгодрукарства. Кожний пе
реможець сьогодні – свідомий громадянин  

завтра, з яким готова плідно співпрацювати 
Дніпровська академія неперервної освіти, яка 
щороку опікується обласним етапом конкурсу 
ім. П. Яцика та свого часу навіть входила до 
числа співорганізаторів мовознавчого змагання  
всеукраїнського рівня. Прийміть щирі вітання 
з перемогою та прийдешніми святами!».

Цього року подарунки для переможців під
готувала Дніпропетровська обласна органі
зація політичної партії «Українська стратегія 
Гройсмана». Віктор Сиченко разом із лідером 
молодіжного крила обласної організації партії 
Станіславом Зайцевим вручили призи пере

можцям обласного етапу конкурсу.
Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 14.12.2021 р. № 1369 «Про проведення під
сумкового етапу ХХІІ Міжнародного конкур
су з української мови імені Петра Яцика» вже 
визначено стратегію подальшої роботи, а тому 
чекатимемо на зустріч 26 лютого 2022 року на 
четвертому (фінальному) етапі інтелектуаль
ного змагання.

Олена ФЕДІНА, розпорядник конкурсу

Нагородження переможців Міжнародного конкурсу

Професійний стандарт учителя  
як орієнтир його професійного розвитку
Проголошена в Україні докорін

на освітня реформа має відповісти 
на глобальні виклики сьогодення 
та забезпечити розвиток освіти в 
умовах змін. Школа, намагаючись 
бути сучасною та відповідати по
требам динамічного світу, повин
на підготувати учнів до життя в 
суспільстві, якому необхідні ком
петентні та конкурентоспроможні 
громадяни. 

Перехід усіх ланок освіти на 
компетентнісно орієнтовану мо
дель спонукає до якісних змін у 
процесі безперервного професій
ного розвитку вчителів. 

Відповідно до професійного стан
дарту за професіями «Вчитель по
чаткових класів закладу загаль
ної середньої освіти», «Вчитель за
кладу загальної середньої осві ти», 
«Вчитель з початкової осві ти» (з 
дипломом молодшого спе ціаліста)  
основною метою професійної діяль
ності вчителя є організація навчан
ня та виховання учнів під час здо
буття ними повної загальної серед
ньої освіти шляхом формування у 
них ключових компетентностей і 
світогляду на основі загальнолюд
ських і національних цінностей, а та
кож розвитку інтелектуальних, твор
чих і фізичних здібностей, необхід
них для успішної самореалізації та 
продовження навчання.

Процеси навчання, вихован
ня та розвитку учнів є наскрізни
ми. Їхня цілісність забезпечується 
наявністю у вчителя загальних і  

професійних компетентностей, не
обхідних для виконання всіх тру
дових функцій. Загальні компетент
ності: громадянська, соціаль на, куль
турна, лідерська і підприємницька. 
Перелік трудових функцій (про
фесійних компетентностей, що вхо
дять до них): навчання учнів пред
метів (інтегрованих курсів), парт
нерська взаємодія з учасниками 
освітнього процесу, участь в органі
зації безпечного і здорового освіт
нього середовища, управління освіт
нім процесом, безперервний про
фесійний розвиток. 

Одна із важливих професійних 
компетентностей – безперервний 
про фе сійний розвиток працівників 
закладів ЗСО. Ця компетентність  
містить інноваційну компетентність,  
здатність навчання протягом життя 
та рефлексивну компетентність. 

Розглянемо моделі професійно
го розвитку вчителя, що визначені 
в доробку вітчизняних і міжнарод
них дослідників. Відповідно до ви
бору тієї чи іншої теорії в світовій 
практиці виділяються різні під
ходи до створення моделей про
фесійного розвитку майбутніх або 
працюючих вчителів. Наприклад, 
для підготовки вчителів іноземної 
мови розроблено три моделі на
вчання: прикладної науки (Applied 
Science), ремісницька (Craft), реф
лексійна (Reflective).

У моделі прикладної науки 
(Applied Science) та раціональній 
концепції підготовки (Rationalist 

Model) вчителі навчаються на 
осно ві наукових теорій, які пере
даються їм експертами в конкрет
ній галузі. Лише після опанування 
цих теорій вчителі починають їх 
використовувати на практиці. Такі 
традиційні прикладні наукові мо
делі є основою більшості програм 
підвищення кваліфікації.

Моделі дещо обмежені, оскіль
ки вони не можуть повною мірою 
забезпечити саморозвиток вчи
телів, але вчителі використовують 
деякі перевірені методи навчання, 
замість того, щоб спиратися на ін
дивідуальні або інтуїтивні теорії 
навчання. Головний недолік поля
гає і в тому, що експерт не зможе 
донести «наукове» рішення до різ
них професійних дилем, з якими 
стикається вчитель у реальних си
туаціях у класі.

Модель навичок (Craft) є най
ста рішою формою професійної  
освіти. В педагогічній освіті вона  
викорис товується і сьогодні. Осно
вою цієї моделі є співпраця вчи
теляпочатківця та вчителяекспер
та. Практикуючий навчається, імі
тую чи всі методи навчання, що  
використовуються досвідченим 
вчителем. Знання набуваються в 
результаті спостереження, нав
чання та практики. Модель Craft 
є консервативною і залежить ли
ше від імітації та не обробляє від
повідні наукові знання. У цій мо
делі немає можливості розвивати 
вчителю творчість.

Рефлексивна модель (Reflective) 
стає домінуючою у навчанні вчи
телів. Рефлексивна модель ґрунту
ється на припущенні, що вчителі 
розвивають професійну компетент
ність через відображення власної 
практики. Використання досвіду 
професійної діяльності забезпечує 
планування та дії вчителя для сво
го професійного розвитку. Модель 
об’єднує три етапи, це: підготовка, 
професійний розвиток і професій
на компетенція.

Існуючі моделі професійного ро
звитку вчителів потребують змін 
відповідно до трансформації після
дипломної педагогічної освіти, змі
ни нормативноправової бази щодо 
суб’єктів, які можуть підвищувати 
кваліфікацію педагогів. Учитель 
є творцем і відповідає за свій про
фесійний розвиток та має право  
вибору форм, методів навчання,  
інституцій та термінів підвищення 
своєї кваліфікації. 

Професійний стандарт вчителя 
є орієнтиром для створення інно
ваційних моделей професійного 
розвитку вчителів, визначає зміст 
професійної діяльності вчителів 
Нової української школи та інте
грує підходи до оцінювання ре
зультатів їхньої роботи.

Олена ДОБРЯНСЬКА,  
директор обласного  

навчально-методичного  
центру підвищення  

кваліфікації педагогічних  
працівників Академії

Обласний етап ХХІІ Міжнародного кон-
курсу з української мови імені Петра Яцика 
проведено Дніп ровською академією неперерв-
ної освіти в онлайн-форматі 13 грудня 2021 
року.

До уро
чисто стей 
долучили
ся організа
ційний ко
мітет, журі 
та учасники 
ко н ку р су.  

Вітали їх ректор Дніпровської академії непе
рервної освіти, професор Віктор Сиченко; го
лова журі конкурсу, кандидат філологічних  
наук, доцент Ніна Левун; старший викладач  
кафедри соціальногуманітарної освіти Ака
демії, кандидат філологічних наук Олена Фе
діна, консультант центру професійного розвит
ку педагогічних працівників м. Кам’янського 
Тамара Згама та здобувачі освіти з м. Кам’ян
ського – Михайло Цимбал, Марія Потапова і 
Геннадій Шевченко. 

Здобувачі освіти 311х класів закладів за
гальної середньої освіти, професійнотехніч
них закладів, закладів фахової передвищої та 
вищої освіти представляли всі райони області. 
Для них організатори створили віртуальні ка
бінети з проходження двох етапів конкурсу: 
тестування та виконання творчого завдання. 
Головна умова – дотримання всіх норм ака
демічної доброчесності. 
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4 – відбірковий етап екологічних 
проєктів;

6-7 – підсумкові заняття настав
ників ДФЗО (дуальна форма здо
буття освіти) за українськоніме
цьким проєктом;

6-10 – тематичний тиждень пра
вових дисциплін до Міжнародного 
дня прав людини;

8 – інформаційна сесія Erasmus+ 
«Розвиток потенціалу закладів про
фесійної та фахової передвищої 
освіти»;

– нарада за підсумками опитуван
ня роботодавців Криворізького рну;

8, 10, 13, 14, 17 – заняття тренінг 
курсу «Skills Lab: успішна кар’єра» 
для педпрацівників ЗП(ПТ)О міст 
області;

9 – зустріч з творчою групою з  
реалізації завдань експерименту  
Всеукраїнського рівня за темою  
«Формування підприємницької  
ком петентності майбутніх кваліфі
кованих робітників сфери послуг у 
процесі професійної підготовки»;

10 – онлайнконсультація в рам
ках проєкту «Краса не всупереч здо
ров’ю» для педпрацівників ЗП(ПТ)О;

14 – онлайнпрезентація ТОВ 
«ПАТОН ІНТЕРНЕШНЛ» за темою  
«Помодельне навчання з особли
востей, переваг, характеристик зва
рювального обладнання Paton»;

15 – засідання педагогічної ла
бораторії «STEMосвіта в дії»: тре
нінг з інженернотехнічними кон
сультантами учнівських проєктів 
закладів П(ПТ)О і ЗСО;

17 – засідання фахової галузе
вої ради машинобудівних професій 
«Упровадження елементів дуальної 
форми навчання у професійній під
готовці кваліфікованих робітників 
для машинобудівної та гірничої га
лузей»;

20 – вебінар «Гостьова сесія цент
рів кар’єри»;

22 – відкрито Центр кар’єри на 
базі ЗДЦПТО та проведено «круг
лий стіл» за участю представників 
органів виконавчої влади, соціаль
них партнерів, майстеркласи для 
здобувачів освіти ЗЗСО;

– тренінг з профорієнтаційних 
компетентностей для педпрацівни
ків ЗДЦПТО;

22-24 – І етап Всеукраїнського 
конкурсузахисту науководослідни
цьких робіт;

23 – заняття творчої лабораторії 
«Екодія»;

24 – вебінар «Хуліганство та інші 
види порушення правопорядку»;

31 – розроблено путівник нових 
виробничих технологій для ЗП(ПТ)О.

Віктор ВАСИЛИНЕНКО, директор  
Навчально-методичного центру ПТО 

у Дніпропетровській області

Грудень

Професійна (професійно-технічна) освіта Дніпропетровщини

1. Зовнішня оцін-
ка діяльності НМЦ 

ПТО області: 
• І місце у міжнародному конкурсі 

«Планета знань»;
• І місце у Всеукраїнському кон

курсі на кращий освітній ресурс в 
номінації «Курс дистанційного на
вчання»;

• золота медаль на XІІІ Міжнарод
ній виставці «Інноватика в сучасній 
освіті – 2021»;

• відзнака Академії CISCO НМЦ 
ПТО області про якісну організацію 
та підвищення кваліфікації педагогів 
від корпорації CISCO.

2. Оновлення змісту професійної 
освіти:

• напрацьовано навчальномето
дичні комплекти із семи професій;

• напрацьовано пакети вхідного 
контролю з шести професій;

• напрацьовано орієнтовні освітні 
програми, базовані на модульнокомпе
тентнісному підході з трьох професій;

• напрацьовано програми 13ти сер
тифікаційних курсів з п’яти професій;

• долучилися до розробки профе
сійних стандартів з професій «Ма
шиніст дорожньобудівельних ма
шин», «Авто ремонтник», «Опоряджу
вальник буді вельний»;

• здійснюється робота 4 експери
ментальних майданчиків усеукраїн
ського рівня та 1 – регіонального;

• з Федерацією організацій робото
давців області втілюється україн сько
німецький проєкт «EXAMDNIPRO», 
в рамках якого проведено опитування 
представників 100 підприємств.

3. Підвищення якості професій-
ної освіти:

• напрацьовано дистанційний курс 
навчання для наставників з вироб
ництва та проведено навчання 48 
пред ставників підприємств – організа
торів дуальної форми освіти.

4. Профорієнтаційний напрямок:
• відкрито 22 центри професійної 

кар’єри, підготовлено 295 ка р’єр них 
радників;

• напрацьовано та запроваджено 
курс «Skills Lab: успішна кар’єра» 
для педагогічних працівників.

5. Цифровізація освіти:
• розроблено 4 онлайнкурси з 

вико ристання цифрових технологій 
та змі шаного навчання на платформі 
MOODLE, які опанували 2375 педа
гогів.

15 подій НМЦ ПТО  
у Дніпропетровській області у 2021 році

Формування регіонального замовлення  
на підготовку робітничих кадрів Криворізького регіону

За ініціативи Федерації організацій роботодавців 
Дніпропетровщини, в рамках реалізації українсько 
німецького проєкту «Розвиток соціального діалогу 
у Дніпропетровському регіоні» проведено «круглий 
стіл» за участю представників регіональної вла
ди, служби зайнятості, департаменту освіти і науки 
обл держадміністрації, Дніпропетровського інвести
ційного агентства, навчальнометодичного центру 
професійнотехнічної освіти у Дніпропетровській  
області, підприємств та ЗП(ПТ)О, німецьких парт
нерів від організації роботодавців «NORDMETALL».

Учасникам заходу презентовано результати про
веденої роботи з роботодавцями та керівниками  

ЗП(ПТ)О з управління професійною (професійно 
технічною) освітою під потреби ринку праці регіону.

За результатами наради прийняті Рекомендації щодо 
конкретних дій органів місцевої влади, роботодавців і 
керівників ЗП(ПТ)О, спрямованих на задоволення по
треб ринку праці регіону в професійних робітниках.

Віктор ВАСИЛИНЕНКО, директор НМЦ ПТО

Моніторинг співпраці закладів ПТО  
з роботодавцями Дніпропетровщини

У рамках реалізації українсько 
німецького проєкту «Розвиток со
ціального діалогу в Дніпропетров
ському регіоні» між Феде рацією  
організацій роботодавців Дніпропет
ровщини та німецькою організа
цією роботодавців «NORDMETALL»,  
учасником якого є навчальноме то
дичний центр професійнотехніч ної 
освіти у Дніпропетровській області, 
проведено моніторинг ефективності 
співпраці підприємств Павлоград
ського району з трьома закладами 

П(ПТ)О (проанкетовано 16 підпри
ємств району).

Узагальнені результати пред
ставлено на нараді, яка відбулась в 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугіл ля» 
за участю представників проєкту 
Німеччини та Дніпропетровщи
ни, керівництва районної, міської 
влади, об’єднаних територіальних  
громад, представників підпри
ємств, навчальних закладів, служ
би зайнятості. Визначено конкретні  
дії районної влади зі системної ро

боти з представниками всіх суб’єк
тів, причетних до процесу фор
мування трудового робітничого 
потенціалу, включення в процес 
представників новостворених ОТГ.

Олена ГУРСЬКА,  
методист НМЦ ПТО

Перші кроки  
майстрів-початківців

Методична служба Дніп
ропетровщини організува
ла педагогічну майстерню 
для майстрівпочатківців 

закладів П(ПТ)О області. Гасло майстерні –  
«Педагог повинен чітко уявляти, знати 
коли, чому і як навчати». 

У грудні відбулось перше заняття, до 
якого долучились 91 майстер виробничо
го навчання. Робота майстерні націлена на 
практичну допомогу педагогам в розроб
ці уроків професійнопрактичної підготов
ки. У квітні відбудеться відкритий захист 
вступних інструктажів уроків виробничо
го навчання, з відзначенням найкращих. 

Олена ГРИШАЄВА,
заступник директора НМЦ ПТО

Перспектива професійної 
освіти області
На базі ДПТНЗ «Дніпровський 

центр професійнотехнічної освіти 
туристичного сервісу» відбулося 

вручення рішення правління Федерації організацій роботодавців 
Дніпропетровщини про включення громадської організації «Асо
ціація рестораторів, готельєрів м. Дніпра» та Асоціації власників 
салонів краси і перукарень області до складу Федерації.

