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ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ!
Напередодні початку нового навчального року висловлюю най-

тепліші слова вдячності за щоденну напружену, титанічну працю і 
відданість улюбленій справі, без якої важко уявити майбутнє на-
шого міста, держави. Адже кожне покоління має справу з новими 
досягненнями, проблемами та турботами, а першими, хто вказує 
школярам стежку в розмаїтому світі, є вчителі.

Сьогодні, враховуючи ті зміни, які відбулися в державі, очіку-
вання суспільства пов’язані, насамперед, із формуванням життєз-
датної, гнучкої, свідомої, творчої людини. Ми розуміємо, що почи-
нати розв’язання цих проблем слід із школи, оскільки саме в цей ві-
ковий період закладається фундамент оптимістичного світогляду, 
формуються уявлення дитини про свої права та обов’язки, засво-
юються моральні правила і норми, закладаються основи розвитку 
майбутнього громадянина України.

Нині в нашому місті, як і в усій країні, відбувається вдосконален-
ня системи освіти, створюється механізм її стабільного розвитку, 
забезпечення відповідності швидкозмінним вимогам, соціальним 
і економічним потребам часу, запиту особистості, суспільства, дер-
жави. На сучасному етапі система освіти міста Миколаєва, з огляду 
на нові виклики суспільства, забезпечує якісний рівень загально-
освітньої, професійної підготовки особистості, здатної реалізува-
тися в суспільстві. Освітня система Миколаєва є різноплановою, 
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самодостатньою, відкритою та постійно розвивається. І це завдяки 
Вашій невтомній праці, високій відповідальності за свою справу.

Знаю, що сьогодні школа виконує свої соціальні функції завдя-
ки зусиллям ентузіастів, яким вдається не лише «сіяти добре, ро-
зумне, вічне», але й плекати майбутніх українських державників. 
Низький уклін Вам і подяка за жертовну й самовіддану працю! Не-
хай наступний навчальний рік принесе Вам новий заряд енергії та 
оптимізму. Бажаю міцного здоров’я, невичерпної життєвої наснаги 
для підкорення нових освітянських вершин.

Зичу всім, шановні освітяни, земних гараздів, творчих злетів, 
віри в свої сили та щасливе майбутнє нашої держави.

З повагою, 
міський голова Ю. І. ГРАНАТУРОВ
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ШАНОВНА  
ОСВІТЯНСЬКА РОДИНО!

Ваша праця нерозривно пов’я
зана з історією нашого міста, адже 
Вашими зусиллями будується його 
майбутнє, успіхи Ваших вихованців 
підвищують престиж нашого міста 
Миколаєва в країні та світі. Освітя-
нам є чим пишатися: у Ваших учнів 
чимало перемог у всеукраїнських та 
міжнародних творчих й інтелекту-
альних конкурсах, спортивних зма-
ганнях.

Міська влада добре усвідомлює 
значущість освіти для стратегічно-
го розвитку держави й міської громади, тому й спрямовує зусилля 
на те, щоб зробити навчальні заклади сучасними, затишними, по-
кращити матеріальнотехнічну базу, забезпечити новим обладнан-
ням, створити умови для натхненної праці педагогів та розвитку 
природних обдарувань дітей. 

 Найщиріші слова подяки Вам, вельмишановні педагоги, за те-
пло сердець, сумлінну працю, виховання підростаючого покоління 
справжніми патріотами рідного міста, України. Саме Ви сприяєте 
формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутня доля 
нашої Вітчизни, адже Ваша мудрість і великодушність залишають-
ся з вихованцями на все життя. 

Вітаю Вас із новим навчальним роком! Бажаю Вам і Вашим ро-
динам міцного здоров’я, щастя, добра і миру, злагоди і взаєморозу-
міння. Шановні педагоги! Нехай збудуться всі Ваші добрі починан-
ня, задуми і мрії, які Ви плекаєте заради виховання підростаючого 
покоління. Миру Вам, прихильності долі, щастя, нових професійних 
звершень!

З повагою, заступник
міського голови М. О. САПОЖНІКОВА
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ВЕЛЬМИШАНОВНІ 
КОЛЕГИ!

Ми є свідками демократичних 
змін і руйнівних процесів, які пере-
живає держава. Школа є мінісус-
пільством, що має власну історію, 
традиції, цінності, героїв та від-
дзеркалює усі суспільні проблеми 
в країні. Сьогодні роль школи набу-
ває особливої значущості не лише в 
досягненні Цілей розвитку України 
протягом тисячоліть, а насамперед, 
у формуванні громадянина, патріо-

та, гуманіста, вихованого на національних ідеалах та гуманістич-
них ідеях, засадах відданості Батьківщині, толерантності, миру. 

Шановні колеги! Державногромадське управління школою, як 
і в державі, потребує змін – децентралізації та дебюрократизації, 
прозорості прийняття управлінських рішень, і в той же час  транс-
формування до відкритих та правових відносин, рівності, гуманіза-
ції партнерської взаємодії на користь людям і країні. Нині ми знахо-
димося в ситуації надзвичайного стану, коли старі методи й засоби 
управління не працюють або працюють гірше, а нові не створено. 

Ви завжди демонстрували управлінську компетентність, від-
критість до співпраці, виваженість управлінських рішень, були від-
повідальними за діяльність школи та вболівали за її результати, 
що переконливо засвідчує невідворотність демократичних змін в 
освіті у часи латентної війни для нашої держави та необхідність 
застосування нових підходів в керівництві навчальним закладом. 

Настав час цінувати людське життя, переосмислити цілі крізь 
багатогранну призму цінностей на користь визначальної моральної 
мети, у тому числі  переглянути організаційні, спиратися на загаль-
нолюдські, національні та збагачувати свої цінності, змінити пріо-
ритети. Те, що було важливим кілька років поспіль, може сплинути 
за хвилину. «Те, що становить суть – невидиме» (Schorr, L., 1997).

Переконана, що, примножуючи здобутки педагогічних колек-
тивів шкіл, які очолюєте, Ви й надалі будете забезпечувати гідне 
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інвестування в те, що неможливо забрати у будьякої дитини й лю-
дини взагалі, в те, що допоможе їй в будьякій життєвій ситуації. 
Це – знання у широкому контексті! Це – уміння стратегічно мис-
лити, відстоювати честь та людську гідність, поважати історію й 
культуру країни, в якій народився і живеш, здобувати інформацію, 
жити разом, жити поряд із речами, яких неможливо змінити, бути 
відповідальним за власні вчинки, продуктивно співпрацювати в 
різних соціальних групах і командах, виборювати свободу, захи-
щати інтереси інших людей та національні інтереси нашої країни. 
Це – здоров’я! Це – досвід! Це – мир. 

Маю сподівання, що, сформовані славетними століттями тради-
ції в місті та багатовікові громадянські цінності в країні, будуть і 
надалі сповідуватися, дотримуватися та примножуватися в процесі 
виховання молоді, яка б усвідомлювала себе органічною частиною 
нації, шанувала закон, мала б сформовані почуття національної сві-
домості й гідності та відповідальності за долю своєї Батьківщини.