Сергій ФЕДОРЕНКО, методист НМЦ ПТО

Партнерство в дії
У Дніпровському вищому професійному училищі будівни

цтва відбувся семінартренінг для керівників закладів П(ПТ)О 
«Сучасні підходи в управлінні закладами освіти», під час якого 
учасники дізнались про принципи створення високоефективної 
команди; налагодження співпраці та пошук партнерів; ефектив
ної презентації та ефективних комунікацій.

Андрій КРАСИЛЬНИКОВ, методист НМЦ ПТО
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13-15 грудня у 
Дніп ров ській ака-
демії неперер вної 
освіти відбув ся 
захист ма гістер-
ських робіт за 
освіт ньою про-

грамою «Освітній менеджмент» спеціаль но сті 073 «Мене джмент». 
Здобувачами осві ти представле ні результати наполегливої праці про

тягом усього періоду навчання під пильним ке рівництвом досвідче
них науковців. У доповідях 27 здобувачів висвіт лили актуальні проблеми 
в управлінні закладами освіти та інноваційного розвитку освітньої системи 
в сучасних економічних умовах, продемонстрували високий рівень теоре
тичної підготовки, вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи, 
відповідаючи на запитання членів екзаменаційної комісії.

Вітаємо магістрів групи МТ201/м з успішним захистом робіт і ба
жаємо натхнення, наполегливості, невичерпної енергії, життєвої муд
рості, нових досягнень та успішного працевлаштування за фахом!
Ольга МАРТИНЕНКО, завідувач кафедри освітнього менеджменту,  
державної політики та економіки, доцент, кандидат економічних наук

13-14 грудня в Академії від-
бувся захист дипломних магіс-
терських робіт за спеціальністю 
011 «Освітні, педагогічні науки», 
освітня програма «Загальна пе-
дагогіка».

Представляли результати своїх 
теоретичних та практичних до
сліджень 19 здобувачів вищої осві
ти (група ЗП201/м).

До складу екзаменаційної комісії 
увійшли: директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністра
ції, заслужений працівник освіти 
України Олексій Полторацький; 
стейкхолдер – директор НВО  
№ 136 «Класична гімназія ім. Ки
рила і Мефодія – початкова школа –  
дошкільний навчальний заклад – 
валеологічний центр» м. Дніпра 
Наталя Євсевська; професор ка
федри освітнього менеджменту, 
державної політики та економіки 
Академії, член проєктної гру

пи освітньої програми «Загальна  
педагогіка», доктор педагогічних 
наук, професор Микола Наказний; 
директор навчальнонаукового  
інституту педагогіки Академії, га
рант освітньої програми «Загальна 
педагогіка», кандидат педагогіч
них наук, доцент Віктор Швидун 
і секретар комісії, доцент кафедри 
загальної, спеціальної педагогіки, 
реабілітації та інклюзивної освіти 
Академії, кандидат педагогічних 
наук Євгенія Кочерга.

Теми досліджень, обрані здобува
чами вищої освіти для дипломних 
магістерських робіт, дуже акту
альні в умовах реформування си
стеми освіти України та сто су ю
ться різних напрямів: інклюзивної  
осві ти; розвитку компетентностей 
як учнів, так і вчителів; викорис

тання інформаційнокомунікацій
них та інтерактивних технологій;  
інтеграції освітнього простору 
України та країн Європейського 
Союзу тощо.

Позитивним здобутком є не ли
ше теоретичний аналіз обраної 
проблематики магістрами, а й про
ведення досліджень під час перед
дипломної практики, розробка ре
комендацій щодо їх реалізації та 
впровадження в практику діяль
ності закладів освіти, підтвердже
не відповідними документами.

Усі здобувачі вищої освіти про
демонстрували необхідний рівень  
як теоретичної, так і практич ної під
готовки та заслуговують на присво
єння освітнього ступеня «магістр».

«У стінах Академії відбувся за
хист магістерських робіт, зокрема  

і моєї. Звичайно, хвилювались,  
адже у комісії люди, які дуже доб
ре знають і теорію, і практику пе
дагогічної діяльності. Але завдя
ки допомозі викладачів Академії, 
працівників кафедри загальної, 
спеціальної педагогіки, реабілі
тації та інклюзивної освіти і, на
самперед, наукових керівників 
ди пломних магістерських робіт 
захист відбувся успішно. Особли
ву подяку висловлюємо ректору 
Академії Віктору Сиченку, настав
никам та викладачам за реальний 
студентозорієнтований підхід у про
цесі навчання, толерантне ставлен
ня, розуміння та під тримку. Ви –  
професіонали! 

Час навчання в Академії про
летів швидко, але приємні спогади 
залишаться у нас надовго. Всьому 
колективу Академії – міцного здо
ров’я, творчого натхнення і, зви
чайно ж, – процвітання!» – сказала 
по завершенню дипломування ста
роста групи Анастасія Мачоган.

Віктор ШВИДУН,  
директор навчально- 

наукового інституту педагогіки 
Академії, кандидат  

педагогічних наук, доцент

Дніпровська академія неперервної освіти

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
Менеджмент

Загальна педагогіка

Інклюзивна освіта,  
корекційна педагогіка

14-15 грудня відбувся 
захист кваліфікаційних 
магістерських робіт сту-
дентів спеціальності 011 
«Освітні, педагогічні на-
уки за освітньою програ-
мою «Інклю зивна освіта, 
корекційна педагогіка». 

Кваліфікаційні магістерські роботи оцінювала державна екзамена
ційна комісія, яка складалася з провідних фахівців освітньої галузі, це: 
начальник відділу дошкільної, інклюзивної освіти та соціального за
хисту департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Ісаєва; 
директор ліцею Солонянської селищної ради Володимир Сергієн
ко; завідувач кафедри загальної, спеціальної педагогіки, реабілітації  
та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Мотуз 
і доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Оксана Базилевська. 

Комісія відзначила високий рівень підготовки, а також важливість, 
практичну спрямованість кваліфікаційних магістерських робіт. 
Тетяна МОТУЗ, завідувач кафедри загальної, спеціальної педагогіки,  

реабілітації та інклюзивної освіти Академії,  
кандидат педагогічних наук, доцент 

Публічне управління та адмініструванняУ Дніпровській ака-
демії неперервної освіти 
16-18 грудня тривав 
захист дипломних ма-
гістерських робіт за  
спе ціальністю 281 «Пуб-
ліч не управління та  
адміністрування».

Екзаменаційна комісія у складі докторів  
наук з державного управління – професора  
кафедри економічної безпеки, публічного управ
ління та адмі ністрування Державного універси
тету «Житомирська політехніка», професора  
Андрія Антонова (голова ЕК); директора на
вчальнонаукового інсти туту управління Ака
демії, доцента Катерини Романенко; завідува ча 
кафедри публічного управління та права Акаде
мії, доцента Наталії Шевченко заслухала допо
віді та прийшла до висновку, що всі роботи ви
конані на високому науковому та методичному  

рівнях відповідно до чинних норма тивних до
кументів і методичних вказівок щодо ви конання 
та захисту дипломних робіт і проєктів.

22 магістри виявили високий рівень теоре
тичної підготовки з публічного управління та  
адміністрування у сферах освіти, охорони здо
ров’я, енергетики, фізичної культури та спорту.

«Захист диплома... 95 балів і приємне від-
чуття, що подолала ще одну невеличку жит-
тєву сходинку. Іноді треба відчувати себе 
ученицею». Так написала у Фейсбуці магістр 
Наталія Власова.

«У мене сьогодні також визначний день! 
Ось він, фініш! Щиро вдячна Академії, моїм 
наставникам за знання, турботу і можливість 
стати на сходинку вище! І всім рекомендую цей 
найкращий ЗВО і найкращих викладачів!». – Це 
повідомлення Наталії ГалицькоїПасічник.

Щиро вітаємо наших випускників із успіш
ним захистом магістерських робіт!

Наталія ШЕВЧЕНКО,  
завідувач кафедри публічного  

управління та права Академії, доцент,  
доктор наук з державного управління
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«Учитель року – 2022» в номінації «Правознавство»
Готуючись до проведення Все

українського конкурсу в ліцеї, згадався 
2015 р., а головне – 2016 рік... У 2015 
році я вперше взяла участь у конкурсі 
«Учитель року» в номінації «Право
знавство»... Тоді, серед обов’язко
вих конкурсних випробувань, впер
ше з’явилося випробування – «Блог 
вчителя»... Скільки ж було скарг з 
боку вчителівучасників  «Ми що – 
інфор матики? І хто це придумав?»  
Правильно, колеги, придумали... Адже 
технологічна компетентність та вмін
ня працювати з гаджетами, програма
ми, ресурсами – це необхідна умова 
успіху сучасного педагога... 

Створивши блог у 2015му, я його 
вже кілька разів змінювала/модернізу
вала, але веду й до сьогодні. І жодного  
разу не по
шкодувала  
про участь 
у конкурсі 
(ІІ місце у 
місті). Хоча 
с п р а в а , 
власне, не в  

перемогах, а в досвіді, який здобуваєш, 
нових знайомствах, саморозвитку. 

У 2016му моя участь продовжилася 
вже в номінації «Історія». Звісно, що 
тут, у своїй «стихії», я дійшла далі –  
до всеукраїнського етапу. Мій багаж 
знань поповнювався не тільки мето
дичними родзинками і практичним до
свідом вчителів з усієї України, але й 
вмінням бути стресостійкою, сильною, 
швидко орієнтуватися та знаходити  
виходи з непередбачуваних ситуацій. 

У Чернігові я познайомилася з ней
мовірними людьми, вчителямипро
фесіоналами, членами журі, яких хо
тілося наслідувати.

«Учитель року» став і своєрідним 
стартом, і перемогою над собою, і 
здійсненням сподівань... Але, най

головніше, після 
конкурсу невпев
нена дівчинка з ІІ 
кваліфікаційною 
категорією стала 
поширювати свій 
досвід, виступати 
на курсах, писати  

методички, а згодом – і підручни
ки, отримала ще не одну перемогу та  
звання «учительметодист». 

Я не рекламую конкурси... Адже 
вони не всі варті уваги, і вони вже  
певно не для всіх. Треба ХОТІТИ 
учас ті і прямувати до своєї мети. Са
мостійно, а не за бажанням адмініс
трації закладу, подавати свою канди
датуру. Не шукати лише перемог, а –  
отримувати задоволення від процесу. 

Повертаючись назад, не можу збагну
ти чому саме так склалося життя... Ро
зумію, що вплинули на це і звичайні 
випадковості, і знакові доленосні зу
стрічі, і щира допомога та підтримка з 
боку друзівколег... Дивно навіть уявити, 
а що було б, ЯКБИ? Якби я не пішла на 
конкурс, якби не була б занадто актив
ною та іноді самовпевненою, якби зляка
лася або просто пливла за течією? Таких 
ЯКБИ може бути мільйон. Але життя –  
одне, і невеличкі злети та падіння, як і ве
ликі перемоги та халепи, – це воно, влас
не, і є... Хто не ризикує... (самі знаєте).

Зараз я готуюся зустрічати вчителів 
учасників обласного етапу конкурсу  

вже як адміністратор закладу та член 
журі. В новій ролі (коли не треба хви
люватися) пишаюся тим, що закладом 
для проведення конкурсу в номінації 
«Правознавство» обрали наш Нау
ковий ліцей міжнародних відносин 
УМСФ. Знаю, що все буде добре. І 
дуже хочу побачити нових зірочок 
«вчительського небосхилу», знавців  
законів і порядку під час майстер 
класів та уроків! У добру путь!

Зі сторінки у Фейсбуці  
Наталії ВЛАСОВОЇ, вчительки 

історії, директора Наукового ліцею 
міжнародних відносин Університету  

митної справи та фінансів

«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2022»
У 2021-2022 н. р. Веукраїнський конкурс «Учитель року» відбуваєть-

ся в номінаціях «Інформатика», «Біологія», «Правознавство» та «Мис-
тецтво». Учасниками конкурсу є 155 педагогічних працівників закладів 
освіти Дніпропетровщини. 

1 грудня відбулась онлайнзустріч з учасниками І туру конкурсу, що три ває 
у грудні 2021  лютому 2022 року. Передбачено проведення шести випробу
вань, за підсумками яких буде обрано переможця в кожній номінації.

Спікерами зустрічі стали науковці, фахівці, методисти Дніпровської академії 
неперервної освіти та вчителі: проректор з науковопедагогічної та методич
ної роботи, кандидат філософських наук, доцент Марина Ватковська; старший 
викладач кафедри психології, кандидат психологічних наук Максим Реуць
кий; завідувач кафедри математичної, природничої та технологічної освіти,  
кандидат педагогічних наук, доцент, заступник голови журі обласного туру  
конкурсу «Учитель року – 2021» в номінації «Математика» Вадим Кірман;  

старший викладач кафедри загальної, спе
ціальної педагогіки, реабілітації та інклюзив
ної освіти Олена Саєнко; вчитель української 
мови та літератури ліцею № 4 м. Першотра
венська, переможниця обласного туру кон
курсу «Учитель року – 2021» в номінації «Українська мова та література» Ліна  
Щербина. Модератор заходу – Олена Добрянська.

Під час зустрічі були розглянуті питання, які є важливими та нагальни
ми для учасників конкурсу: впровадження Професійного стандарту вчителя,  
індикатори ефективної роботи педагога, нові підходи до оцінювання досяг
нень учнів, експресметоди емоційної стабілізації учасників конкурсу «Учи
тель року – 2022».

Олена ДОБРЯНСЬКА, директор обласного навчально-методичного 
центру підвищення кваліфікації педагогічних працівників Академії

21-24 грудня обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації педагогічних працівників Дніпровської  
академії неперервної освіти, і зокрема навчально-методична лабораторія вивчення базових дисциплін (завідувач 

Людмила Базилевська) спільно з кафедрою соціально-гуманітарної освіти (завідувач Іван Безена) на базі Наукового 
ліцею міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів провели серед вчителів Дніпропетровщини  

відбірковий етап зонального туру Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року – 2022» в номінації «Правознавство»

П’ятірка учасників чекає фіналу!
Про

фе сійний 
к о н к у р с 
« У ч и  т е л ь 

року» покли
каний ви явити вчителівноваторів, здатних випе
реджати час і закладати нові освітні моделі в су
часній україн ській школі.

20 сміливих, рішучих, інноваційних, дистанцій
них, активних, молодих і талановитих учителів 
правознавства, налаштованих на перемогу, брали 
участь у конкурсі в ці дні. 

Вони змагалися в умінні сучасними електрон
ними освітніми ресурсами проводити дистанційні 
уроки в синхронному режимі, показували при цьо
му майстерний рівень взаємодії зі своїми учнями. 

Конкурсанти демонстрували рівень знаннєвої 
складової з предмета та професійної компе
тентності, складаючи тести онлайн; показували 
вміння фіксувати свої здобутки через програмне  

забезпечення OBS (Open Broadcaster 
Software) Studio. 

Згодом учасники конкурсу проводили 
«майстеркласи», демонструючи своїм ко
легам, педагогам наукового ліцею вміння 
адаптувати власні та успішні методи, прийоми 
і способи роботи до специфіки навчальних тем з 
курсу «Основи правознавства» та вікових особли
востей учнів 9 класу. 

Наприкінці відбіркового етапу вчителі правозна
вства приступили до вирішення складних юридич
них завдань та відповідали на складні і прискіпливі 
запитання журі. 

На фахових змаганнях конкурсанти знайомили 
журі і вчительський колектив ліцею зі своїм досвідом, 
переконували їх у перевагах застосунків, методик, 
якими вони майстерно володіють у звичних умовах. 

У номінації «Правознавство» журі спочатку визна
чило 10 лідерів, а потім, у півфіналі, відшукали амбітну 
п’ятірку вчителів, яка продовжуватиме змагання вже 

23 лютого 2022 р., коли відбудуть
ся фінальні конкурсні випробування 
«Методичний практикум» та «Урок». 

Найвищі бали журі надасть тим 
конкурсантам, які доведуть свою 
професійну майстерність та пре
зентують найефективніші нова
торські ідеї.

П е р е д 
новорічними свята
ми хочемо привітати всіх вчителів правознавства, 
які майстерно проявляли себе у ці змагальні дні, та 
побажати їм успішної ходи до наступних перемог! 

Колективу вчителів Наукового ліцею міжнарод
них відносин УМСФ, його молодій директорці  
Наталії Власовій дякуємо за надані високотехнічні 
можливості для проведення конкурсних змагань.  
А також щирі слова подяки говоримо за мож
ливість по бувати в ліцеї в ці передсвяткові дні, 
відчути свято на смак, споглядати талановитих  
учнів закладу, які підтримували конкурсантів. 

Дякуємо оргкомітету та членам журі за високий 
рівень проведення зонального конкурсу «Учитель 
року – 2022» в номінації «Правознавство»! Зу
стрінемось!

Від імені журі        
Людмила БАЗИЛЕВСЬКА, заступник голови 

журі, відповідальна за проведення конкурсу  
в номінації «Право знавство»
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714 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Серед заходів до 35х роковин 
аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції пропонувалося в за
кладах освіти створити есепрезен
тації, записати спогади тощо. Про 
трагедію людства і особисту я завжди 
розповідала своїм учням в школі і 
ПТУ, слухачам на лекціях в інсти
туті, спираючись, зокрема, на спогади 
ліквідаторів аварії. У моїй родині ми 
знову і знову згадуємо, як це діялося.

З офіційних джерел
Вважається, що аварію на ЧАЕС 

було описано ще в біблійні часи. В 
«Об’явленні Св. Іоанна Богослова» – 
книзі «Апокаліпсис» – сказано: «…і 
впала з неба велика зірка, що горить 
подібно до світильника, і впала на тре
тину річок і на джерела вод. Ім’я цієї 
зірки Полин; і третина води стала по
лином, і багато людей померло від вод, 
тому що вони стали гіркі» (Об. 8; 10).  
Одна з найгіркіших рослин світу по
лин має ще назву чорнобиль.

26 квітня 1986 року о 01:24 на Чор
нобильській АЕС стався вибух. Про 
те, що насправді трапилося на станції 
та які можуть бути наслідки, сказали 
не одразу. 

28 квітня 1986 року, 21:00. Офіційне 
радянське агентство ТАРС передає ко
ротке інформаційне повідомлення: «На 
Чорнобильській атомній електростан
ції стався нещасний випадок. Один із 
реакторів отримав пошкодження. Вжи
ваються заходів з метою усунення на
слідків інциденту. Потерпілим надано 
необхідну допомогу. Створено урядову 
комісію для розслідування того, що ста
лося»... Можливо, що і сьогодні ми не 
знаємо всієї правди. 

До 30тикілометрової зони навко
ло ЧАЕС стали прибувати фахівці, 
відряджені для проведення робіт на 
аварійному блоці та навколо нього, а 
також військові частини, як регулярні, 
так і складені із терміново покликаних 
резервістів. Їх усіх називали «лікві
даторами». Слово «ЛІКВІДАТОР»  
з’явилося у «Гарячій зоні» влітку 
1986 року. Ліквідатори працювали 
в небезпечній зоні позмінно: ті, хто 
набрав максимально допустиму дозу 
радіації, виїжджали, а на їхнє місце 
приїжджали інші. Основну частину 
робіт було виконано у 19861987 ро
ках, у них взяли участь приблизно 
240 тисяч людей. Загальна кількість 
ліквідаторів (включно з наступними 
роками) склала понад 600 тисяч. 

У пам’яті мого роду 
Мій чоловік, Юрій Степанович 

Кравцов, брав участь у ліквідації 
аварії на Чорнобильській атомній 
станції через рік і три місяці після ка
тастрофи. 

Вересень 1987 року. Закінчилася 
моя декретна відпустка, я готувалася 
до виходу на роботу – вчителювати. 
Старший син Олексій пішов у 8 клас, 
Віктор – у садок, Василько – у ясла. А 
чоловікові, який працював на радіоза
воді, прийшла повістка – напередодні 
його 41 дня народження 16 вересня. Міг 
відмовитися, оскільки сім’я вважалася  

багатодітною. Але, вважав: хто ж, як 
не він, син військового льотчика, ко
мандир відділення саперів, підготов
лений на службі та в житті до роботи 
в екстремальних ситуаціях на землі і 
на моріокеані, має бути в зоні лиха?! 

Спогади ліквідатора
В обласно

му військко
маті зібрало
ся майже 300 
людей. По тя
гом приїха ли  
до Білої Церк
ви. Там усіх  
переодягли у  
в і й с ь к о в у 
фор му і потім 
на вантажів
ках відправи
ли до намето

вого міста у 30тикілометровій зоні. 
Жили у сосновому лісі по 30 чоловіків 
у наметі. Усі з Дніпропетровщини. 
Спали на двоповерхових металевих 
ліжках. Ходили в кирзових чоботях, 
у бавовняних штанях, гімнастерках.  
На голові – пілотки.

Природа дивувала. Сосни з рудим 
відтінком, навіть червонуватим. Гри
би, маслюки, великі від радіації. А 
птахів там не було. Загинули. Гнітю
ча тиша. Апетит пропав у перші дні, 
хоча годували добре. В обід – борщ, 
каші, м’ясо, болгарський компот. Чер
вону солону рибу давали, згущене 
молоко. У їдальні мінералка – безко
штовно, ящиками стояла. Крім того, 
можна було купити, що забажаєш. 

Розподілили обов’язки. Призначи
ли чим займатися. Режим дня: з 8 до 
1213 в залежності від обсягу роботи. 
Чергували на прохідних за містом.  
Перевіряли на радіацію пожежні, 
вантажні, цивільні машини, людей та 
обмундирування. Якщо були радіо
активні – відправляли на мийку. Дози
метрами користувалися лише на пункті 
перевірки. Одноразові респіратори –  
«нахрапники», які відразу ж видали, 
називалися «пелюстки»; не знімали їх 
до приходу до табору. Там кидали їх у 
відра для сміття і, коли виїжджали на 
об’єкт, одягали нові. 

Перше, що побачили на ЧАЕС, –  
величезну трубу реактора, на яку ски
дали з вертольота свинець, він не про
пускає радіацію. 

На дезактивації внутрішніх примі
щень станції працювали у двітри змі
ни. По тричотирип’ять годин і прак
тично вручну. З відром і ганчіркою. 
Використовували спецрозчин. Радіа
ція разом із перегрітою парою ввібра
лася у фарбу. Необхідно було її зніма
ти. Мили закопчені стіни, електричні  
прилади. Мили насоси, що качали воду.  
Відбійними молотками довбали бето
новану підлогу, на яку потім заливали 
бетон наново. По мережі коридорів 
йшли до санпропускника. Після душа 
переодягалися у випраний одяг. 

Весь персонал АЕС – у білому, 
щоб помітити будьяке забруднення. 
«Атомка» – так називали цей одяг. 
Дуже зручні білі медичні тканинні 
комбінезони. Чоботи гумові або чере
вики прогумовані з м’якою підошвою. 
Видавали окуляри, респіратори, рука
виці. Відкритих ділянок тіла не було. 

Біля самого реактора працював 
один раз. Дозволяли бути там 1 хви
лину. Велика радіація. Свинцеві ли
сти загороджували прохід навколо. У 

тунелі проповзали. По одному. Вплив 
радіації відчували весь час. Стан важ
кий: тисне голову та постійний го
ловний біль, кров із носа від тиску. І 
якась загальмованість. У два вихідні –  
спали у наметі. Там теж – дози... Один 
на одного часто вовком дивилися – від 
пригніченого настрою. 

У 30тикілометровій зоні перебу
вав з 5.09 по 24.11.1987 року. Набрав 
свої 4 рентгени 710 мл. + медаль та 
значок. Отримав право на пільгову 
пенсію у триразовому розмірі. 

Чорний біль 
Коли чоловік залишав Чорнобиль, 

вважалося, що отримав дозу мен
ше за допустимі значення. Але вчені 
стверджують, що «норми» опромі
нення не існує, і навіть маленька 
доза небезпечна для організму. Ворог 
був невидимий і нечутний. Кордон 
небезпечної та безпечної зон мож
на було намацати лише приладами. 
Ці межі крок за кроком визначали 
дозиметристи. Дози опромінення у 
динаміці, за словами ліквідаторів, 
ніхто не відстежував. А прилади, які 
видавалися, часто не відображали  
реальної картини. Були випадки, коли 
отримані дози списувалися.

72 тисячі людей із тих, хто прийняв 
на себе радіаційний удар, стали інва
лідами. Це при тому, що більшості 
ліквідаторів інвалідність офіційно 
не оформили... Мій чоловік один із 
них. Чорнобилець 2 категорії. Інвалід  
1 групи, але із загального захворювання.  
16 років був прикутий до ліжка. Пе
реніс два інсульти, погано розмовляв, 
і тому важко було витягнути з нього ті 
скупі рядки, які ви читаєте. Мужній і 
стриманий, він плакав, коли дивився 
передачі чи слухав про Чорнобиль. 
Чорний біль завжди був у його серці...

«Чорнобильський дзвін»
У Дніпропетровську 26 квітня 2001 

року до 15ї річниці трагедії було від
крито меморіал пам’яті жертв Чор
нобильської катастрофи (скульптор 
Олександр Зобенко). Композиція з 
каменю – фігурна арка з чорнобиль
ським дзвоном усередині – символізує 
ядерний вибух. Перед дзвоном на 
постаменті приземлився бронзовий 
птах із обпаленим радіацією крилом.  
26 ударів у бронзовий дзвін, вага яко
го – 140 кг, знаменують хвилину мов
чання на згадку про загиблих. Кожної 
річниці аварії на Чорнобильській елек
тростанції ми всією сім’єю і друзями 
стояли на панахиді у СвятоТроїць
кому кафедральному соборі, йшли до  
меморіалу хресною ходою зі священ
нослужителями, представниками об
ласної, міської влади та організації 
«Союз Чорнобиль України», чорно
бильцями та родичами померлих від 
наслідків чорного лиха. Щоразу там 
наголошують: «Цей монумент нага
дує всім нам не тільки про мужність 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС, а й є по
передженням усім нам: який тендіт
ний наш світ, і якими тяжкими можуть 
бути наслідки помилок». 

«Чорнобильський Спас»,  
або Божа рать

Поруч із моїм чоловіком завжди 
була ікона «Чорнобильський Спас», 
на ній одразу позначилися всі події. 
У верхній частині ікони розташо
вані постаті Богородиці, Ісуса Хри
ста та Архістратига Михаїла – він 
веде людську Божу рать живих та 
мертвих «чорнобильців». У нижній 

частині ікони, на передньому плані –  
Чорнобильська сосна (мій чоловік 
бачив її). Вона схожа і на хрест, і на 
тризуб, який є гербом України. Сосна 
стоїть майже на одній лінії: четвертий 
аварійний блок – місто Прип’ять. Піс
ля вибуху на ЧАЕС праворуч і ліворуч 
від міста Прип’ять пройшли два сліди 
викидів, які накрили цвинтар, лікар
ню, гаражі, виробничу зону, пожежне 
депо. Сосна стояла в зоні цього «ру
дого лісу», в зоні дуже щільного за
бруднення – від 100 до 1200 рентгенів 
на годину. Під час ліквідації весь ліс 
був «похований», а сосну з військо
вими обелісками, що оточували її, 
залишили. Дерево стало символом 
Чорнобильської трагедії. Йому відве
дено центральне місце у нижній ча
стині ікони. Ліворуч зображені душі 
померлих чорнобильців, праворуч –  
ліквідатори аварії: пожежник у ре
спіраторі, працівник станції, льотчик, 
медсестра. На горизонті за контура
ми «Саркофагу» видніється заграва 
сходу, у небі летить зірка Полин. На 
задньому плані – земля обпалена, на 
передньому – зелена, оживаюча. Під 
час освячення ікони 28 серпня 2003 
року біля стін Успенського храму в 
КиєвоПечерській Лаврі прозвучали 
такі слова: «Чорнобильська катастро
фа – це випробування, дане Господом, 
щоб застерегти людину від страшні
ших помилок. Людина через незнан
ня, безтурботність і жадібність може 
стати небезпечною для всієї живої 
землі. Але Бог дав це випробування 
тим, хто зміг з ним впоратися. Чорно
бильцірятувальники заслужили най
вищу нагороду, що можлива на землі, –  
бути прирівняними до Божої раті».

Зоя МАРЧИШИНА, редактор 
газети «Джерело» 1996-2018 рр.

«Пам’ять про Чорнобиль у моїй сім’ї» 

Перебіг  
українських танців

Здається, що мені сто років,
і ще сто років проживу –
тримають прадідів витоки:
прадавній ритм – життя двигун.

Бо життєдайних, українських
народних танців вічний рух
дає безсмертя танцюристам
крізь буревій земних розлук.

«Веснянку» танцювати мусив
Чорнобиль в квітні, та не встиг:
«Гопак» свавільних землетрусів
всі «па» змішав. І котрий рік

жене нукліди «Гонивітер»,
панує «Нелюб» у житті,
«Опришки», «Козачок», мов діти,
«дрібушки» роблять, «повзунці»…

Чи проживу іще сто років?..
Чи хоч належний, повний вік?
...Та дощ радіаційний й досі
Вкрива дідівський оберіг.

Олена ШВЕЦЬ-ВАСІНА, м. Дніпро



№ 45-48 (1061-1064) грудень 2021 року

8 З досвіду роботи. Хімія

Перший крок, 
щоб врятувати-
ся від купи справ, 
які потрібно ви-
конати прямо 

зараз, а ще краще – вчора, – скласти план! 
Першим пунктом мого плану буде знайом-
ство з вами, друзі по щастю нести світле і 
вічне в серця діджиталізованої молоді. 

Мене звуть Ольга Рогожнікова і я вчителька  
хімії та біології НВК № 148 «Планета Щастя» в 
м. Дніпрі. Мені часто кажуть: «Як ти все всти
гаєш?». Можу чесно відповісти – встигаю да
леко не все, що б хотілося. Але повернусь до 
плану – з ним можна встигнути набагато біль
ше. Мені 44 роки і 26 з них (з двома перерва
ми на декрет) я працюю в школі. Тактак, саме 
такі круглі очі іноді бачу у відповідь на цю 
інформацію від своїх учнів. Що допомагає не 
просто плисти за течією, а отримувати насоло
ду і направляти потік в потрібне русло? Я дуже 
люблю дітей! Робота з ними робить мене кра
щою, не дозволяє перетворитися на всім неза
доволену тітку. Хоча іноді ну дуже хочеться 
у відпустку, днів на... 2, щоб передихнути.

Школа, в якій я працюю останні 5 років, 
дуже незвичайна, адже це авторська модель 
нашої чарівної директорки Наталії Мітіко вої, 
яка, до речі, також встигає зробити неймо
вірну купу справ все в ті ж 24 години доби.  
Школа повного дня з можливістю втілюва
ти найнеймовірніші ідеї, якщо це прино
сить фідбек (зворотна реакція) від дітей та 
батьків, як партнерів освітнього процесу. 

Мій робочий ранок починається о 7:30 
з нульового уроку. Це можливість підготу
вати учнів до олімпіади, пояснити матеріал 
тому, хто через хворобу пропустив багато 
занять, або дати перездати тест чи само
стійну роботу. О 8:15 – дзвоник на перший 
урок. Полетіли! За звичайний робочий день 
по кабінетам і коридорам я встигаю нахо
дити 68 тисяч кроків (непогано для здо
ров’я!). Цього року класне керівництво в  
11 класі – супер діти, але проблеми всюди 
однакові. Спізнення, передзвонити, уточни
ти причину, відмітити відсутніх, провести 
соту бесіду про шкоду паління і нагадати 
про культуру усної мови, надіслати в бать
ківський чат результати олімпіади і інфор
мацію про благодійну акцію до дня Святого 
Миколая. Ну, в принципі, ви живете в та
кому ж темпі – кави попити немає коли... 
А от і ні! Чарівний інженер ІКТ Світлана 
Федорівна не тільки встигає виконати свою 
роботу, але й виявляє турботу у вигляді га
рячого чайника на початку перерви в учи
тельській. 