Переконана, що Ваші здібності, досвід, наполегливість, ціле-
спрямованість стануть запорукою подальших успіхів і розквіту 
Української Держави, у будьякій точці земної кулі, завжди сприя-
тимуть відчуттю гордості за те, що ми – Українці. 

Щиро висловлюю слова вдячності за багаторічну творчу наукову 
співпрацю з науковим колективом лабораторії управління освітніми 
закладами Інституту педагогіки НАПН України та активну підтрим-
ку громадських освітянських ініціатив щодо модернізації управлін-
ня освітою на засадах демократизації, відкритості, рівності.

Напередодні нового навчального року освітянській спільноті 
та керівникам зичу мирного неба над головою, здоров’я, невичерп-
ної життєдайної сили, підтримки, помноженої на відповідальність, 
розкоші спілкування, незламного оптимізму, креативного підходу 
до кожної справи, успіхів у всіх започаткуваннях, конструктивних 
рішень, творчої співпраці з громадськістю у справі плекання віль-
них громадян, патріотів України. 

 
З повагою
 завідувач лабораторії управління
освітніми закладами 
Інституту педагогіки НАПН України   Л.М.КАЛІНІНА
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ШАНОВНІ МОЇ КОЛЕГИ!
Літо, насичене теплими фарбами, скінчилося. І ось уже треба 

йти до школи навчатись і навчати, вдихаючи чисте повітря вересня. 
Сьогодні освіта Миколаєва характеризується стабільними кіль-

кісними та якісними показниками, позитивними тенденціями 
розвитку. Рік за роком ми нарощуємо зусилля, щоб побудувати на-
вчальновиховний процес на основі дитиноцентризму. Які б зміни 
в освіті не відбувалися, насамперед, ми повинні уважно придивля-
тися до наших вихованців, зважати на особливості дітей нового по-
коління. Вважаю, що повинен розвиватися не новий рівень освіти, 
а новий підхід до розвитку наших учнів. Тому таку велику увагу ми 
приділяємо гуманній взаємодії вчителя та учня як найважливішій 
складовій педагогічної майстерності і творчості. Пізнання дити-
ною світу починається з пізнання людини, а людина відкривається 
перед дитиною в образі матері, батька і вчителя. 

Учитель – це не тільки той, хто передає учням знання та вміння. 
Це передусім той, у кого дитина, як у батька і матері, вчиться жити. 
У вчителеві дитина вбачає життєвий ідеал, тож життя педагога – 
це суспільне учнівство, бо він завжди осягає закони й премудрості 
життя разом зі своїми учнями.
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Сьогодні ми маємо всі підстави пишатися нашими досягнен-
нями в освіті. Новітні педагогічні технології, інноваційні проекти, 
продуктивні методики, учнівські перемоги – це показники педаго-
гічної майстерності та професійного рівня миколаївських освітян, 
які відповідають запитам сучасного життя та є необхідною умовою 
модернізації системи знань.

Тож честь і шана усім вам, чия любов до професії надихає вас на 
нові звершення! Успішного початку нового навчального року. По-
переду на нас чекає безліч захопливих подій. І це той шлях, який 
ми з радістю пройдемо разом з вами, щоб стати ще успішнішими.

Є ті, хто йде за часом.
Є ті, хто йде проти часу.
Є ті, хто творить час!
Давайте творити час!
Давайте творити своє майбутнє!
Разом легше!

З глибокою повагою та 
найкращими побажаннями, 
начальник управління освіти Г. І. ДЕРКАЧ
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Від імені колективу Миколаївського науковометодичного цен-

тру щиро вітаю Вас із початком нового навчального року. 
Динамічні зміни нашого часу в усіх сферах діяльності форму-

ють нову людину з вільним вибором життєвих позицій, ідеалів, 
стандартів поведінки.

Методична служба не є виключенням із правил. У ній, як ні в 
якій іншій, віддзеркалюються всі проблеми освіти. Звідси виникає 
потреба оновлення освітнього менеджменту, підготовки керівних 
кадрів до роботи в нових умовах, формування інноваційних підхо-
дів до розв’язання сучасних проблем в освіті. 

Цьому сприяє робота науковометодичного центру, який надає 
можливість безпосередньо спілкуватися з провідними науковця-
ми, носіями передового досвіду в управлінській діяльності, наочно 
побачити впровадження нових управлінських технологій у на-
вчальних закладах міста.

Одним із найголовніших завдань системи освіти на всіх етапах її 
розвитку було й залишається вдосконалення фахової майстерності 
педагогів, адже цілеспрямована робота в цьому напрямку є запо-
рукою підвищення якості всього навчальновиховного процесу. З 
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огляду на це визначальним чинником розвитку є інноваційний по-
ступ, що буде результативним за умови впровадження ефективної 
системи безперервної освіти педагогічних працівників. 

Працюючи в режимі розвитку, навчальні заклади не тільки здо-
були досвід упровадження інновацій, а й усвідомили, що всі вони 
мають цінність тільки тоді, коли позитивно впливають на кінце-
вий результат педагогічної діяльності – підготовку до життя ком-
петентного випускника.

Навчальні заклади орієнтують учнів на здобуття професійно 
орієнтованої освіти, на особисту відповідальність за прийняття рі-
шення, ініціативність, ефективну взаємодію з оточенням.

Попереду ще багато цікавих справ, і я вірю, що успіх прийде 
до кожного з нас. Бажаю, щоб Ваша плідна праця була щедрою на 
життєдайні плоди, повагу та любов. Здоров’я Вам, добробуту, миру, 
творчих злетів, нових ідей, натхнення.

З повагою, директор 
науково-методичного центру О. О. УДОВиЧЕНКО
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Вірний син

Поет прожив життя…
Як склалось, так і склалось.
Немає вороття,
Геть сумніви та жалість!

Він для людей палав,
Для вірної Вітчизни.
Усе, що мав, віддав
І не зганьбився слізьми.

Хоч важко – йшов вперед.
Один, проте завзятий,
Бо в світі над усе
Вмів матір шанувати.

Для тих рабів німих,
Знедолених, убогих,
Згорів поет до тла,
Щоб освітить дорогу.

Велична жертва та
Свою зробила справу –
Постала із руїн
Оновлена держава.

Микола Борисенко,
учень 9 класу ЗОШ №  54
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ДОЛЯ УКРАЇНИ В НАДІЙНИХ РУКАХ

Хто не знає свого минулого,
той не вартий свого майбутнього.
Хто не шанує видатних людей свого народу,
той сам не гідний пошани.

М. Рильський

Створити та зміцнити державу можуть громадяни, які люблять 
свою країну, свій народ і готові самовіддано служити їх інтересам. 
Життя і щастя кожної людини значною мірою залежить від долі 
Батьківщини, яка гарантує їй особисту безпеку, с т в о р ю є  у м о -
в и  для праці й відпочинку, захищає її соціальні інтереси. У сьогод-
нішніх умовах розбудови громадянського суспільства становлен-
ня патріотизму, національної самосвідомості юних громадян стає 
важливим напрямком усієї діяльності навчального закладу, а недо-
статня увага до цього надзвичайно важливого аспекту сприяє по-
глибленню духовної кризи молодих поколінь.