Уроки. У цьому році веду хімію з 7 по 
11 клас і біологію в 11 класі. Практична скла
дова продумується ще влітку. Більшість ла
бораторних і практичних робіт в плані ре
активів абсолютно реально втілити в життя, 
складніше з посудом. У нашій школі (дякувати  
Н. Мітіковій) всього достатньо – лише працюй. 
Розчини реактивів на 9 наборів, щоб можна 
було працювати мінігрупами, готуються ще до 
початку навчального року і оновлюються під 
час канікул. Халати. В лабораторії вони є, не 
всі з ґудзиками і не всі в ідеальному стані, але 
ставлення до білих халатів у дітей шанобливе, 
бо перу я їх 1 раз на рік, а в брудних сидіти 
нікому не хочеться  .Про всяк випадок є і де
сятки два одноразових медичних.

Лабораторні роботи. В нашій школі з 8 класу 
кредитномодульна система оцінювання. Тоб
то, на початку семестру дітям надається список 
обов’язкових робіт для отримання модульної 
оцінки. Якщо була пропущена модульна лабо
раторна чи практична – її потрібно відпрацю
вати. У пригоді стають уроки самопідготовки, 
які в розкладі зазвичай стоять на  910 уроці 
для учнів основної школи. Нагадаю, школа 
повного дня, діти в школі до 17:15. Якщо ре
тельно спланувати (о, знову про ПЛАН!) урок 
практичної роботи з відпрацюванням необхід
них навичок хімічного експерименту, то далі 
можна отримувати справжню насолоду, стаю
чи фасилітатором роботи мінігруп. А ще мож
на спитати пораду в учнів про налагодження 
«прямого ефіру» з місця подій. Мої учні дуже 
часто транслюють експерименти в режимі ре
ального часу в соціальні мережі. А я тішуся від 
такої популяризації науки. Ну, щоб не відстати, 
з дозволу і підтримки – фото на свою  фейсбук 
сторінку, а ще – класним керівникам для бать
ківського чату.

Вжух – промайнув робочий тиждень. Зали
шилося лише: перевірити зошити, тести, ви
ставити все в електронний журнал, послухати 
вебінар, підготуватися до чергового конкурсу, 

розробити план 
для наступного 
тижня і провести 
вихідний з ро ди
ною, допомогти 
сину з математи
кою, завітати в  
гості до батьків і...  
чимало справ ще. 

У добі 24 го
дини у всіх, все  

залежить від раціонального розподілу часу. 
Всі тести в мене на електронній платформі. 
За 3 роки створена вже повна база – зручно й 
економно в плані витраченого часу на перевір
ку. А ще завданнями тестів можна ділитися з 
колегами і це економить час на їх створення. 
Підготовкою до уроків, оцінками, перевірками, 
займаюсь в суботу і роблю це на весь майбут
ній тиждень. Щоб нічого не загубилось – маю 

власний навчальний блог  
«Хімічна сторінка» https://him148.blogspot.com/  

і курс для перевернутого навчання  
«Цікава хімія».

Чи встигаю я все? Ні. Але точно отри-
мую задоволення від усього, що роблю! А  
стрес допомагать долати оптимізм і віра 
в чудо від моїх учнів. Їхній вірі в мене, як 
вчителя, я і намагаюсь відповідати. А ще 
низький уклім моєму чоловікові, який ви-
тримує такий мій графік ось уже 26 років.

Ольга РОГОЖНІКОВА, вчитель хімії та  
біології НВК № 148 «Планета Щастя», м. Дніпро

Як вчителю не потонути  
в океані стандартів, вимог і обов’язків?
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У закладі осві ти, 
де переважають  
тра диційні методи  
ви вчення геогра 
 фії, процес пізнан  
ня бу ває однома
ніт ним і сумним.

Сьогодні учні ма
ють доступ до величезного масиву  
інформації, різноманітних знань так 
багато, що учні втомлені від них. 

Чимало дітей захоплюються 
гео графією, але серед учнів таких  
небагато. Вони вважають що це 
нудний предмет, який передбачає 
вивчення напам’ять багатьох назв  
і місцевостей. Ігрові інструмен
ти допоможуть учням вивчати гео
графію, водночас розважаючи їх. 
Ось декілька прикладів, які я вико
ристовую на уроках. Певні методи 
можна застосувати і вдома.
Навчальні матеріали для пере-

творення географії в гру:
Карта світу. Мапа – це дуже ко

рисний картографічний інструмент 
для мотивації учнів до вивчення  
географії. Завдяки картам вони 
змо жуть скласти більш правильне 
та повне уявлення про нашу пла
нету, про те, як розподілені кон
тиненти, країни, міста, океани та 
моря. Існує багато карт за тема
ми: політична, фізична, геологіч
на, економічна. Вміння порівню
вати їх, вибирати необхідну інфор
мацію, аналізувати, користуючись 
різними картами, – ось головне 
завдання географії в 6 та 7 класах.

Куля-пазл. За допомогою паз
лів учні можуть створити свій гло
бус, одночасно вивчаючи, на якому 
континенті розташована кожна краї
на та де знаходяться різноманітні  
океани і моря. Завдяки роботі з гурт
ками у нашому закладі освіти учні  
не лише користуються вже готови, 
ми глобусами, а й створюють їх. 
Іноді фантазують, створюючи свій 
світ, іноді переносяться назад у часі, 
відтворюючи Землю такою, якою 
вона була багато років тому. Це ду
же корисна ігрова методика, оскіль
ки вона дає можливість учням за
кріпити та перевірити свої знання, 
збираючи глобус знову й знову.

Пробкова мапа світу. Це ціка
вий та корисний ресурс для ви
вчення географії, оскільки на цій 
контурній карті немає підписів, 
або немає кордонів. Таким чином, 
учні можуть перевірити свої знан
ня про розташування, назви країн 
світу, туристичні об’єкти, форми 
рельєфу тощо. Якщо мапа зробле
на якісно, її можна використову
вати як ігрове поле, щоб учні мог
ли пограти один з одним, задаючи 
різні назви об’єктів і демонструю
чи їхнє місцеположення.

Карта для розфарбування. Це 
корисно для ознайомлення здобу
вачів освіти з кордонами, мотивує їх 
досліджувати світ. Також, учні тре
нують дрібну моторику та розвива
ють зоровомоторну координацію. 
Такий метод дозволяє проводити  
інтегровані уроки в умовах упро
вадження Нової української школи.

Кросворди з географії. Крос
ворди – ще один веселий та простий 
спосіб вивчення географії. Існує  

багато видів географічних крос
вордів, пов’язаних з назвами країн, 
гірських систем, міст і навіть пла
нет Сонячної системи. Різноманіття 
кросвордів вражає. Учні створюють 
їх вдома, долучаючи до підготовки 
членів родини – прекрасний спосіб 
провести час з родиною.

Магнітна мапа світу. Забавний 
та незвичний варіант мотивації  
учнів до вивчення географії – роз
містити в їхній кімнаті магнітну 
карту світу або надати доступ до 
неї на перерві в кабінеті. Таким чи
ном в учнів під рукою будуть фраг
менти мапи, які вони розміщува
тимуть на карті, через що швидше 
вивчать її. Вони зможуть самостій
но викладати елементи та перевіря
ти знання, вивчаючи найхарактер
ніші особливості різних регіонів.

Ілюстративний атлас. Учні в 
захваті від ілюстрованих атласів. 
Це якісний освітній ресурс для 
здобувачів освіти, які роблять пер
ші кроки в географії в 5 та 6 кла
сах. Крім визначення різних кон
тинентів, держав, океанів, учням 
надається можливість уяввити 
різні види тварин, рослин, ланд
шафтів, що характерні для кожно
го регіону світу.

Настінна мапа, яку можна 
клеїти. Цей вид карти не тільки 
для прикраси дитячих кімнат, а й 
чудова можливість ознайомитися 
з регіонами. Учні можуть розмі
щувати на такій мапі місця, де во
ни побували, пам’ятники кожного 
регіону – це допоможе закріпити 
знання з флори, фауни, архітекту
ри різних куточків світу.

Карта із зображеннями. Ці ма пи  
демонструють здобувачам освіти  
різноманітність національного скла
ду, пам’яток, особливостей того чи 
іншо го регіонів. Без сумнівів, це 
ідеаль ний інструмент для знайомс
тва з географією та підвищення 
мотивації до навчання.

Скретч-карти популярні у ман
дрів ників. Але учням теж подоба
ються відкривати кордони різних 
країн. Вони дозволяють розміщу
вати прапори країн, що мотивує їх 
на проведення досліджень.

На мій погляд, використання карт  
є найважливішим елементом ви
вчення географії. Вміння викори
стовувати мапу, легенду, навички 
зчитування інформації є основою 
формування картографічної ком
петентності. 

Отже, впровадження ігрових тех
нологій (таких як: «Географічний 
ланцюжок», «Географічний бій», 
«Знайди об’єкт», «Добери пару», 
«Відгадай ім’я», використання різ
них видів карт тощо) є актуальним 
та важливим елементом освітньо
го процесу. Надає можливість вчи
телеві мотивувати учнів, формува
ти предметні й базові компетент
ності, а учням – розвивати знання 
про довкілля, особливо в сільсь
ких закладах освіти, де не завжди є 
сучасна техніка, але учні бажають 
знати більше про світ.

Світлана МИРОШНИЧЕНКО, 
учитель географії ліцею  

Богданівської сільської ради,  
Павлоградський район

Ефективність упровадження  
ігрових форм роботи

Наш заклад загальної середньої освіти 
отримує підтримку від органів місцево
го самоврядування – Нікопольської місь
кої ради, голови міста Олександра Івано
вича Саюка, тому у мене та моїх колег 
є можливість використовувати сучасну 
комп’ютерну техніку. Курси підвищення 
кваліфікації у Дніпровській академії не
перервної освіти дали поштовх до опану
вання сучасними інформаційнокому ні
кативними технологіями.

На сьогодні найактивніше  
використовуються такі напрямки:
• при викладенні нового матеріалу – 

візуалізація знань. Найбільшу користь 
приносить програма презентацій Power 
Point. Завдяки цьому програмному за
собу можна створювати презентації до 
кожної теми. Поштовхом для мене стало 
викладання за проєктом «Інтелект Украї
ни», в якому вчитель отримує вже готові 
наробки та використовує їх. У подаль
шому я скорегувала отримані матеріали, 
розширила перелік тем та змогла вико
ристовувати презентації під час викла
дання будьякої теми з географії, приро
дознавства або економіки;

• проведення практичних робіт з вико
ристанням навчальних програм компанії 
«Інститут передових технологій». Сьогод
ні наробки навчальнометодичного сайту 
з картографічним контентом (https://new.
osvitanet.com.ua/) дають можливість вчи
телю використовувати інтерактивні карти, 
атласи безпосередньо під час освітнього 
процесу. Мапи призначені для викладання 
курсів з природознавства (початкова лан
ка), географії, історії України, всесвітньої 
історії (середня та старша школа). Зміна 
карт відбувається миттєво, на мапах мож
на змінювати інформаційні шари, які да
ють можливість дізнатися про всі аспекти 
тої чи іншої місцевості. Вчитель, за наяв
ності презентаційної техніки та доступу 
до мережі Інтернет, кожного уроку демон
струє учням величезний обсяг інформації, 
який надає карта. Здобувачі освіти опано
вують матеріал у цікавій і доступній фор
мі, що мотивує їх на вміння використову
вати мапу, знаходити самостійно інформа
цію та аналізувати її.

У своїй педагогічній практиці викори
стовую електронні атласи на компактдис
ках компанії «Інститут передових техно
логій» (https://iat.kiev.ua/). Сайт цікавий 
тим, що має величезну базу тематичних 
карт. Як правило, для мене найзручніше 
електронні атласи використовувати в 10 
класі з курсу вивчення економічної і со
ціальної географії світу. Атлас використо
вую при поясненні нового матеріалу: він 
має тематичні карти, які відображають 
об’єкти, явища та процеси, тексти й та
блиці. Програма дає можливості вчителю 
демонструвати на екрані найрізноманіт
ніші географічні зображення, що коменту
ють і доповнюють інформацію на мапах. 
Учням 10 класу при актуалізації опорних 
знань дозволяю самостійно скористатися 
змістом для усної відповіді і пошуку тема
тичної карти;

• система контролю і перевірки знань 
завдяки використанню Googleформ, про
грами Kahoot суттєво підвищує ефектив
ність проведеного уроку, оскільки вчи
тель не витрачає час на видачу і пояснення 
залікової роботи, а також можливо одразу 
переглянути результати проведеного оці
нювання. Відповідаючи на тести різно
го рівня (від простих до складних), різно
го типу (закритих, з множинною відповід
дю, відкритого типу), учні демонструють  

різні рівні навче
ності (від початко
вого рівня до висо
кого), що дає мож
ливість вчителю 
виставити об’єктивну оцінку, провес ти  
тренувальну вправу, тематичне оціню
вання, дати завдання на повторення 
раніше вивченого матеріалу, підібрати 
індивідуальні зав дання;

• самостійна робота учнів. Здобувачі 
освіти самостійно знаходять, аналізують, 
систематизують інформацію; використову
ють набуті знання для відповідей, підготов
ки проєктів, під час інтелектуальних зма
гань. Сьогоднішня мережа Інтернет – це 
величезний обсяг інформації, в якій вчи
тель має навчити орієнтуватися: шукати, 
знаходити та обробляти інформацію, ви
користовуючи першоджерела. Це дає пер
спективи учням оновлювати свої знання 
протягом життя та залишатися затребу
ваними на ринку праці. Чимало цікавих 
сайтів про довкілля робить предмети при
родничого циклу дуже привабливими для 
учасників освітнього процесу. Завдання  
вчителя – підказати, підштовхнути учнів  
до ознайомлення, навчити знаходити, аналі
зувати та використовувати отриману інфор
мацію для досягнення поставленої мети;

• тренування конкретних здібностей  
учня (увага, пам’ять, мислення). Мульти
медіа – це сучасна комп’ютерна інформа
ційна технологія, що дозволяє об’єднува
ти в одній комп’ютерній програмнотех
нічній системі текст, звук, відео, графічне 
зображення й анімацію (мультиплікацію). 
Значна частина мультимедійних програм з  
географії містить документально достовір
ну навчальну інформацію. Зміст і побудо
ва мультимедійних програм з географії від
повідають принципам науковості, систе
матичності, доступності, послідовності 
ви кладення навчального матеріалу, вони 
складені з урахуванням рівня підготовле
ності учнів і в цілому відповідають дидак
тичним вимогам навчання. Всі ці програ
ми дозволяють під час освітнього процесу 
взаємодіяти візуально та аудіально з усіма 
учнями одразу або з кожним окремо.

Саме цими аспектами мені дуже подо
бається використання інформаційноко
мунікативних технологій під час вивчення 
географії. Сучасні технології дозволяють 
віртуально мандрувати світом, дізнаватися 
останні новини, перевіряти учнівські гіпо
тези – навіть найдивовижніші – на практи
ці, моделюючи різні ситуації. Інтерактивні 
карти та атласи дають змогу обробляти та 
генералізувати інформацію, навчатися ана
лізувати та систематизувати її. Це моти
вує учнів на навчання, на здобуття знань та 
формування компетентностей. Зокрема, – 
опанування іноземними мовами – сьогодні 
кількість англомовних сайтів в сотні разів 
більша. Учні розуміють, що без знань мов 
бути інформаційно обізнаною людиною 
сьогодні неможливо.

Таким чином, використання інформа
ційнокомунікаційних технологій на уро
ках географії сприяє реалізації важливих 
освітніх функцій, розвитку дидактичної 
системи, полегшує працю учня та вчите
ля. Успішність використання інформацій
нокомунікаційних технологій зумовлено 
підготовкою вчителя, його бажанням від
крити для себе ці можливості. Результа
том стає опанування учнями як предмет
них, так і базових компетентностей під  
час освітнього процесу.

Олена СЕРГІЄНКО, вчитель  
географії СЗШ № 2, м. Нікополь

Використання інформаційно- 
комунікативних технологій 
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10 Математика

В умовах суспільних трансфор
мацій актуалізується проблема фор
мування стереотипності та шаблон
ності мислення учнів у вчителів і 
вдумливих особистостей вза галі, 
викликає якщо не обурення ситу
ацією з математикою, то занепо
коєння фахівців, які знають, чим 
у ментальному сенсі закінчується 
нелюбов до цієї науки.

Але ми не будемо фокусува
ти свою увагу на особливостях 
навчального процесу, які сфор
мувалися за велінням часу та со
ціальних обставин, – ми не вчені 
чи соціологи, а практики, які на
вчають дітей і передають досвід 
попередніх поколінь молодим. Ми 
просто розглянемо так звану «не
любов до математики» за допом
огою такої відомої опції, як сфор
мовані у дитини стереотипи.

Ми не заперечуємо той факт, що 
виникнення нових та існування 
старих стереотипів є історичним 
процесом, і еліта завжди знала про 
ці важелі управління людством і 
користувалася з позитивного та 
негативного боку їх наслідками.

Ось тут і є початок нашої роз
мови. Бо зараз, у складних со
ціальних умовах, у вік стрімкої 
передачі або пошуку інформації, 
такі стереотипи формуються дуже 
швидко і часто мають вигляд ви
карбуваної характеристики осо
бистості. І це, на наш погляд, вже 
є небезпечним, оскільки боротися 
з цим явищем дуже складно. 

Стереотип під назвою «матема
тика дуже складна наука і біль
шості населення не потрібна» вже 
міцно закріпився на рівні свідо
мості людей, навіть тих, хто у свій 
час досить успішно вивчав цю 
дисципліну. Чому так сталося –  
велике та багатогранне питання. 
Потужні технічні підприємства та 
великий обсяг інженернотехніч
них робітників – батьків і бабусь з 
дідусями – надавав дітям картину 
того, що за допомогою математич
них знань можна мати непоганий 
соціальний статус і заробляти гро
ші. Зараз на віть від тих, хто навчає 
програ муванню, можна чути сар
кастичні вислови на кшталт «щоб 
бути програмістом – не обов’язко
во знати математику». Така пози
ція дивує, але, на жаль, вона існує. 

Хочеться сказати: таким вчите
лям, які, навчаючи свого предмета, 
ганять інші. А ви вивчали педаго
гіку, психологію? Чи ви чули про 
якість і кількість нервових зв’яз
ків, що утворюються при навчанні, 
коли дитина засвоює нові, різно
планові знання? Особливий вплив 
на це має математика. І головне: 
ці нервові зв’язки зберігаються 
усе життя, надаючи певну якість 
тому, що ми називаємо когнітив
ні функції. Відповідно актуаль
ним є питання: як виховувати та 

навчати наших дітей, щоб вони 
не потрапляли під вплив негатив
них стереотипів, щоб їхні нервові 
зв’язки були найвищої якості. І 
головне: що може завадити подіб
ному впливові?

Ми думаємо, що відповідь на 
це питання напряму пов’язана із 
вихованням особистості, з тими 
пріоритетами, які дорослі вклада
ють у розуміння життя дитиною, 
від розвитку світогляду, креатив
ності та мисленнєвих здібностей. 

Для цього потрібно не бояти
ся витрачати на дітей свій час (це 
ми звертаємося до батьків, які 
дуже зайняті особистим життям, 
бізнесом та просто зароблянням 
грошей); не ставитися до дитини 
тільки як державні оцінювачі ін
телекту (це вже – до шановних ко
легвчителів), а працювати з тим, 
що маємо, стимулюючи у дитини 
мотивацію до навчання, що є дуже 
складним завданням у наш час. Це 
якщо взагалі. 

Що стосується дітей з особливи
ми потребами – у нашому випадку, 
це дітей з особливостями розвит
ку інтелектуальної сфери – то пи
тання стереотипів щодо вивчення 
математики, якто кажуть, бага
тогранніше. Бо дуже велика кіль
кість факторів впливає на те, що 
дитина не любить, а частогусто 
боїться математики, яка насправді, 
всупереч соціальному міфу, надає 
можливості мати навички виходу 
із шаблонного мислення та стерео
типів. Хоча нашим вихованцям – 
особливим дітям, які прийшли до 
нас із асоціальних сімей або мали 
дуже негативний досвід оціню
вання у загальній масовій школі, –  
притаманні характеристики, які, 
здавалося б, повинні геть відбива
ти можливості дітей щодо засвоєн
ня математичних знань і можли
востей логіки: низька пізнавальна 
активність та показники когнітив
них процесів (пам’яті, уваги, мис
лення, уяви тощо), відсутність 
можливості креативно аналізувати 
емпірику, відсутність задоволення 
від якісного пізнання у зв’язку з 
низькою мотивацією до навчан
ня. І досвід – негативний досвід 
від зустрічі з дорослими, які вже 
«оцінили» можливості цього учня 
щодо засвоєння математики. Так 
ось з останнім – вже стереотипом, 
а не характеристикою учня – боро
тися найважче. 

Тим паче, що основний напрям 
аналізу стереотипів містить ви
вчення когнітивного аспекту (тоб
то, стереотип розглядається як 
елемент когнітивних процесів їх 
носія). Правда, існує ще кілька  
напрямів, які розглядають емо
ційний (емоційнооцінні процеси 
учня) та соціальний напрям (групо
ва ідентифікація і міжгрупова ди
ференціація з груповою оцінкою), 

але наших учнів з особливими по
требами він, подруге, і, потретє, 
стосується. Бо перше оцінювання, 
з яким вони стикаються у дитин
стві при вивченні математики, – це 
когнітивні можливості та оціню
вання їх дорослими. На кшталт:  
«Ти ніколи не зможеш розв’язати 
цю задачу»; «Де твій розум?»; «Я 
це лущив як насіння»; «Ти витра
чаєш на це завдання занадто багато 
часу»; «Бабуся і дідусь вирішували 
це у третьому класі, а ти у п’ятому 
і не можеш». І... «важка артилерія», 
що б’є по дитині найбільше: «Чому 
ти такий тупий?».

Важливість математики ро
зуміють лише тоді, коли стика
ються з реальним світом. Тому 
питання вивчення математики 
дітьми з винятковими здібностя
ми, зокрема з особливостями пе
ребігу такого когнітивного про
цесу як мислення, на сьогодні є 
досить актуальним. Особливо,  
якщо це учні, які мають над
то низький рівень обізнаності зі 
змістом шкільних предметів, що є 
наслідком не відсутності навчаль
ної мотивації, а інтелектуальної 
недостатності.

Кроком до руйнування стерео
типу складності математики кон
кретно для цієї дитини й немож
ливості опанувати предмет, мо
же бути озна йомлення дітей даної  
категорії з важливістю дисциплі
ни у звичайному житті та її гнуч
кістю щодо вміння презентувати 
себе на ринку праці й отримання 
спеціальності після випуску із ре
абілітаційного центру. 

І тут нам, корекційним педаго
гам, у пригоді стануть не тільки за
гальновживані методи викладання:

– адаптація змісту предмета до 
пізнавальних можливостей учнів  
(спосіб повідомлення педагогом 
ма теріалу; спосіб організації за
нять учнів, де метою є залучен
ня дітей до навчання; зміна чи 
модифі кація навчального пла
ну, прийнят ного для учня; змі
на вправ чи задач; змісту, який  
необхідно привласнити та інтеріо
ризувати; зміна відпо відності ви
мог навчальної про грами та мето
дів, що використо ву ються на уро
ках, актуальним і потенційним 
можливостям дитини);

– спрощення знань за характе
ром і структурою через мислен
нєву діяльність, спрямовану на  
встановлення зв’язків між понят
тями, реченнями, ключовими сло
вами, в процесі якої формується 
структура знань, через встанов
лення віддалених зв’язків між  
поняттями, реченнями, в процесі 
якої вони організуються в певну 
систему,

– наочність навчання, специфіч
ні форми текстового та графічного 
матеріалу, у якій визначено форму 

звернення до учнів (аудіо, графіч
на, текстова) та стиль (з урахуван
ням підходу, що буде використано –  
раціональний чи емоційний);

– використання ілюстративних 
візуальних стимулів, які врахову
ють особливості сприйняття мате
матичного тексту учнем, стимули 
до використання знань математи
ки у житті тощо;

– повторюваність у навчанні, 
яка має бути пролонгована та з 
якої повинні починатися всі уроки, 
навіть приготування завдань із ви
хователями у час самопідготовки;

– включення учня в практичну 
діяльність через конкретизацію та 
застосування знань на практиці, 
наприклад, при участі у господар
ській діяльності у школі або поході 
у магазин та закупівлі товару;

– новітні технології інтерактив
ного навчання як активні техно
логії через співнавчання (колек
тивне, кооперативне навчання, на
вчання у співпраці) через глибину 
вивчення змісту, наприклад, дис
кусія, аналіз, майстерня, ділова 
гра, рольова гра, груповий тренінг, 
визначення конкретних ситуацій 
чи виробничих завдань тощо.

Але, на нашу думку, основними 
є звичайні людські якості – тер
пимість і толерантність.

Підсумовуючи, зазначаємо, що 
уроки математики у спеціальних 
освітніх закладах – це не лише 
процес засвоєння учнями навчаль
ного матеріалу. Навчання цій дис
ципліні є своєрідним інструмен
том руйнування вже засвоєних 
учнями стереотипів про немож
ливість вивчення математики. А 
за одним стереотипом руйнується 
другий, третій... І це є своєрідною 
метою з дальнім прицілом: фор
мування самостійності у пошуці 
й обробці актуальної пізнавальної 
інформації у житті та адаптації 
школяра з особливими потребами 
до широкого соціуму.

Ірина ЧЕРЕПЕНЬКО,  
заступник директора з навчально- 

виховної роботи обласного  
навчально-реабілітаційного 

центру «Горлиця»

Подолання стереотипів щодо уроків математики 
у підлітків з легким ступенем розумової відсталості
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Учні завжди пам’ятатимуть  
свого Вчителя –  

Олега Володимировича  
ПОЛЯКОВА  
і його уроки

Професійна діяльність Оле
га По лякова розпочалась піс
ля закін чен ня у 1985 році ме
ханікоматематичного факульте
ту Дніпропетров ського державного 
університету. Він почав працюва
ти вчителем математики у середній 
школі № 23 м. Дніп ропетровська. 
Там і почали реалізовуватися йо
го яскраві педагогічні здібності. 
Водночас він активно займаєть
ся фундамен тальною наукою. То
му після закінчення університету 
у 19861990 рр. навчається в за
очній аспірантурі Інституту ма
тематики Академії наук України.  
Його вчителем, настав ником, ке
рівником стає видат ний, всесвіт
ньо відомий україн ський матема
тик, засновник Дніпропетров ської 
наукової школи теорії наближен
ня функції Микола Павлович 
Корнійчук. У 1990 р. Олег Воло
димирович блискуче за хищає кан
дидатську дисертацію зі спеціа
льності «Математичний ана ліз» 
на тему «Експериментальні за да
чі теорії наближення для симе
тричних та несиметричних класів 
функцій». Стає автором відомих 
наукових публікацій та учасником  
ряду міжнародних математичних 
конференцій. Так розпочинається  
його науковий шлях на механіко 
математичному факультеті ДДУ 
(нині Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара).

Молодому науковцю доручають 
один із найважливіших напрямків 

роботи – популяризацію матема
тичних знань та роботу з учнями 
шкіл України (м. Дніпропетровсь
ка, м. Запоріжжя, м. Енергодара 
та інших). Тут став проявлятися 
блискучий талант Олега Поляко
ва як лектора, популяризатора ве
ликої науки математики. В цей же 
час він стає засновником відділен
ня «Математика» Дніпропетровсь
кого територіального відділення 
Малої академії наук України.

Олег Поляков після переходу до 
університету не перериває роботу 
у школі. З 1991 року він працює у 
створеному Дніпропетровському 
ліцеї інформаційних технологій 
при ДДУ.

У 19902000 роки Олег По
ляков стає найпопулярнішим ви
кладачем механікоматематичного 
факультету. Студенти двічі оби

рають його як найкращого при 
визначенні лауреатів на звання 
премії Сороса.

Саме таку людину керівництво 
університету бачить в ролі дирек
тора навчального закладу нового  

типу – ліцеюінтернату для обда
рованих дітей Дніпропетровщи
ни. З 1997 року Олег Володи
мирович фактично створює і очо
лює Дніп ропетровський обласний 
ліцейінтернат фізикоматематич
ного профілю, що діє з 1998 року.  
Від дня відкриття закладу і до  
самого дня своєї смерті Олег Во
лодимирович Поляков – директор 
ліцеюінтернату.

На цій посаді директора він не 
припиняє наукововикладацьку 
роботу в рідному університеті 
та активну громадську діяльність. 
Водночас не лише готує майбутніх 
учителів у стінах університету, а 
й працює на курсах підвищення 
кваліфікації.

Олег Володимирович стає не
змінним головою журі обласного  
конкурсу «Учитель року» за фахом  
«Математика», а з 2004 р. членом  

журі Всеукраїнського турніру юних  
математиків. З 2015 року – експер
томконсультантом ІІІ етапу Все
української учнівської олімпіади 
з математики. Бере участь у про
веденні відбірковотренувальних 
зборів ко манди України до Між
народної олімпіади з математики. 
З 2007 р. став куратором з перевір
ки робіт зо внішнього незалежного 
оцінювання з математики у Дніпро
петровській області. Брав активну 
участь в І з’їзді вчителів України.

Багато сил і енергії Олег Воло
димирович доклав до організації  
і проведення Літніх математичних 
шкіл.

Основною діяльністю О.В. Поля
кова з 1998 року стає Дніпропет
ровський обласний ліцейінтер нат 
фізикоматематичного профілю. 

За декілька років він створив ра
зом із однодумцями справжній ін
новаційний заклад, який посідав 
перші сходинки серед найкращих 
освітніх закладів України.

Він виховав сотні ліцеїстів, 
серед яких доктори і кандида-
ти наук, учителі, лікарі, інже-
нери, IT-фахів ці, представники  
різних професій, а найголов-
ніше – інтелігентні, еру довані, 
культурні лю ди, які гордо не-
суть звання Ліцеїста фізико- 
математичного ліцею.

Олег Поляков розробив автор
ську систему викладання матема
тики, що довела свою ефективність 
щорічними перемогами учнів на 

всеукраїнських учнівських олім
піадах, кон курсах, турнірах. Осо
бливо яскра ві результати отри
мують учні на Всеукраїнському 
конкурсі науковопошукових робіт 
Малої академії наук, де Олег Во
лодимирович був їхнім керівни
ком. Майже щорічно його учні 
були номіновані та отримували 
протягом року президентські сти
пендії.

У ліцеї О.В. Поляков створив 
атмосферу творчості, працелюб
ності, всебічного розвитку особи
стості.

За час роботи в ліцеї він наго
роджений знаками «Відмінник 
освіти України» (2000 р.), «Софія 
Русова» (2007 р.) Міністерства 
освіти і науки України; пам’ятною  
медаллю «За вагомий внесок у ро
звиток Дніпропетровської облас
ті» Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації; відзна
кою «За розвиток духовності» 
(2018 р.) Дніпропетровської облас
ної ради. Лауреат обласної педаго
гічної премії (2010 р.). У 2020 році 
отримав звання «Заслужений учи
тель України».

Учні запам’ятали його не лише 
як улюбленого, яскравого, хариз
матичного директора, а як справж
нього лідера, музиканта, поета та 
творчу людину, яка могла поєдну
вати в собі як лекції на теми склад
них математичних понять, так і 
пісні біля вогнища під гітару...