В и х о в а н н я  п о ч у т т я  патріотизму, гордості за свій народ пе-
редбачає формування в учнів історичних знань про минуле та су-
часне нашого народу, держави. Джерелами патріотичного вихован-
ня є рідне слово батька і матері, колискова пісня, культ Матері та 
Батька, рідна оселя, садиба, батьківщина і Батьківщина, героїчне 
минуле народу, життєдіяльність історичних постатей народу.

У нашій історії є постаті, які вбирають у себе живу душу наро-
ду, стають невід’ємною частиною його життя. Такою постаттю для 
українців є Тарас Григорович Шевченко. Минають роки і століття, 
відходять у небуття покоління, а такі генії, як Шевченко, – не вми-
рають. Читаючи Кобзаря, кожен свідомий українець впізнає себе у 
характерах його героїв, дивується історичним пророцтвам поета. 
Його сьогодні по праву вважають духовним натхненником нашої 
держави. Він зростає й розвивається в часі, історії, і нам ще йти і 
йти до його осягнення та розуміння. 

 У рамках низки запланованих культурномистецьких заходів 
з нагоди відзначення у 2014 році 200річчя від дня народження 
Великого Кобзаря школярі навчальних закладів міста долучились 
до участі в міському проекті «Поет духовної свободи», який був 
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направлений на вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка, вияв-
лення творчо обдарованої учнівської молоді як майбутньої плеяди 
літературних митців, розвиток їх творчого потенціалу. Він став орі-
єнтиром для учителів у формуванні національної свідомості шко-
лярів, любові до рідної землі, готовності до роботи в ім’я України, 
передачі надбань нашого народу, багатств духовної культури, фор-
муванні духовно розвинених громадян України. Проект «Поет ду-
ховної свободи» до 200річчя від дня народження Тараса Шевченка 
реалізовувався з багатьма елементами різноманітних заходів: 

• Інтернетчитання «Знайомий і незнайомий Т. Шевченко»;
• конкурс читання поезій Кобзаря іноземними мовами «Шев-

ченко International»;
• оглядконкурс читців «Слухайте голос безсмертний Тара-

са» у трьох вікових категоріях – учні 5–6 класів, 7–9 класів, 
10–11 класів;

• флешмоб «Читаємо Великого Кобзаря»;
• інтелектуальна вікторина «Велич Тарасового слова» за віко-

вими категоріями;
• конкурс буклетів і листівок у контексті ювілейної Шевчен-

кіани;
• конкурс творчих робіт на тему «Доля України у творчій 

спадщині Тараса Шевченка»;
• оглядконкурс літературномузичних композицій «В сім’ї 

вольній, новій…»;
• конкурс відеофільмів «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століт-

тя, тебе своїм сучасником звемо…»;
• конкурс власних поезій, присвячених Шевченкові.

Інтелектуальні змагання для вчителів:

• конкурс презентацій до уроків за творчістю Т. Шевченка;
• урок на запрошення «На гостину до Великого Українця»;
• конкурс конспектів уроків за творчістю Кобзаря.

Одним із наймасовіших заходів у рамках проекту став конкурс 
«Шевченко International» – читання поезій Кобзаря іноземними 
мовами. У конкурсі взяли участь 67 школярів 4–11 класів із 25 на-
вчальних закладів міста (ЗОШ №  1, 3, 6, 10, 20, 22, 25, 34, 35, 44, 
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48, 50, 51, 52, 57, 60, ШМіПР, ММК, ліцею «Педагог», морського лі-
цею імені професора М. Александрова, економічного ліцею №  1, 
гімназій №  2, 41, Першої української гімназії імені М. Аркаса, шко-
лиінтернату №  4). Протягом кількох годин звучала полум’яна по-
езія Кобзаря мовами світу: англійською, німецькою, французькою, 
арабською, таджицькою, азербайджанською, вірменською, біло-
руською, польською, іспанською, болгарською, португальською, 
російською та на івриті. Адже поезія Тараса Григоровича близька 
й зрозуміла кожному народові, який зазнав горя і грізно боровся 
за свою волю і незалежність. Його вірші надихають, дивують, за-
чаровують, і не важливо, який у тебе колір шкіри, національність, 
наскільки далеко живеш від України і скільки знаєш про її історію. 
Саме тому так натхненно читали учні твори Кобзаря. Особливо від-
значили члени журі якість підготовки школярів ЗОШ №  10, 20, 25, 
60, гімназій №  2, 41. 
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За результатами роботи журі переможцями конкурсу визначено:

Вікова категорія 4–6 класи
дипломи І ступеня – Бараненко Таїсія (учениця 6 класу Мико-

лаївської ЗОШ №  20), Адубецький Антон (учень 5 класу Миколаїв-
ської гімназії №  2);

диплом ІІ ступеня – Пещерьова Вікторія (учениця 6 класу Ми-
колаївської ЗОШ №  60), Фартушняк Олександра (учениця 6 класу 
Миколаївської гімназії №  41), Шемонаєва Уляна (учениця 5 класу 
Миколаївської ЗОШ №  60);

диплом ІІІ ступеня – Мацокіна Владислава (учениця 5 класу 
Миколаївської ЗОШ №  60), Узун Наталя (учениця 6 класу Микола-
ївської ЗОШ №  20), Агаєва Фатма (учениця 4 класу Миколаївської 
ЗОШ №  25).

Вікова категорія 7–8 класи
диплом І ступеня – Дервіш Адель (учениця 8 класу Миколаїв-

ської ЗОШ №  20);
диплом ІІ ступеня – Садрідінов Фахрідін (учень 8 класу ММК), 

Алієва Фаміла (учениця 8 класу Миколаївської ЗОШ №  25), Шибіна 
Ольга (учениця 8 класу Миколаївської ЗОШ №  35); 

диплом ІІІ ступеня – Гайченко Любов (учениця 7 класу ШМіПР), 
Масилюк Таїсія (учениця 7 класу Миколаївської ЗОШ №  52), Войце-
ховська Мілена (учениця 8 класу Миколаївської ЗОШ №  3).

Вікова категорія 9–11 класи
диплом І ступеня – Плотнікова Олександра (учениця 10 класу 

Миколаївської ЗОШ №  22), Бойченко Анастасія (учениця 10 кла-
су Миколаївської гімназії №  41), Новак Юліана (учениця 11 класу 
ліцею «Педагог»), Середа Олена (учениця 10 класу Миколаївської 
гімназії №  2);

диплом ІІ ступеня – Діомент Катерина (учениця 10 класу лі-
цею «Педагог»), Кошина Анна (учениця 10 класу Миколаївської 
гімназії №  41), Алексанян Роза, Петросян Артем (учні Миколаїв-
ської ЗОШ №  10); 

диплом ІІІ ступеня – Довбенко Катерина (учениця 11 класу 
Миколаївської ЗОШ №  34), Гафаров Турал, Нагієва Галамханим 
(учні Миколаївської ЗОШ №  10).
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Абсолютним переможцем конкурсу власних поезій про Т. Г. Шев-
ченка став Павлюченко Євген, учень 5 класу ЗОШ №  64, він написав:

ТАРАСОВІ
«Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята за селом.
Чи то так сонечко сіяло,
Чи то чого мені було…»
Минуло вже тобі, Тарасе,
Не рік, не два, а цілий вік,
Але у тому плині часу
Ти не стулив своїх повік.
Чи думав ти колись, Тарасе,
Що крізь неволю й вигнання,
Поневіряння і напасті
Проб’ється промінь визнання?
Як син кріпацького народу
Боровся, вірив і стояв,
Ім’я своє, просте, народне,
У вічність словом вкарбував.
Цвіте й тепер твоя калина,
Й хрущі над вишнями гудуть,
І йде по воду Катерина,
І по весні сади цвітуть.
І гнеться до землі тополя,
І вітер з гаєм розмовля,
І Дніпр реве, і серед поля
Годує мати немовля.
Бо це не ти писав, Тарасе,
Це серце і душа твоя.
Це вічне – і воно не згасне, 
Як і твоє святе ім’я.
Воно звучить і в ріднім краї,
І у далекій стороні.
Твій образ кожен упізнає
У книзі то чи на стіні.
Ми дякуєм тобі, Тарасе,
За віру в себе і в життя,
За Кобзаря, що став із часом
Національним здобуттям.
У нас історія єдина
Для поколінь усіх часів.
Не забуває Україна 
Славетних дочок і синів.
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Також стали абсолютними переможцями конкурсів: власних 
поезій – Борисенко Микола (ЗОШ №  54); буклетів та листівок – Со-
лодова Дарина, Кириченко Ірина (ліцей «Педагог»), Бучацька Окса-
на (гімназія №  4), Сенчишак Ірина (ЗОШ №  13), Спринська Яніна 
(№  64), Бенюх Анна, Тельнюк Ірина (гімназія №  4), Арюпін Денис 
(ММЛ).

Про те, що школярі миколаївських шкіл знають і люблять по-
езію Кобзаря, засвідчила їх участь в інтелектуальній інтернетві-
кторині «Велич Тарасового слова», в якій взяли участь 184 учні 
5–11 класів.

Одним із наймасовіших заходів став конкурс літературному-
зичних композицій «В сім’ї  вольній, новій...», переможцями якого 
стали учні Миколаївського муніципального академічного коледжу, 
ЗОШ №  3, 6, 20, 24, 28, 33, 37. 
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Членами журі було визначено кращих у номінаціях:
«Виконавська майстерність у жанрі вокалу»: 
ЗОШ №  12, 15, 20, 22, 24, 56, 61, Школа мистецтв і прикладних 

ремесел;
 «Режисура літературно-музичної композиції»: 
Миколаївський муніципальний коледж, ЗОШ №  6;
 «Найкращий сценарій»: економічний ліцей №  1; 
«Найкраща декламація»:  ЗОШ №  33, 37, 20, економічний лі-

цей №  1.
Загалом у різноманітних конкурсах взяли участь більше тисячі 

учнів 4–11 класів навчальних закладів міста та їх учителі, найак-
тивнішими із яких були учні Миколаївської гімназії №  41, ліцею 
«Педагог», Миколаївського морського ліцею імені М. Александро-
ва, загальноосвітніх навчальних закладів №  2, 6, 25, 57.

Найкращі роботи учасників проекту розміщено на сайті 
dyxovni-skarbu.at.ua, який 
було відкрито до ювілею 
Кобзаря. 

Багатьом переможцям 
головною нагородою стала 
участь у заключному кон-
церті «Слава Шевченка – 
слава України», на якому 
було підведено підсумки 
проекту та нагороджено 
переможців.

Маємо надію, що всі 
учасники проекту впев-

нені, що слово великого пророка, генія нашої рідної землі Тараса 
Шевченка дійсно невмируще. Віримо, що є в нашій країні молодь, 
яка і сьогодні чує його голос, серцем сприймає все, про що він нам 
говорив два століття тому. 

Доля нашої рідної України в надійних і вірних руках. У руках 
тих, хто сьогодні промовляв рядками Великого Кобзаря. 

 
 



УпРАВЛІННЯ пРОцесОм 
НепеРеРВНОЇ 

пРОфесІЙНОЇ ДІЯЛьНОстІ 
пеДАгОгІчНИХ пРАцІВНИКІВ 

чеРез сИстемУ метОДИчНОгО 
сеРВІсУ

Актуальність застосування інновацій в освіті 
зумовлена необхідністю вдосконалення педагогіч-
ної майстерності вчителя, який є носієм сучасних 
знань і безпосереднім організатором пізнавально-
розвивального процесу шкільної освіти.

Тому місією методичної служби є інформа-
ційно-науково-методичний супровід інноваційних 
процесів у навчальних закладах, методичний па-
тронаж педагогів і колективів у період переходу 
на нові державні стандарти. 
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УпРАВЛІННЯ пРОцесОм НепеРеРВНОЇ 
пРОфесІЙНОЇ ДІЯЛьНОстІ пеДАгОгІчНИХ  

пРАцІВНИКІВ чеРез сИстемУ  
метОДИчНОгО сеРВІсУ

Сучасна модель освіти має на меті 
навчити людство продукувати, набувати,
 поширювати та використовувати знання.

Швидкі темпи розвитку суспільства, корінні перетворення у 
різних сферах життя людей, які відбулися у нашій державі в остан-
нє десятиріччя, а особливо останнього року, привели не тільки до 
змін економічних та політичних умов життєдіяльності суспільства, 
але й соціокультурної ситуації в цілому. Багато речей піддається 
переоцінці. На наш погляд, найважливіша переоцінка має відбува-
тися у системі виховання ціннісного ставлення особистості до ото-
чуючої дійсності, людей та власного «Я».

Значущою особливістю системи освіти міста Миколаєва є інно-
ваційна діяльність, спрямована на впровадження нових педагогіч-
них технологій навчання та виховання, розроблення нового змісту 
навчального, навчальнометодичного, науковометодичного за-
безпечення діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Авангардом сучасних інноваційних перетворень в освіті міста 
є науковометодичний центр, який працює на зміни у суспільстві 
та виклики часу. У 2013–2014 навчальному році спеціалісти НМЦ 
спільно з педагогами навчальних закладів міста продовжили ро-
боту з реалізації науковометодичної проблеми «Компетентнісна 
освіта як засіб становлення національно зорієнтованої особистос-
ті» в умовах упровадження нового Державного стандарту, створен-
ня наукового простору і системи інформаційногокомп’ютерного 
забезпечення. 

НМЦ – це розвинена інфраструктура інформаційних ресурсів, 
нових інформаційних систем, автоматизованих баз даних. Це вико-
ристання інформаційнокомунікаційних технологій, які зумовлю-
ють структуру і зміст, вибір форм, методів, засобів і технологій, що 
мають забезпечити доступність та ефективність освіти, вдоскона-
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лення навчальновиховного проце-
су, підготовку молодого покоління 
до життєдіяльності в інформацій-
ному суспільстві. Це інформацій-
ноосвітня платформа, метою якої 
є допомога навчальним закладам 
міста Миколаєва у впровадженні ін-
формаційнокомунікаційних техно-
логій в навчальний процес.

У колективі працює 46 осіб, з 
них – 34 методисти, 3 – практичні 
психологи, 8 – технічний персонал.