Відхід у засвіти Олега Володи
мировича Полякова – тяжка втра
та для педагогічної спільноти не 
лише Дніпропетровщини, а й всієї 
України...

Ірина ІЛЬЧЕНКО,  
виконувач обов’язків  

директора ДОЛІФМП

Він творив майбутнє математики
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Образотворча традиція Січесла
ваДніпра щедра на династійне  
успадкування творчого покликан
ня. Діти продовжували справу бать
ків, екстраполюючи мистецькі чуття  
та мислі на свій час і в своїй, можли
во, навіть несподіваній для бать ків, 
стилістиці. Назву лише найяскра
віші приклади такого діалектичного 
успадкування: Георгій та Олександр 
Невечері, Андрій та Олександр Бо
родаї, Віктор та Володимир Лободи, 
Юрій та Тетяна Павлови...

До цієї когорти січеславських 
митців належать і батько та син Єв
дущенки – Палладій Васильович 
(19172005) та Юрій Палладійо
вич (нар. 1947). Обидва художники  
навчалися у Дніпропетровському 
художньому училищі, обидва стали 
митцями, аби присвятити своє жит
тя найсвітлішому – Україні.

У тридцятих 
роках минулого  
століття селян
ський син Пал-
ладій Євдущен-
ко спочатку учив  
ся на столяра 
червонодеревни
ка, та спрага до  
малювання зму
си ла його поки
ну ти це навчання  
і вступити до ху
дожнього учили
ща, де його про
відним викладачем був відомий  
художникпедагог Микола Погреб
няк. Саме від свого вчителя Палла
дій перейнявся на тоді «підпільною» 
цікавістю до образу України. Відьом
ський шабаш сталінізму змусив сту
дента училища замислитися і над ли
холіттями того часу.

Студентські роботи і перші твори 
повоєнного періоду Палладія Євду
щенка свідчать про наслідування 
традицій українського реалістич
ного малярства, зокрема творчості 
Миколи Погребняка. Він цікавить
ся зображенням побутових сценок, 
подніпровських краєвидів, про що 
свідчать збережені два шкіци «Беса
рабський хлопчик» і «Вид з Мона
стирського острова» (обидві роботи 
датовані 1940 роком), два рисунка 
(1945) та картина «Дніпро» (1950). 

Дипломну роботу в училищі Пал
ладій захистив 26 червня 1941 року –  
тобто, на четвертий день війни...

Сталося так, що паніка у владних 
структурах, викликана «несподіва
ною» війною з гітлерівською Німеч
чиною, не дозволила у Дніпропет
ровську мобілізувати на війну всіх 
відповідного віку чоловіків. Не був 
мобілізований і Євдущенко – зали
шився в окупованому німцями місті 
й став членом відновленої «Про
світи», яка проіснувала до вересня 
1942 року, затим була заборонена 
гестапівцями. Після заборони «Про
світи» Палладія насильно відправи
ли в Німеччину, де він працював на 
заводі, що виготовляв цистерни для 
бензину. 

У 1945 році Палладія «звільнила» 
червона армія, внаслідок чого він 
міг втрапити до Сибіру, але в одно
му армійському штабі терміново 

знадобився художник. Це і визначи
ло його подальшу долю – виселення 
не загрожувало і, повернувшись на 
батьківщину, він спочатку вчителю
вав у Саксаганському інтернаті (що 
порятувало його молоду родину від 
голоду 1947 року...), а потім пере
їхав до Дніпропетровська, де з 60х 
років працював художникомофор
млювачем на виробничому комбі
наті Художнього фонду.

Ідеологічні вимоги, які комуні
стичні власті ставили перед худож
никами в творчій галузі, Палладій 
Васильович сприймав як насиль
ство над творчою особистістю. Це 
пригнічувало: бажання малювати 
картини не було. Проте і за радян
ських часів, особливо в період так 
званої «горбачовской перестройкі», 
Палладій Євдущенко створив цікаві 
з погляду історичної документаль
ності та національного пафосу ро
боти. У 1970 р. він створив своє 
найбільше за розмірами (85х124 см)  
полотно «Шевченко серед селян», 
де зображено звернення Тараса Гри
горовича до земляків «обух калити» 
і здобувати «хиренну волю» влас
ними руками, а не чекати милості 
від москальського царя. На другому 
плані у натовпі – жандарм, який має 
припинити «вопіющеє нарушеніє 
порядка».

Характерно те, що художник ма
лює полотно, присвячене Кобза
реві, у той рік, коли багато інших 
дніпропетровських митців створю
вали «ідейні» картини до сторічного 
ювілею Леніна. Це був своєрідний 
протест Палладія Євдущенка проти 
партійної кон’юнктури в мистецтві. 

За совєтів до образу Кобзаря Пал
ладій Васильович звертався неодно
разово. Зокрема, створив виразний 
плакат «В сім’ї вольній, новій», де 

немає жодних  
ознак комуні
стичного па
фосу в трак
туванні рядків  
Шевченково
го заповіту, а 
навпаки, всі 
п е р с о н а ж і 
плакату і при
рода, на тлі  
якої вони зо

браженні, – виключно українські. Та 
ширше і глибше художник охопив 
українську тематику вже по прого
лошенню Державної Незалежності.  
Незалежність, свобода висловлювань  
думок і почуттів активізували його 
творчу діяльність: від 1991 року 
до переходу в ліпші світи Палладій 
Євдущенко створив більшу частину 
свого творчого спадку.

Провідними темами стають дра
матична історія України в лабетах 
московської імперії до і після жовт
невого перевороту. Палладія цікав
лять образи видатних українців, і 
він створює картини «Гетьман Полу
ботко в Петропавлівській фортеці», 
«Мандри Григорія Сковороди Украї
ною». Не менш цікавий йому про
стий український люд минулого –  
теплим почуттям автора овіяні тво
ри «Козакипобратими», «Кобзар»,  
«Подруги».

Та все ж, на трагічних подіях 
років сталінізму художник ставить 
особливий наголос: адже, це доля і 
народу, і його особиста... Чорні роки 
«колективізації» та Голодомору осо
бливо запам’яталися Палладію: він 
не тільки спостерігав жахи, скоє
ні владою в українському селі, але 
й сам, шістнадцятирічний, добре 
натерпівся від голоду. Тому омину
ти тему більшовицького визиску та 
голодоморних втрат аж ніяк не міг. 
Дуже натурально, а отже перекон
ливо художник передав атмосферу 
селянського горя в картині «Розкур
кулюють»: єдину корівкугодівни
цю забирають в селянської родини, 
і родина – від старого до малого – 
змушена лише скрушно спостеріга
ти за втратою. Невимовною тугою 
пронизані твори, присвячені подіям 
Голодомору: «Жертвам Голодомору  
19321933», «Колоски», «Голодомор».  
Особливо виразна ця туга в остан
ній картині, де зображено селянина, 
який худою конячкою, запряженою 
в сани, везе на цвинтар померлих 
від голоду...

Сумною символікою пронизані 
картини, що відтворюють безпреце
дентний сталінський терор: «Арешт 
ворога народу», «Біломорканал», 
«Батько наш рідний...». Парадокс 
любові жертви до ката з особливою 
силою відтворено в картині «Батько 
наш рідний…», де зображено зара
тований у гиблому просторі імпе
ріїГУЛАГУ народ усе ще вірить 
Сталіну і сподівається на його 
милість. 

Не чужими для Палладія Євдущен
ка були і ліричні мотиви, проте су
спільно вагома тема в його творчості 
переважає. Картини Палладія при
ваблюють насамперед історич ною 
достовірністю, протестом україн
ської душі проти насильства, яке  
впродовж кількох віків змушений 
був терпіти український народ від 
люду ординського походження – мо
сковітів – та його царів і вождів...  

За життя Палладій Євдущенко мав 
лише одну невеличку персональну 
виставку: 2001 року в приміщенні 
Січеславської крайової «Просвіти», 
про що було опубліковано нотатки 
письменника Володимира Заремби 
в газеті «Слово «Просвіти». Друга 
виставка відбулася в Дніпров ському 
музеї українського мистец тва в  
2017 р. – твори Палладія експону
валися поруч з творами його сина 
Юрія. Ця виставка мала особливий 
сенс, позаяк були представлені два 
різні творчі підходи до створення 
образу України батьком і сином. 
Юрій на виставці презентував гля
дачеві картини, які утверджували 
ідею свободи творчості в незалеж
ній країні, й акцентував свою увагу 
на розкутому експресивному ма
лярстві пейзажних мотивів та ого
леної жіночої моделі. Контраст між 
стилістикою та індивідуальною ма
нерою малярства батька і сина лише 
під силював інтерес глядачів до екс
позиції. 

Що стосується Юрія Євдущенка,  
то вже в 2017 р. він був досить знаний  
січеславський майстер пензля, член 
Національної спілки художників  

України. На 
той час у його 
творчому до
робку – кілька 
п е р с о н а л ь 
них виставок, 
участь у все
українських 
верн іс ажах . 
Твори його є у фондах Дніпровсько
го художнього музею, в Дніпров
ському музеї українського живопису 
та багатьох приватних колекціях.

Нині Юрій Євдущенко підготував 
нову експозицію батькових і своїх 
творів. Ця експозиція концептуаль
но відрізняється від попередньої: 
на виставці буде акцентована спіль
на громадянська позиція авторів –  
картини Юрія продовжать у часі 
батькову тенденцію відтворення тра
гедійнодраматичного образу Украї
ни. Перед глядачем Юрій розгортає 
динамічну картину подій останньо
го часу, але для достовірності та 
контрасту зазирає і в не таке вже й 
далеке – не лише батькове, а й своє –  
совєтське минуле. Гротескні обра
зи інтерпретованої соцреалістичної 
теми «Рабочій і крестьянка», так 
само, як символічне несення важко
го хреста пролетарем у картині «Ко
мунєстічєго куда» (від «коммуни
стического труда»),  викликають у 
сучасно глядача відразу до комуніс
тичного минулого.

Патріотичний пафос, велич рево
люційних подій відтворив Юрій в 
картині «Небесна сотня» – завдяки 

а л е го р и ч н і й 
ко м п о з и ц і ї , 
н а п р у ж е н і й 
графічното 
нальній динамі
ці та розкутому 
колориту. В екс
позиції вистав
ки ця картина 

має стати не лише даниною пам’яті 
полеглим на Майдані, але й домінан
тою, що уособлює переломний етап  
в історії нашої країни.

Та є сучасні явища, що їх не міг 
обійти Юрій, який володіє даром гу
мористичного і сатиричного сприй
няття дійсності. Цей дар він сповна 
втілив у творах «Шангенські мрій
ники» та «Тут був Вася!». Особливо 
актуальною є картина «про Васю» – 
адже кількість безкультурних «вась
ків», які опаскуджують наш життєвий 
простір, овва, не зменшується. Але й 
у цих, соціально наснажених творах, 
Юрій залишається перед усім сміли
вим живописцем, на якого колись по
зитивно вплинули його училищний 
викладач Віктор Загубибатько і стар
ший товариш – заслужений художник 
України Олександр Бородай.

Гадаю, що нова експозиція вистав
ки батька та сина Євдущенків, яка 
планується в Дніпровському худож
ньому музеї, додасть любителям  
образотворчого мистецтва Дніпра 
та його гостям нові емоції та роз
думи про творчість її авторів, які з 
вірою і правдою створювали карти
ни, присвячені нашій Батьківщині.

Віталій СТАРЧЕНКО,  
мистецтвознавець,  

лавреат премії ім. Павла Тичини

УКРАЇНА – В КАРТИНАХ БАТЬКА ТА СИНА

Юрій Євдущенко 
«Портрет  

художника  
Євдущенка П.В.»

Творчі династії
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Каркай Ікс Сібіно. Під таким 
псевдонімом писав і видавав свої 
книги наш земляк – поет, прозаїк, 
есеїст, перекладач, філософ Ісаак 
Кобринський (19392021). Впер
ше він використав цей псевдонім 
у 1978 році, коли розпочав робо
ту над автобіографічним романом 
«Повозка с игрушками», який вва
жав одним з найзначиміших своїх 
творів. Роман з’явився самвидавом 
у кількох примірниках у 1980 ро
ці. А видати роман вдалося лише 
1988 року в Ізраїлі, куди Ісаака  
Кобринського, по суті, було ви
слано за «антирадянський спосіб 
мислення». 

До цього понад 40 років життя 
Кобринського було пов’язано із 
Дніп ропетровськом. Тут закінчив 
школу, Дніпропетровський мета
лургійний інститут. 

У 1960і відвідував літератур
ну студію при Палаці студентів,  
якою керувала Н.М. Тєлєвная. Са
ме то ді сформувався, притаманний 
Ісааку Коб ринському, нонконфор
містський тип свідомості й поетич
ного мовлення, який буде виділяти 
його зпоміж інших. Про Наталію 
Тєлєвну і студійні роки він пізні
ше напише п’єсу «Провінціальна 
епопея».

У його коло спілкування у по
дальші роки увійдуть ті, кого 
сьогодні називаємо письменника
мисімдесятниками: Євген Рома
нов, Жан Парфімчук, Юрій Буряк, 
Михайло Кудрявцев, Віталій Стар
ченко, Михайло Романушко. 

На моє прохання поділитися 
спогадами про атмосферу, у якій 
довелося жити і творити письмен
никам у 1970і, Кобринський у 
листі від 09.01.2010, напише: «…
многие из нового поколения не 
представляют в какой атмосфере 
устрашения и надзора работали 
писатели«семидесятники» наше
го города. Неплохо было бы, что
бы это Ваше мероприятие (йдеться 
про виставку у музеї «Літературне 
Придніпров’я», присвячену пись
менникамсімдесятникам. – С.М.) 
было освещено в центральной 
украинской прессе по всему спек
тру выставленных материалов. 
Многие произведения тех лет уте
ряны – так, например, что осталось 
от богатого наследия Михаила Ро
манушко? А, ведь даже тоненькой 
книжицы его стихотворений до сих  
пор не выпущено. Вспоминается,  
как мы (Михайло и я) сидели на 
кухне по ночам в моей комму
нальной квартире и эксперименти
ровали в поисках новой формы и 
содержания – примером для обо
их в те времена служила доступ
ная нам польская поэзия, далеко 
обогнавшая в своих формальных 
и образных вариациях советское 
поднадзорное словотворчество. И 
поэтому в его и моей поэзии тех 
времен есть формально пересе
кающиеся не только приемы, но 
даже фразы.

При достаточной инициативе 
можно по этим материалам со
здать небольшую книжицу его не
обыкновенной поэзии. Где сейчас 
Романушко? Думается, что при его 
неприкаянности погиб в Казахста
не в катастрофе переломных лет, 
так и не увидев Украину свобод
ной и независимой.

Или кто, например, в наше вре
мя может себе представить творче
ские места общения опальных ху
дожников и поэтов в подвальных 
художественных мастерских?».

Для Кобринського, за його ж 
власним зізнанням, ніколи не пе
реставав бути актуальним інте
рес до історичних і літературних 
аспектів буття. То ж, зусилля в цьо
му напрямку були помічені спец
службами КДБ, в результаті чого 
до поета були вжиті каральні за
ходи. За «проізраїльські настрої» 
та «поширення і читання творів 
антисовєтського та сіоністського 
кшталту» був за наказом праців
ників держбезпеки насильно го
спіталізований до божевільні. Цей 
період свого життя Кобринський 
описав у нарисі «Вольтанутый».

Він довгий час перебував на  
обліку у психоневрологічному від
діленні, перебиваючись випадко
вими заробітками. Про це йдеться 
в його «Автобиографии».

Із червня 1987 року Кобринсь
кий мешкав в Ізраїлі. З 1988 року 
одна за одною побачили світ понад 
20 книг його поезії, прози, філосо
фії, дослідженнь з мовознавства: 
«Столкновение» (1988), «Плачу
щий осел» (1993), «Мы – мутан
ты» (1996), «Благородная смесь» 
(2003), «Естественая речь» (2004), 
«Рутинная вероятность», «Колесо» 
(2006), «Новая парадигма» (2006),  
«Иберийские тождества» (2007), 
«Феномен Сократа» (2007), «Чего
рокаромно» (2008), «Стихи 2010», 
«Сонеты» (2010), «В координатах  
творческой логики» (2012), «Щит 
ДонКихота» (2012), «Проза», «Поэ
зия» (2012), «От Болдино до Ноя» 
(2014), «Трикая» (2014), «Фантом
ная реальность» (2017), «Не окли
кай себя» (2017), «Від Дніпра до 
Йордану» (2018). Окремі із них 
вийшли у Дніпрі, куди автор при
їздив кілька разів в останні роки 
життя.

Їх характерною рисою є по
стійний пошук нових форм вір
шотворення й самовираження, 
несподівані смислові і формальні 
експерименти, метафорична смі
ливість. Та найголовніше – в них 
сфокусована екзистенційна свобо
да Кобринського.

Днепропетровск
Над рекою висели мосты.
И дома вдоль холма,
Как по нитке…
Вдаль поля убегали,
Сжимая весь город
До размеров
Почтовой открытки.

***
Деревья имели
шесть степеней свободы:
росли вверх,
качались на все четыре стороны
и уходили корнями в землю!

Вне Даты
Угрюмость 

в прошлое его перенесла.
Прощай комфорт и заказная тема:
ему безденежная вспомнилась поэма
вне даты – вне конкретного числа…
С ума сошел бы, 

но фантазия спасла –
ей благодарен он – 

им выведена лемма:
в ней обозначена космическая схема
в разрезах трансцедентного угла...
И хорошо, 

что он не ведал что почем,
что был ему по барабану 

шепот снега –
в его ушах 

звучал ньютоновский бином
в разделах гамма, альфа и омега…
Но, одолев психологический надлом,
он стал считать себя 

Веласкесом Диего.

***
Источник фантазий – подспудное,
хошь не хошь проявление нации…
Волки жрущие листья акации,
овцы – мясо, картина паскудная!...
Но абсурднее всплески оваций
на серятину буднично нудную.
Убоявшись склероза сосудов,
пил я водку в тисках ситуации.
Но мигрень не ушла, невезуха –
сносит, подлая, полголовы
от макушки до левого уха…
Прочь от боли в простор синевы
мне бы кануть под гулкое уханье
пролетевшей над плесом совы. 

***
Руда переплавляется в металл
И как ни крепок он, 

а может надломиться.
Идущий к цели 

результата не боится, –
Всевидящий апостолам сказал.
И я в пути. Устал ли, не устал –
Приму все то, чему осуществиться.
Вот – пыль, вот – мостовая, 

вот – квартал,
Вот – в синеву исчезнувшая птица,
Вот – вещи окружающие нас,
Вот – Библии дыхание и око; 
Вот – атом – диалектики каркас,
Вот – гипс и глина 

в принципах барокко.
Что есть весна? – 

трагический рассказ,
В котором грязь и песня водостока.

***
Я за курганы уходил…
Из мифов кочевала в мифы

ковыль и брагу пили скифы –
сыны оплаканных могил…
Степными красками я жил.
Стога, как выцветшие кипы
молящихся – над ними грифы –
скольжение когтей и крыл
на сиво-сизо-белом глянце
небес, где красным колесом
садилось солнце и румянцем
горел угрюмый окоем,
и роща ледяным багрянцем
сгущала сумрак под окном.

***
И почва из-под ног моих ушла –
та самая, с которой я срастался –
всего клочок малюсенький остался,
добра лишенный начисто и зла. 
На дни болезные, дабы не озирался,
в безмерность их вселенскую взяла;
засим ни месяца, ни года, ни числа –
шагнул и пятачок заколебался, –
мол, осторожней, Божий человече!..
Я весь внимание, не по закону Нью-
тона, – в невесомых формах речи
на шар земной 

со стороны смотрю –
уже я вижу полюсов седые плечи,
уже наклон эклиптики ловлю.

P.S. У фондах Дніпропетровсь
кого національного історичного 
музею ім. Д. Яворницького поряд із  
книгами, фото, документами пое
тафілософа зберігається цікавий 
портрет Кобринського роботи йо
го товариша, дніпропетровського 
пое та, дисидента Бориса Лєонова 
(19462014). Про існування порт
рету знали лише двоє: його автор 
і зображений на ньому персонаж 
«Каркай Икс Сибино». Написаний 
у період роботи над романом Ко
бринського «Повозка с игрушка
ми». Портрет тривалий час збері
гався у квартирі Кобринського у 
Дніпропетровську. Завітавши до 
міста у 2016 р. поет знайшов порт
рет, що простояв за шафою 35 
років і передав його музею «Літе
ратурне Придніпров’я». Сьогодні  
ми вперше представляємо його 
ши рокому загалу.

Світлана МАРТИНОВА, 
старший науковий 

співробітник музею  
«Літературне Придніпров’я» 
відділу Дніпропетровського  

національного 
історичного музею  

ім. Д. Яворницького

Пам’яті Ісаака КОБРИНСКОГО
Видатні українці
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У 1991 році побачило світ  
перше число літературно 
мистецького, публіцистич
ного та науковопопулярно

го журналу «Бористен». Із перших своїх номерів 
він став трибуною літераторів України, на його 
шпальтах системно друкуються автори з україн
ської діаспори. Часопис був одним з перших, хто 
закликав громадськість спорудити пам’ятник 
легендарному батькові запорізького козацтва 
Дмит ру Яворницькому у Дніпрі, завдяки клопо
танням бористенівців було ухвалено рішення про 
охорону державного меморіального будинку 
музею О.Т. Гончара на вулиці Клубній обласного 
центру та названа вулиця його іменем. 

Силами редакції журналу «Бористен» про
водяться різноманітні літературномистецькі 

імпрези, щорічний конкурс на кращу пу
блікацію імені Олеся Гончара на сторінках 
часопису. А з 2004 року при редакції поча
ло активно діяти Січеславське відділення 
Фундації Багряного, – культурологічне об’єднан
ня патріотично налаштованої творчої інтеліген
ції та представників громадськості. У 2016 році 
журнал разом з Фундацією Багряного (США) за
снував Відзнаку імені Івана Багряного для по
пуляризації ідей, творчості та життєвої, держав
ницької настанови визначного українця. 

Із 1992 року виходять книги у серії «Бібліо
тека журналу «Бористен». За цей час побачило 
світ близько ста книг та колективних збірників 
української тематики у різноманітних жанрах. 

Засновником і незмінним редактором жур
налу «Бористен» є письменник, голова Дніпро

петровського відділення Національної спілки 
письменників України, тележурналіст Фідель 
Сухоніс. Серед членів редакційної колегії ви
дання знані в Наддніпрянщині і Україні вчені, 
письменники та громадські діячі. Електрон-
ний архів журналу можна переглянути за 
адресою www.borysten.com.ua 

Докладніше про тридцятирічну історію та май
бутття щомісячника «Бористен» можна дізна
тися з відео за посиланнями: 
https://www.youtube.com/watch?v=ktfjigsGR7Y,  
https://www.youtube.com/watch?v=e36M2JfIinI,  
https://www.youtube.com/watch?v=U5roN35UcmU 

Письменницький журнал  
святкує тридцятиріччя

Сьогодні, як і декілька років 
тому, як і кілька десятків років 
тому, віднайти у Дніпровському 
кіоску «Преса» (що здебільшого 
мали і мають досі назву «Прес
са») україномовний журнал було 
і залишається майже нереально. 
«Наш регіон мовно складний та 
інтернаціональний» – так намага
лися пояснити засилля російсько
мовної літератури і періодичних 
видань на «язикє» сильні сього 
світу. Якщо на початку Незалеж
ності медійним балом порядку
вали малоякісні «Работница» та 
«Крестьянка» (не «Християнка», 
не плутаймо!), то нині їх заміни
ли мегаглянцеві та ультрасучасні 
«Мобилочка», «Капитал», «Ком
пьютерные игры» тощо. Дефіцит 
україномовних видань впадав і 
впадає в очі, бо «нє выгадна», «не 
читают на мові» – так нас пере
конували колишні комсомоль
ські видавці червоної пропаган
ди, а тепер новітні та періодичні 
власники друкованих видань, які 
послуговують власним кишенько
вим потребам, а не національни
ми інтересами держави.

Тож уявімо, яку сміливість, май
же зухвалість, треба було мати у  
1991 році засновнику журналу 
«Бористен» (тоді «Борисфен») Фі
делю Сухоносу, аби наважитися 
писати і видавати часопис не лише 
українською мовою, але й зроби
ти його суто українським: за на
повненням, за змістом, за сенсами, 
які вкладалися в невеличкий тоді 
журнал. Так звані «фахівцівидав
ці», уражені пострадянським мис
ленням, крутили жирними пальця
ми біля скроні і потирали жадібні 
кулачки, чекаючи коли прогорить, 
збанкрутує літературномистець
кий, науковопопулярний часопис  
«Бористен», бо їм здавалося, що 
теми мови, української історії та 
національної ідентичности не ці
каві мешканцям Дніпра. Але куль
турний проєкт нарощував м’я зи, 
сили, наповнювався натх ненням. 
Вже зовсім скоро він став впізна
ваним і шанованим серед україн
ської спільноти Дніпра. Дуже 
приємно, що «Просвіта» одразу 
звернула увагу на перші номери 
«Бористену» і радила, рекомен

дувала українцям Січеславщини 
цей часопис, як «меч духовий», як 
зброю, що допоможе виборювати 
українство на наших землях. Саме 
«Бористен» робив акценти на ду
ховній стороні нашого непростого 
щоденного життя: все частіше пу
блікувалися християнські статті, 
наповнені вічними смислами; ви
датні письменники полемізували 
на сторінках видання про необ
хідні кроки для України в галузі 
культури; фахові історики відшу
кували національний стрижень та 
ядро нації, що має зробити держа
ву сильною і заможною. 

Опоненти і критики часопису 
не дочекалися краху і занепаду 
«Бористену». Ба більше – якість, 
національна спрямованість та 
мова викладення матеріалу дозво
лили йому вийти за межі не лише 
області, але й державних кордонів! 
Зараз цей легендарний часопис, 
яким керує не менш легендар
на особистість нашого краю мій 
друг Фідель Сухоніс, розповсюд
жується, поширюється, читається 
у 30 країнах світу! Географія по
ширення українського Слова, яке 
пропагується «Бористеном» від 
Австралії до Північної Америки, 
від Европи до Азії!

Вважаю, що видання «Бори
стену» на наших землях, у наших 
реаліях – це національний подвиг 
української спільноти журналістів 
та ентузіастів, які 30 років тому 
повірили своєму керманичу Ф. Су
хоносу, його прагненню донести, 
утвердити, закріпити українські 
ідеї, українську мову та національ
ну ідентичність у зросійщеному 
місті, довести усім велич і славу 
України!

Отож, як голова Січеславської 
«Просвіти», підтверджую і наго
лошую, що саме завдяки таким 
виданням, якот «Бористен», та
ким людям, як працівники журна
лу різних років і, звісно, завдяки 
таким людям, як Фідель Сухоніс, 
люди й прокидаються від мороку 
малоросійства, стають справжні
ми, дієвими українцями, які пра
цюють на українську Україну!

Сергій ТЮТЮННИК, голова  
Дніпровської міської «Просвіти»

Зі святом, «Бористене»!

У липні 1991 року ви
йшло перше число літератур

номистецького та публіцистичного щомі
сячника «Борисфен». На Придніпров’ї, у 
другій половині XX століття, це було пер
ше видання культурологічного спряму
вання, тому його тираж 5000 примірників 
дуже швидко розійшовся серед читачів. 

У програмній статті «Борисфену» зазна
чалося, що видання друкує лише ті ма
теріали, які не підвладні «скороминущому 
«старінню». То ж уже у першому числі 
часопису було видрукувано оповідання 
Валер’яна Підмогильного «Важке питан
ня», яке вперше побачило світ у 1919 році 
у січеславському виданні «Твори. Том 1» і з 
тих пір не публікувалося. 

Починаючи з першого номера, «Бо
рисфен» почав друкувати ті твори дніпро
петровських літераторів, які у 19701980і 
змушені були «відлежуватися» по шухля
дах письменницьких столів, як поемний 
цикл Михайла Чхана «Чорний шлях», у 
якому з великою художньою силою ви
писано всі етапи поневолення України, 
наруги над її духом і мовою, де в образі 
різних орд показано найрізноманітніші 
сили утиску: від татаромонгольської на
вали (Чорна Орда) через петровськока
терининське зросійщення й покріпачен
ня українського народу силою царського 
можновладдя аж до фашистської чуми і 
далі – до найстрашнішої Сірої Орди, на
званої у Чхана міщанством. 

Розмаїття літературних імен краю і 
творів, серед яких і згадані вище, знаходимо 
у матеріалі «Слово, що з власного болю». 
Голова Дніпропетровської організації На
ціональної спілки письменників України  
Валентин Чемерис говорить про непере
рвність літературних традицій у краї. Тож 
на чільному місці у «Борисфені», почина
ючи з першого числа, стали публікації до
робок дніпропетровських письменників, 
які творили і творять сучасну літературу. 
У першому числі було опубліковано го
стросюжетне фантастичне оповідання 
Віктора Савченка «Тигреня», поезії Олек
сандра Зайвого, Володимира Сіренка, Ва
лентина Бурхана, Гаврила Прокопенка. 

Уже з першого числа «Борисфен» по
чав друкувати матеріали, що висвітлю
ють невідомі, призабуті або замовчувані 
сторінки з історії українського народу, 
розповіді про білі і чорні плями в цій 
історії. З цього циклу була опублікована 

публіцистична розвідка Олексія Дашев
ського «Нестор Махно: Документально 
спростований обман». 

Одним із завдань часопису було по
рушення проблемних питань культурно
го життя міста і краю. У першому числі 
була опублікована актуальна і сьогодні, 
через 30 років після її написання, стаття 
заві дувача музею «Літературне Прид
ніпров’я» Олени Аліванцевої «Задушливі 
обійми торговельників» про історію ство
рення музею і проблему охорони пам’я
ток історії і культури. 

«Борисфен» став трибуною для всіх ми
стецьких сил Придніпров’я. Микола Дол
гов – співробітник науководослідної лабо
раторії українського фольклору і народних 
говорів Придніпров’я, подав ґрунтовний 
матеріал «Козацькому роду – не буде пере
воду» про кобзарське мистецтво краю, а по
етеса, літературознавиця Наталка Нікуліна 
створила допис «Журавель у небі», де спро
бувала звернутися до глибинних витоків 
мистецтва відомого петриківського худож
ника Федора Панка. 

Журнал не забув і про своїх наймен
ших читачів. Була створена дитяча сторін
ка «Даринка», яка надалі буде вміщувати 
цікаві вірші, оповідання, загадки, веселі 
мініатюри та фотографії для дітей. 

Серед рубрик «Борисфену» – сторінка 
гумору «У Івана Сміхована», де була опу
блікована гумореска павлоградця Андрія 
Коцюбинського «Лицедії». 

Велика увага у першому числі часо
пису була приділена постаті Д. Явор
ницького. Завідувач відділу археології 
Дніпропетровського історичного музею 
ім. Д. Яворницького Лариса Чурилова 
розповіла про колекцію кам’яної пласти
ки музею, яка досягла найбільшого обся
гу при Д.І. Яворницькому і була одним із 
улюблених предметів його досліджень. 

Інтерв’ю поета й мистецтвознавця 
Віталія Старченка зі скульптором Воло
димиром Наконечним та архітектором 
Василем Мірошниченком висвітлило 
історію створення проєкту пам’ятника 
Дмитру Яворницькому. Гонорар за пер
ший номер щомісячника було переказано 
на спорудження пам’ятника Д.І. Яворни
цькому. 