32 – спеціалісти вищої катего-
рії, 3 – першої, 2 – другої. Серед них 
1 – кандидат психологічних наук, 
1 – Заслужений учитель України, 
18 – нагороджені знаком «Відмін-
ник освіти України».

Директор – Удовиченко  
Олена Олександрівна

Заступники директора – 
Тарасова Ольга Володимирівна

Філіна Тетяна Володимирівна
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Створення оптимальної динамічної системи науковометодичної 
роботи з педагогічними кадрами будується на основі діагностики, 
особистісно орієнтованого підходу, диференціації й індивідуа лізації. 

Серед основних напрямів роботи НМЦ – узагальнення та по-
ширення досвіду як педагогічних працівників, так і колективів. 
Розроблено методичні рекомендації щодо технології вивчення, 
узагальнення та поширення педагогічного досвіду в практику ро-
боти, сформовано банк педагогічного досвіду, медіатеку, підготов-
лено банери. Це дає можливість кожному педагогу ознайомитися 
з ними, щоб використовувати у практиці роботи. На базі вивчених 
досвідів створюються опорні заклади, проводяться майстеркласи, 
діють школи педагогічної майстерності. До нового навчального 
року працівники НМЦ організовують роботу серпневих педагогіч-
них студій, секцій для всіх категорій педагогічних працівників, де 
презентується робота кращих педагогів, результати науководо-
слідної роботи.

 Працівники НМЦ щороку організовують та проводять близько 
200 методичних заходів. Це і конференції, педагогічні читання, се-
мінари, круглі столи, майстеркласи тощо.

Найбільш дієвими та ефективними формами роботи, в яких 
активно беруть участь наші педагоги, є майстеркласи, школа 
управлінської майстерності, авторське крісло, науковопрактичні 
семінари за участю науковців, спільні засідання Школи молодого 
фахівця та майстрів педагогічної праці, семінаритренінги, семіна-
рипрактикуми з перспективним моделюванням, клуби професій-
ного спілкування, клуби дозвілля вчителя, тренінги, світове кафе, 
дистанційні навчання, круглі столи.

Підтвердженням оптимальності створеної системи методичної 
роботи, мотивації педагогів до саморозвитку і самоосвіти є такі 
досягнення.

З 2010 року 117 дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів, управління освіти та науковометодичний 
центр стали учасниками виставки «Інноватика в освіті України» 
та Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», які проходять у 
м. Києві.

За подані на конкурс у різних номінаціях матеріали 19 закла-
дів нагороджені золотими медалями, 15 – срібними, 1 – бронзовою. 
НМЦ нагороджений 6 золотими медалями.
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Науковометодичний центр є засновником унікальних конкур-
сів та проектів: «Нове ім’я», «Ерудити професій», «Кращий учитель 
російської словесності». З 1998 по 2013 рр. 290 молодих таланови-
тих педагогів стали учасниками конкурсу «Нове ім’я».

З метою вирішення проблеми наступності між дошкільною та 
початковою освітою за сприяння НМЦ з 2010 по 2013 рр. в навчаль-
них закладах міста впроваджувався проект «На порозі школи».

У 2013 році розпочато роботу над спільним проектом на-
уковометодичного центру та науковопедагогічної бібліотеки 
«Інформаційнокомп’ютерні ресурси у методичній діяльності ДНЗ». 

Науковометодичним центром започатковано міський проект 
«Система діяльності педагогічного працівника профільної школи».

2014 рік оголошено роком Великого Кобзаря Т. Г. Шевченка. У 
2013–2014 н.р. майже всі навчальні заклади нашого міста були ак-
тивними учасниками проекту «Поет духовної свободи» як продо-
вження філологокраєзнавчокультурологічного конкурсу «Стеж-
ками долі Шевченка» до 200річчя з дня народження Т. Г. Шевчен-
ка, що проводився науковометодичним центром у співпраці з кан-
дидатом педагогічних наук, доцентом Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти Шуляром В. І., Мико-
лаївським Будинком учителя починаючи з 2009 року. 

З 2003 року при науковометодичному центрі працює міська за-
очна школа «Надія» для здібних та обдарованих дітей початкових 
класів. За 11 років підготовлено багато учнів, які здобули перемоги 
на міському та обласному етапах предметних олімпіад.

Для школярів 5–7 класів працює міська Школа олімпійського 
резерву. Така робота дає свої результати. У рейтингу переможців 
ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу 
захисту робіт учасників МАН учні шкіл Миколаївщини посідають І 
місце.

З метою забезпечення якісного науковометодичного супрово-
ду переходу на новий зміст освіти, реалізацію завдань Державного 
стандарту методистами успішно була проведена достатньо ґрун-
товна підготовча робота.

Значна роль у реалізації нових ідей, упровадження компетент-
нісного підходу належить інформаційнокомп’ютерним технологі-
ям. З появою нової концепції розвитку Інтернету постало актуаль-
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ним питання залучення до навчання через мережу Інтернет. Освіт-
ній портал МНМЦ, який було створено у 2011 році, сайти методис-
тів, сайти та блоги вчителів є центром інформаційної культури та 
передбачають перехід на більш високий рівень освітніх процесів у 
школі, підвищення якості навчання та виховання.

Сьогодні сайти методистівпредметників та науковометодич-
ного центру – це можливість учителя перебувати на постійному 
зв’язку з методистом. У них є можливість спілкуватися в режимі 
онлайн, ставити будьякі питання й оперативно отримувати від-
повіді. 

Сайти науковометодичного центру і «Дошкілля Миколаєва» 
увійшли в десятку кращих інформаційних сайтів на міжнародно-
му рівні за підсумками Міжнародного відкритого конкурсу «Web
Resurs» у номінації «Кращий інформаційний сайт».

З січня 2014 року зафіксовано 245240 відвідувань нашого сайту.
Україна (в т.ч. Миколаївська область) – 84,8%;
Європа (Польща) – 4,3%;
США – 2,2%;
Росія – 8,7%.
Щодня в середньому на сайті НМЦ 200–240 відвідувань, у т.ч. 

100–150 через сайт ОІППО здійснюють наші колеги з Миколаївщи-
ни. Такі результати є свідченням ефективного планування мето-
дичної роботи. 

 Адміністрація НМЦ постійно створює умови для професійного 
розвитку кожного методиста: проводить методологічні, культуро-
логічні семінари, психологічний семінарпрактикум. 

Наради при директорі проводяться не тільки в НМЦ, а й в на-
уковопедагогічній бібліотеці, музеях ім. В. Верещагіна, краєзнав-
чому «Старофлотські казарми».

Поєднання різних стилів управління дає свої результати. Кожен 
педагог має можливість:

• обирати свою траєкторію розвитку;
• визначати ті форми і методи роботи, які дають результат;
• самовдосконалюватися;
• творчо підходити до своєї діяльності.
 Методист дошкільної освіти Романюк І. А. є автором 8ми на-

вчальнометодичних посібників, 3 з яких мають гриф «Схвалено 
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МОН», 47 її статей опубліковані у фахових виданнях ДНЗ. Рома-
нюк І. А. – голова міської асоціації працівників дошкільної освіти. 
Крім того, Ірина Анатоліївна 4 роки поспіль є переможцем Всеу-
країнського конкурсу освітніх технологій, який проводиться ре-
дакціями журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», 
«Джміль».