Світлана МАРТИНОВА, старший науковий  
співробітник музею «Літературне Придніпров’я» 

відділу Дніпропетровського національного  
історичного музею ім. Д. Яворницького

Сторінками  
першого числа часопису

Ювілей видання
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Вечір напередодні Свята Святого Миколая
Дідусю Святий Миколаю, у мене 

до тебе є одне прохання. Звичайно, 
я не була слухняною дівчинкою 
весь рік, це дуже важко. Я намага
лася, але не завжди могла: трапля
лися різні пригоди, і мама сварила 
мене. Але я не погана дівчинка, і 
ти мусиш мені допомогти. Я бачи
ла тебе на малюнку – у тебе добрі 
очі, і я вірю, що ти не відмовиш 
мені лише тому, що я вчора впа
ла в калюжу і порвала курточку –  
це не навмисно!

Мама розповіла, що Святий Ми
колай дарує слухняним дітям пода
рунки. Він залишає їх під подуш
кою або вкладає в шкарпетки, які 
з вечора треба повісити в кімнаті. 
Те, про що я прошу, не помістить
ся під подушкою або в шкарпетці.

Спочатку я хотіла ляльку – я ба
чила її на вітрині; вона дуже гар
на, велика, у рожевій сукні. Потім 
мені хотілося кошеня, але мама не 
дозволяє тримати його вдома. А я 
знаю, що можна попросити лише 
один подарунок.

Ми з мамою живемо самі: тато 
давно пішов на війну, що нази
вається АТО, але я не знаю, що 
це таке. Мама казала, що там 
страшно, вороги стріляють, сна
ряди руйнують будинки. Спо
чатку тато телефонував і навіть 
розмовляв зі мною по телефону,  

але тепер він чомусь дзвонить 
лише мамі.

Коли він пішов на війну, було 
тепло: я проводжала його в літній 
сукні. А зараз зима. Хоча снігу не
має, але холодно. Я знаю, що тато 
живе в наметі і боюся, що йому 
там зимно. Святий Миколаю, будь 
ласка, зроби так, щоб не йшов дощ 
чи сніг, і щоб не було морозу, а то 
тато замерзне і застудиться!

Коли на деревах було жовте ли
стя, мене відправили до тітки Тані, я 
цілих два дні не бачила маму. Потім 
мама прийшла за мною. Вона була 
в некрасивій темній сукні з чорною 
хусткою на голові. Мама забрала 
мене додому і не сварила кілька 
днів, хоч я розбила чашку, не при
брала іграшки і штовхнула в садку 
Наталку, а та розбила коліно. І Олена 
Володимирівна теж мене не сварила 
і нічого не сказала мамі, хоча Натал
ка довго плакала та скаржилася на 
мене. Сусідка бабуся Надя весь час, 
тількино зустріне у дворі, гладить 
мене по голові і дає цукерки. Я такі 
не люблю, але мама вчила говорити 
«дякую», коли мені щось дарують, 
навіть якщо це мені не до вподоби.

Я знаю, що мама купила мені ту 
ляльку в рожевій сукні, – я знайшла 
коробку під її ліжком, коли туди 
закотився м’ячик. Я вже доросла 
і розумію, що ти, дідусю Святий 

Миколаю, не можеш за одну ніч 
рознести всім дітям подарунки, 
а лялька велика та важка. Отже, 
я можу попросити тебе про інше. 
Будь ласка, зроби так, щоб тато по
вернувся вранці на Свято! Мені не 
треба кошеня, не треба ляльки – я 
знаю, що мама подарує її від тво
го імені. Зроби так, щоби це АТО 
закінчилося, щоб ніхто не стріляв, 
щоб нікого не вбивали, і щоб мама 
не плакала. Тобі це не важко, ти ж 
чарівник! Я обіцяю, що весь на
ступний рік буду дуже слухняною. 
Ти ж пробачиш, що я не змогла 
бути хорошою завжди, і не змусиш 
мене чекати на тата ще рік? Ну, 
будь ласка, Святий Миколаю, ти ж 
любиш дітей! У всіх є тата, навіть 
у Наталки, хоча вона дражниться і 
ябедничає! Але чомусь тільки мій 
тато пішов воювати. Мама каже, 
що він дуже хоробрий, тож пішов 
захищати нашу країну від воро
га. А якщо ти не можеш зробити, 
щоб тато приїхав, – можливо, во
роги його не пускають – тож, коли 
він зателефонує, нехай мама дасть 
мені слухавку, щоб я з ним пого
ворила. Вона чомусь більше не 
дозволяє мені з ним розмовляти, 
каже, що він на варті і дуже зайня
тий, тільки передає мені вітання.

Дорогий дідусю Святий Мико
лаю, будь ласка, зроби так, щоб 

уранці на Свято тато приїхав! 
Мене звуть Марина, ми живемо у 
3й квартирі в будинку номер 16. 
Не переплутай, будь ласка! Ти ж 
не можеш мене обдурити? Мама 
казала, що ти найкращий друг  
дітей. Я вже доросла, мені цілих  
5 років, але ж ти все одно вико
наєш моє прохання?

А зараз я лягаю спати і чекати
му ранку. Я знаю, що в тебе багато 
справ, тому не заважатиму тобі.

До побачення, дідусю!
Ольга ПОЛЕВІНА, 

член НСПУ, м. Кропивницький

«Святий Миколай».  
Майстриня Світлана БІЛЕНКО,  

смт Петриківка

Їде в гості Миколай!
Це свято чекають усі діти, адже 

Святий Миколай посилає не лише  
гостинці, а й веде щиру розмову, ба
жає усім добра, миру, щастя!

Дізнавшись, що у нашому Будин
ку мистецтв діє резиденція Святого  
Миколая, першими до неї завітали 
учні 2го класу 82ої школи Дніпра 

разом зі своєю вчителькою Наталією Свириденко. 
Тут же весело сіли писати листи Святому Мико

лаю та поспішили вкинути їх у спеціальну поштову 
скриньку! Тепер чекатимуть від нього відповіді!

А перший сюрприз вже чекав на дітей у нашій 
кінозалі: мультмарафон – стрічки українських  
аніматорів! А також – звернення до них самого  
Святого Миколая, який запросив дітлахів помір
кувати над тим, що важливе в їхньому житті, та 
привітав із зимовими святами: вони вже набли
жаються!

Наші юні гості виявилися дуже допитливими.  
Їх ще зацікавила міжнародна виставка дизайну  
COW 2021, що відкрилася у Будинку мистецтв, і де 
героїнею є... корова!

Фотографувалися, ділилися враженнями, секрета
ми про свої подарунки батькам, бабусям й дідусям, 
веселилися і навіть танцювали! Обіцяли неодмінно 
знову завітати в гості! 

Раді бачити всіх вас, наші добрі старі та нові друзі!
Валентина СЛОБОДА, фахівець  

Дніпровського будинку мистецтв

Чудо існує! 
Святий Миколай та феї очного і заочного  

відділень Дніпровського 
фахового педагогічного  
коледжу Дніпровської  
ака демії неперервної осві
ти відвідали вихованців 
ССЗШ № 90 м. Дніпра. 

Діточок потішили свя
том та смачними подарун
ками. 

Чудо існує! І це – усміш
ки, які подарували дітки!

День доброчинності в ліцеї

Цікавим і насиченим був «День добро
чинності» в нашому НВК. Святий Миколай 
і казкові герої завітали до кожного класу по
чаткової школи з чудовими піснями, солод
кими подарунками та привітаннями.

Група діточок пільгових категорій з  
соціальним педагогом Ярославою Бойко  
отримали запрошення на свято до  
театру імені Лесі Українки. Кам’янсь
кий міський голова Андрій Білоусов 
нагородив талановиту ученицю 9Б 
класу Поліну Василенко коштовним 
подарунком за перемоги в різних кон
курсах, а всі запрошені отримали со
лодощі та переглянули цікаву виставу 
«Кришталевий черевичок».

Для соціально незахищених глядачів 1 
11х класів учні НВК показали казку «Свя
тий Миколай іде, всім даруночки несе!».

Євгенія БОГАСЕВИЧ, керівник  
театрального гуртка НВК «Загально-

освітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –  
академічний ліцей № 15», м. Кам’янське
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Моє Придніпров’я. 

Грудень
1 • 155 років тому (1866 р.) у Верх

ньодніпровську випущена перша в 
Російській імперії земська пошто-
ва марка – знак поштової оплати місцевого значення.

•  80 років тому (1941 р.) народилась Ганна Миколаїв-
на Самарська, українська художниця, майстриня народ
ного декоративного живопису і петриківського розпи
су. Народна художниця України, заслужена майстриня 
народної творчості УРСР (1974), нагороджена орденом 
«Знак Пошани» (1974), лауреатка премії імені Катерини 
Білокур, член Національної спілки художників України.

• 30 років тому (1991 р.) Дніпропетровщина прого-
лосувала за Незалежність на Всеукраїнському рефе
рендумі. Акт проголошення Незалежності України під
тримали 90,36 % учасників референдуму (по Україні – 
90,32 %).

2 • 65 років тому (1956 р.) виконком Дніпропет
ровської обласної ради ухвалив постанову про зміну 
статусу та перейменування робітничого селища При-
дніпровської ДРЕС (що виникло у грудні 1951 р.) на 
місто Придніпровськ.

6 • 150 років тому (1871 р.) на Катеринославщині наро
дився Микола Кіндратович Вороний, український поет, 
перекладач, журналіст, критик, театрознавець, актор. Ре
пресований 1934 р. Розстріляний 7 червня 1938 р. в Одесі.

7 • 90 років тому (1931 р.) у селі Новопетрівці по
близу Бердянська народився Володимир Іванович 
Сіренко, письменник, журналіст, учасник дисидент
ського руху, член НСПУ. Мешкав у Дніпродзержин
ську (Кам’янському). Помер 8 травня 2015 р.

12 • 85 років тому (1936 р.) народився Василь Іва-
нович Хворост, художникграфік, ілюстратор, член 
НСХУ та Спілки журналістів. Відомий у галузі стан
кової графіки та книжкової ілюстрації, екслібрису.  
Помер 2014 р.

13 • 30 років тому (1991 р.) постановою Верховної 
Ради України зі складу Царичанського району виділе-
но Петриківський район.

17 • 70 років тому (1951 р.) народилася Олексан-
дра Петрівна Кравченко, письменниця, член НСПУ.  
Автор історикопригодницьких романів, частина з яких 
видана під псевдонімом «Александра Девиль». По
мерла у листопаді 2012 р.

19 • 115 років тому (1906 р.) у Катериносла ві  
народився Микола Гаврилович Єсипенко, україн
ський театральний режисер, педагог. Працював у  
театрах Дніпропетровська, Кривого Рогу, Миколаєва, 
Херсона, Житомира, Києва. Один із засновників теат
рального училища у Дніпро петровську. Помер 1993 р.

21 • 90 років тому (1931 р.) народився Микола Єго-
рович Галічин, художник, член НСХУ. Працює в га
лузі сценографії, станкового живопису, акварелі.

23 • 225 років тому (1796 р.) за наказом імператора 
Павла I Катеринослав перейменовано на Новоросійськ.

• 95 років тому (1926 р.) у с. Широкому (нині Со
лонянського району) в учительській родині народився 
Віталій Дмитрович Кирейко, український компози
тор, педагог, музикознавець, народний артист України. 
Помер 19 жовтня 2016 р.

• 60 років тому (1961 р.) в Кривому Розі введено в 
дію Центральний гірничо-збагачувальний комбінат.

25 • 120 років тому (1901 р.) у СанктПетербурзі на
родилась Галя Мазуренко (Галина Сергіївна Боголю
бова), українська поетеса, художниця. У 19091919 рр. 
жила і навчалася в Катеринославі. З 1920 р. – на емі
грації. Померла 27 травня 2000 р. у Лондоні, похована 
на Хайгейтському цвинтарі.

26 • 35 років тому (1986 р.) у м. Кривому Розі відкри-
то лінію швидкісного трамваю.

27 • 100 років тому (1921 р.) у с. Роздори Синель
никівського району народився Василь Омелянович 
Стрельцов, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Шев
ченківської премії 1983 р. 

Цього місяця:
• 110 років тому (1911 р.) створено Широківський 

народний театр.
Подала Світлана ЖИЛІНСЬКА, завідувач краєзнавчого 

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

Моє Придніпров’я.       Безпека життєдіяльності

Хай дитина знає кожна:  
з вогнем жартувати не можна!

Щодня в нашій державі виникає в середньо
му 130140 пожеж, на яких гине 1012 осіб, зни
щуються важливі матеріальні цінності. Одна з 
поширених причин виникнення пожеж – це пу
стощі дітей з вогнем. Для посилення безпеки, 
захисту життя та здоров’я учасників освітнього 
процесу, поглиблення поінформованості про по
жежну безпеку, навичок обережного поводжен
ня з вогнем, правильної поведінки під час по
жежі, виховання в учасників освітнього процесу 
розуміння наслідків порушення правил пожеж
ної безпеки у Кам’янському НВК – академіч
ному ліцеї № 15 (директор закладу Л.П. Ніко
лаєнко) проведено уроктеатр «Знає хай дитина  
кожна: з вогнем жартувати не можна!».

Команда «СПАЛАХ» учнів 4 класу (класний 
керівник О.В. Прийма) виступила перед пер
шокласниками під гаслом: «Навчити, попере
дити, застерегти!».

Активна агітбригада доступно і цікаво роз
крила глядачам основні питання пожежної 
безпеки: причини і наслідки загоряння, прави
ла поведінки у задимленому приміщенні, вчи
ла відповідальніше ставитися до безпеки свого 
життя та інших людей, вміти допомогти у хви
лину біди. Юні лицедії шкільного театру пока
зали цікавинки зі старих казок на новий лад, 
герої яких поводили себе небезпечно в екстре
мальних ситуаціях.

До малюків завітали: провідний інспектор 
9 державної пожежнорятувальної частини 1 
державного пожежнорятувального загону Го
ловного управління державної служби України  
з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській 
області Владислав Лавріненко та інспектор  

відділу запобігання надзвичайним ситуаціям 
Інна Гойда. Гості ознайомили дітей з прави
лами поведінки під час виникнення пожежі в 
приміщені та правилами поводження з сір
никами і вогнем, застерегли від нещасних 
випадків. Непосидючі малюки усміхались та 
уважно слухали, адже таке заняття для них 
стало новинкою, чимось раніше незвіданим і 
дуже цікавим.

 Завітала до малечі мудра Тітонька Сова з 
веселим кіноуроком «Сірники – не іграшка!» 
Діти отримали багато корисної інформації, яка 
може стати їм у пригоді в будьякий момент 
життя. Завершальним акордом свята був відео
ролик «Пожежникам – доблесть і хвала!». 

Усі учасники гучними оплесками привітали 
працівників пожежної служби, сфотографу
валися на згадку і побажали життєвої енергії, 
незборимої волі й стійкості духу, витримки і 
мужності у справі служіння народу. 

Євгенія БОГАСЕВИЧ, керівник  
театрального гуртка НВК «Загальноосвітній  

навчальний заклад І-ІІ ступенів –  
академічний ліцей № 15», м. Кам’янське

16 днів проти насилля
Сьогодні, як ніколи, важлива співпраця 

закладів освіти з працівниками правоохо
ронних органів. Ця профілактична робота 
допомагає навчити дітей діяти у конфлікт
них ситуаціях, ухвалювати правильні рішен
ня, здобуватити навички самозбереження та 
вміти керувати своєю поведінкою, знати не 
лише свої права, а й обов’язки, запобігати 
протиправним діям.

2 грудня відбулася зустріч учнів Мар’єДми
трівської опорної загальноосвітньої школи з 
поліцейським офіцером громади. Ця зустріч 
є гарним продовженням акції «16 днів проти 

насилля» та підготовкою до Всеукраїнського 
тижня права.

Наталія МАВДРИК, вчитель початкових 
класів Мар’є-Дмитрівської опорної СЗШ  

Девладівської сільської ради, Софіївський р-н.