Ковальчук Н. М. – переможець обласного конкурсу на кращу мо-
дель організації профільного навчання в регіоні. 

Цуркан Л. В. – переможець обласного конкурсу «Літопис ме-
тодичних надбань: методичне портфоліо», голова Миколаївсько-
го осередку Всеукраїнського товариства української мови імені 
Т. Шевченка «Просвіта». За активну діяльність у товаристві нагоро-
джена медаллю «Будівничий України».

Майборода Л. М., методист з історії та суспільствознавчих дис-
циплін, була учасником науковометодичних семінарів для викла-
дачів історії та суспільних дисциплін у Франції та Польщі, пройшла 
стажування у Міжнародній школі Яд Вашем (Єрусалим).

Манзарук С. М. – переможець обласного конкурсу РМО «Фізи-
ка – сенс мого життя».

 Гайченко О. В. – автор 21 статті у фахових журналах. За замов-
ленням журналу «Зарубіжна література» провела дистанційний 
Всеукраїнський семінар «Організація методичної роботи в школі». 

Пономаренко С. Є. – переможець обласного та лауреат Всеукра-
їнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2014» у номінації «Мето-
дистпорадник».

Сенчишак Л. В. – переможець обласного та лауреат Всеукраїн-
ського конкурсу на кращу модель наукового товариства учнів.

Практичні психологи НМЦ, методист з інформаційних техно-
логій є учасниками багатьох тренінгів з різних напрямів, численні 
сертифікати є підтвердженням цього.

Щорічно працівниками НМЦ видається до 120 методичних 
рекомендацій, буклетів, збірників практичних матеріалів на до
помогу керівникам навчальних закладів, педагогам, працівникам 
методичних служб.

Багато уваги колектив НМЦ приділяє впровадженню іннова-
ційних технологій та сприяє участі педколективів у експеримен-
тальній діяльності.
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Так, освітянипрактики працюють над упровадженням 5 експе-
риментальних педагогічних програм всеукраїнського рівня, 2 – ре-
гіонального.

Експериментальні навчальні заклади всеукраїнського рівня:
• комплексний підхід до формування екологічної культури 

особистості школярів у контексті комплексної програми 
розвитку дітей «Росток» – ЗОШ №  18;

• науковометодичні засади впровадження вітчизняної моде-
лі медіаосвіти в навчальновиховний процес загальноосвіт-
ніх та позашкільних навчальних закладів – ММК, економіч-
ний ліцей №  2, ЗОШ №  42, 56;

• створення експериментальної моделі розвивального серед-
овища для математично обдарованих учнів початкової шко-
ли – ММК; 

• дидактикометодична система розвитку дитячої творчос-
ті у межах навчальновиховного процесу дошкільного та 
загальноосвітнього навчального закладу – ДНЗ №  7, 52, 
ЗОШ №  3, 51;

• педагогічна майстерність учителя як чинник професійного 
самовизначення учнів інноваційного навчального закладу 
«Школаколедж».

Експериментальні навчальні заклади регіонального рівня:
• вплив предметнометодичних компетентностей учителя на 

формування учнівських компетенцій у галузі «Суспільствоз-
навство» в умовах реформування освіти» – ЗОШ №  20, 35;
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• організація мережевого профільного навчання – ЗОШ №  20, 
28, 46, морський ліцей імені професора Александрова, гім-
назії №  3, 4, юридичний ліцей.

У 2013 році педаго-
ги І Української гімназії 
імені Миколи Аркаса та 
СШМіПР «Академія дитя-
чої творчості» завершили 
експериментальне дослі-
дження всеукраїнського 
рівня. З 2014 року на базі 
СШМіПР «Академія ди-
тячої творчості» розпо-
чато новий експеримент 
всеукраїнського рівня 
«Педагогічна майстер-
ність учителя як чинник 
професійного самовизна-
чення учнів інноваційно-
го навчального закладу 
«Школаколедж»».

Моніторингові дослі-
дження, проведені педа-
гогічними колективами, 
підтверджують високу 
результативність експе-
риментальних програм 
у забезпеченні якості 
освітнього простору міста. Експеримент допомагає розвиватися 
кращим ідеям, втілюватись у життя всьому новому і перспектив-
ному.

Педагогами міста реалізується 9 міжнародних та 2 регіональних 
проекти, 3 міжнародні та 1 регіональна програми. Забезпечується 
поширення та підтримка державних проектів та програм у галузі 
інформаційнокомунікаційних технологій, а саме: програми «Учи-
телі в онлайні» (ЗОШ №  1, 11, 22, 40, 53, 57, 60), «Партнерство в на-
вчанні» (ЗОШ №  1, 10, 17, 19, 20, 34, 36, 39, 40, 46, 50, гімназії №  3, 



30

освіта
миколаєва

4), «Школиноватори» (гімназії №  3, 4, ММК, морський ліцей іме-
ні професора Александрова, ЗОШ №  50), проектів «Щоденник.ua» 
(ПУГ, гімназія, ліцей «Педагог», морський ліцей, економічний ліцей 
№  1, ЗОШ №  1, 3, 19, 28, 34, 48, 57, 65, ВШ №  5, СНВК), «Відкритий 
світ» (СШМіПР, морський ліцей, ЗОШ №  14, 19, 29, 50, 56, гімназія 
№  4, економічний ліцей №  2, ММК), «1 учень – 1 комп’ютер» (ЗОШ 
№  18).

Підвищенню рівня управлінської та методичної компетент-
ностей керівних кадрів закладів освіти міста сприяло проведення 
школи управлінської майстерності на базі ЗОШ №  18 «Управління 
інноваційними процесами на рівні загальноосвітнього навчально-
го закладу. Підготовка документів на здійснення науководослід-
ної та експериментальної роботи», дистанційного управлінського 
практикуму «Інноваційні підходи до управління сучасною шко-
лою», круглого столу «Медіаосвіта: виклики, практика, перспекти-
ви», де свій досвід презентували експериментальні навчальні за-
клади: ММК, економічний ліцей №  2, ЗОШ №  42, 56. На базі ЗОШ №  
42 пройшло засідання обласної творчої групи педагогів «Науково
методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в 
навчальновиховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
Миколаївщини», на базі СШМіПР – презентація Національного про-

екту «Відкритий світ» 
для керівників навчаль-
них закладів області.

Моніторинг діяльнос-
ті експериментальних 
навчальних закладів під-
твердив, що інноваційна 
діяльність сприяє розви-
тку творчих здібностей і 
природних нахилів дітей, 
інтеграції та гуманіза-
ції навчальновиховно-
го процесу, підвищенню 

професійної компетентності педагогічних працівників і керівників 
навчальних закладів.
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Реалізація завдань 
Методисти є прикладом для своїх учителів. Вони супроводжу-

ють педагогів у їх самоосвітній діяльності, що дає позитивні ре-
зультати.

• З вересня 2013 року методистом Михайловською Н. В. впер-
ше створено сайт для вчителів інформатики м. Миколаєва. 
Методична підтримка набула риси дистанційної.

• Дистанційно пройшли семінари для заступників директо-
рів з навчальновиховної роботи «Розвиваючий потенціал 
змісту освіти в 11річній школі в умовах реалізації нових 
державних стандартів» і «Роль методичної служби у рефор-
муванні сучасної освіти в період переходу на нові стандар-
ти», засідання методичного об’єднання вчителів інформа-
тики «Аналіз проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 
з інформатики і інформаційних технологій», «Актуальні 
питання викладання інформатики в початковій, базовій, 
старшій школі», «Підсумки роботи за рік». Для вчителів ма-
тематики і фізики проведено дистанційну конференцію 
«Акмеологічний урок: стратегії, тактики, прийоми», для 
вчителів історії – «Практична діяльність сучасного вчителя 
історії в світлі освітніх інновацій ХХІ століття. Історикокра-
єзнавчі аспекти», для вчителів російської мови та літерату-
ри – дистанційний педагогічний вернісаж «Від успіху в 
методичній роботі – до успіху вчителів і учнів».

• Проведено тематичну On-line консультацію для вчителів, 
які працюють у 9, 11 класах «Про проведення ДПА з інфор-
матики у 2013–2014 н.р.».
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• Методистом лабораторії інноваційного розвитку та дистан-
ційної освіти МОІППО Нотичем О. О. і вчителемметодистом 
вищої категорії ліцею «Педагог» Андреєвою Г. П. проведе-
но майстер-класи «Використання системи дистанційного 
навчання Moodle для організації навчання інформатики. 
Теоретичний і практичний модулі»; майстер-клас «Вико-
ристання нових технологій у засвоєнні табличних випадків 
множення та ділення» проведено Шостак Л. Ф., учителем 
НВК №  263 Одеської міської ради, автором посібників для 
вчителів початкової школи. У Школі фахової майстерності 
вчителів предмета «Технології» проведено майстер-класи 
з нових технологій виробів ужиткового мистецтва.

• Проведено круглі стіли: для заступників директорів з на-
вчальновиховної роботи «Медіаосвіта: виклики, практика, 
перспективи», який проходив на базі науковопедагогічної 
бібліотеки з метою ознайомлення з досвідом учасників 
Всеукраїнського експерименту «Науковометодичні засади 
впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчаль-
новиховних процесах загальноосвітніх навчальних закла-
дів» (МОІППО, ММК, економічний ліцей №  2, ЗОШ №  42, 
56) щодо формування медіапсихологічної компетентності 
педагогів; для вчителів математики на базі Миколаївсько-
го муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки «Розвиток 
творчої особистості в умовах профільної школи». Колектив 
ліцею «Педагог» організував проведення круглого столу 
«Музейна педагогіка. Музей та школа: працюємо разом», на 
якому художники міста провели майстер-класи з приклад-
ного мистецтва.

• Відбувся педагогічний консиліум учителів світової літе-
ратури «Професійноособистісний саморозвиток учителя 
як складова педагогічної культури».

• На базі гімназії №  2 пройшло засідання творчої майстерні 
вчителів світової літератури «Технологія мультимедійного 
уроку»; за участю кандидата педагогічних наук, доцента ка-
федри суспільствознавчої освіти МОІППО Десятова Д. Л. про-
ведено засідання педагогічної майстерні «Запровадження 
компетентнісного підходу до навчання історії в школі: прак-
тичні аспекти». Працювали авторська творча майстерня 
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Фролової О. М., учителя російської мови ЗОШ №  19 «Сучасний 
урок російської мови у світлі вимог державних освітніх стан-
дартів», авторська школа учителяметодиста гімназії №  4 
Андреєвої А. О. з проблеми «Формування соціокультурної 
компетентності учнів шляхом міжпредметної інтеграції на 
уроках української мови». Другий рік працює психологічна 
майстерня психологів «Медіація: посередництво у конф
ліктах». 

• Проведено «уроки живого слова» з лауреатом Шевченків-
ської премії Д. Кременем «Перед Словом і Світом, або Серед 
скарбів нетлінних».

• Творчі зустрічі з науковцями. Вчителі початкових класів 
зустрілися з Шуляром В. І., кандидатом педагогічних наук, 
доцентом, завідувачем кафедри мовнолітературної осві-
ти МОІППО, заслуженим учителем України, – «Літературна 
пропедевтика під час формування компетентного читача 
на уроках літературного читання». Вчителі суспільних дис-
циплін взяли участь в обласному семінарі «Вивчення історії 
Другої світової війни та Голокосту в Україні для формуван-
ня атмосфери толерантності» за участю кандидата історич-
них наук Щупака І. Я.

• Відбулася зустріч з автором підручника «Природознав-
ство. 2 клас» Грущинською І. В., старшим викладачем коле-
джу Славістичного університету м. Києва. 

• Працюють лабораторії перспективного досвіду: для 
шкільних бібліотекарів – «Сучасний бібліотечноінформа-
ційний центр як інноваційна модель шкільної бібліотеки», 
«Впровадження нової програми з географії у 6 класі» для 
вчителівметодистів географії.

• На базі економічного ліцею №  2, ЗОШ №  42, науковопеда-
гогічної бібліотеки працювала медійна бенчмаркинг-гру-
па, яка займалася вивченням та напрацюванням стратегій 
роботи з медіакультурологічними текстами з метою фор-
мування медійнокультурологічної компетентності біблі-
отечних працівників. Для кураторів профільного навчан-
ня на базі юридичного ліцею пройшов бенчмаркинг-тур 
«Організація мережевого профільного навчання за модулем 
«Освітній округ – віртуальна профільна школа».
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• У 2013–2014 н.р. Школа молодого бібліотекаря трансформу-
валась у Факультет бібліотечних знань шкільного бібліо-
текаря, заняття якого відбувалися в бібліотеках ЗОШ №  56, 
Першої української гімназії імені Миколи Аркаса.

• У роботі постійно діючого семінару-практикуму «Сучас-
ні підходи до навчання і виховання учнів на уроках право-
знавства», в ході якого розглядалися актуальні питання 
правової освіти учнівської молоді, залучалися Мирнінко І. Г., 
методист лабораторії суспільствознавчої освіти МОІППО, 
Бадалова О. С., заступник начальника міського управління 
юстиції, Тищенко А. М., прокурор міської прокуратури, во-
лонтери громадської організації «Молодь за права людини» 
Ганжул Г., Перебийніс С. 

• Проведено презентаційний семінар-тренінг «Де почина-
ються права людини: уроки історії і сучасні підходи», в ході 
якого пройшла презентація однойменного мультимедійного 
навчальнометодичного посібника, виданого  Фондом Шоа 
в Україні за підтримки Фонду «Пам’ять, відповідальність і 
майбутнє». Відділом практичної психології і соціальної ро-
боти спільно з Міжнародним жіночим правозахисним цен-
тром «Ла СтрадаУкраина» було проведено навчальний се-
мінар-тренінг для заступників директорів з виховної робо-
ти, практичних психологів і соціальних педагогів «Соціальна 
профілактика торгівлі людьми: форми та методи роботи».

• Данилова К. М., учитель історії ЗОШ №  53, пройшла стажуван-
ня у Міжнародній школі, взяла участь у науково-методично-
му семінарі для викладачів історії та суспільних дисциплін, 
студентів та аспірантів навчальних закладів України «Історія 
Голокосту на теренах Західної України та Польщі», що про-
водився Українським центром вивчення історії Голокосту у 
співпраці з Меморіальним Музеєм Белжец та Державним Му-
зеєм Майданек (Республіка Польща) в червні 2013 року.

• Методистами науковометодичного центру узагальнено до-
свід 18 педагогів навчальних закладів міста.

• Протягом навчального року перевірено та рекомендовано 
до впровадження 74 навчальні програми роботи гуртків 
міських позашкільних та загальноосвітніх навчальних за-
кладів.
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• Зросла кількість публікацій учителів історії у фаховій пресі, 
а саме: «Учительський журнал онлайн», «Методичний пор-
тал», «Уроки Голокосту», «Відкритий урок» тощо (всього34).

• У 2013–2014 н.р. педагоги дошкільної освіти є авторами 20 
публікацій у фахових періодичних виданнях, 17 статей пра-
цівників дошкільної освіти надруковано в обласній газеті 
«Відкритий урок».

Розвиток суспільства та розбудова освітньої галузі потребують 
діяльних, інтелектуально розвинених, компетентних педагогів, які 
є носіями педагогічних інновацій. Одним із шляхів вирішення пи-
тання підвищення фахової компетентності учителів є участь у про-
фесійних конкурсах.

Міський конкурс «Нове ім’я – 2013»
У міському конкурсі «Нове ім’я – 2013» взяв участь 21 учасник 

(категорія – заступники директорів з виховної, з навчальновихов-
ної роботи, практичні психологи ДНЗ, ЗНЗ) з навчальних закладів: 
ЗНЗ №  1, 22, 29(2), 40(2), 50, 34, 44, економічний ліцей №  1, ДНЗ 
№  37, 51, 66, 77, 82, 103, 127, 130, 133, 134). 

Фіналістами конкурсу «Нове ім’я – 2013» стали 4 педагоги з ДНЗ 
№  66, ЗОШ №  1, 34, 40.

Переможцями конкурсу стали: 
• Бондаренко М. Г., заступник директора з навчальновихов-

ної роботи ЗОШ №  1;
• Кафтан А. О., практичний психолог ДНЗ №  66.

Міський заочний конкурс 
 «Класний керівник – 2014»

На міський етап конкурсу було представлено 51 роботу в номі-
націях «Вчителі початкових класів» та «Класні керівники 5–11 кла-
сів загальноосвітніх шкіл» (ЗОШ №  3(2), 10, 19, 22, 25(2), 28, 29(2), 
32, 34, 37, 42, 51(2), 52, 54, 56, 61, 64(2), Академія дитячої творчості 
«Школа мистецтв і прикладних ремесел») – 23 (ЗОШ №  3(3), 12, 14, 
15, 20, 22(2), 28, 29, 32, 33, 40, 42, 43, 44, 45, 54, 56, 57, 60, 64); у номі-
нації «Класні керівники 5–11 класів гімназій, ліцеїв, колегіумів» – 5 
(ліцей «Педагог», Академія дитячої творчості «Школа мистецтв і 
прикладних ремесел», Миколаївський економічний ліцей №  1, Ми-
колаївська гімназія №  4, Миколаївський юридичний ліцей).
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Стали переможцями та призерами 41 класний керівник у вище-
зазначених номінаціях.

Міський конкурс-захист  моделей реалізації  
проблемної теми методичних об’єднань учителів  

української мови і літератури 
На конкурс  було подано 17 робіт із таких навчальних закладів: 

ЗОШ №  20, 4, 18, 51, 50, 28, 56, 22, 54, 39, 30, 1, 57, гімназій №  3, 41, 
морського ліцею імені професора М. Александрова, Першої україн-
ської гімназії імені М. Аркаса. 

Диплом І ступеня: Савченко В. А., завідуюча кафедрою вчителів 
української мови і літератури, світової літератури, суспільногума-
нітарних наук Миколаївської гімназії №  41; Янушкевич  Л. С., завід-
уюча кафедрою української філології Миколаївської спеціалізованої  
школи з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу №  22. 

Диплом ІІ ступеня: Сущенко Н. А.,  завідуюча кафедрою вчите-
лів української мови і літератури Миколаївського морського ліцею 
імені професора М. Александрова;  Софієнко Г. В., керівник мето-
дичного об’єднання вчителів української мови і літератури Мико-
лаївської ЗОШ №  56; 

Богачова О. М., керівник методичного об’єднання вчителів укра-
їнської мови і літератури Миколаївської ЗОШ №  57. 

Диплом ІІІ ступеня: Маланка М. А., керівник методичного 
об’єднання вчителів української мови і літератури Миколаївської 
ЗОШ №  28; Максимішина Т. Г., керівник методичного об’єднання 
вчителів української мови і літератури Миколаївської ЗОШ 
№  30;  Горецька Н. В.,  керівник методичного об’єднання вчителів 
української мови і літератури Миколаївської ЗОШ №  50;  Висо-
цька І. А., завідуюча кафедрою словесності Миколаївської гімназії 
№  3;  Томіленко Н. М., керівник методичного об’єднання вчителів 
української мови і літератури Миколаївської ЗОШ №  51.

Міський конкурс «Кращий учитель російської мови  
та світової літератури»

У номінації «Відеоролик «Я – вчитель» взяли участь 10 учасників.
Переможці: Ірклій О. Ю., учитель російської мови та світової 
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літератури Миколаївської гімназії №  2, Кінаш Н. І. учитель росій-
ської мови та світової літератури ЗОШ №  44, Гусєва Л. В., учитель 
російської мови та світової літератури ЗОШ №  56.

Щорічна міська програма «Городянин року»
Номінація «Середні школи»

Переможець: Бондаренко Ю. М., учитель географії морського 
ліцею імені професора М. Александрова.

Обласний фестиваль 
«Творче впровадження спадщини В. О. Сухомлинського  

в сучасну педагогічну практику»
Міський етап

Взяли участь педагоги 16 навчальних закладів міста.
І місце: ЗОШ №  44, 56, Миколаївський муніципальний колегіум 

імені В. Д. Чайки;
ІІ місце: ЗОШ №  46, 54, 56, 57, 60, Миколаївська гімназія №  4;
ІІІ місце: ЗОШ №  28, 30, 56, СЗОШ №  59, Миколаївський муні-

ципальний колегіум імені В. Д. Чайки.

Обласний етап
Номінація «Школа культури здоров’я в спадщині В. О. Сухом-

линського»
Диплом І ступеня: Гонтарук Н. В., учитель початкових класів 

ЗОШ №  56;
Диплом ІІ ступеня: Венгер А. О., учитель початкових класів 

ЗОШ №  44. 
Номінація «Духовно-моральне виховання особистості в 

контексті ідей В. О. Сухомлинського»
Диплом ІІ ступеня: Орленко Л. С., учитель української мови і 

літератури ОШ №  56.
 Номінація «В. О. Сухомлинський про розвиток творчої  

особистості вихованців»
Диплом І ступеня: Губанова Т. О., учитель початкових класів 

Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки.
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Номінація «Робота з батьками 
в спадщині В. О. Сухомлинського»

Диплом І ступеня: Шаповалова О. М., учитель російської мови 
ЗОШ №  15, Боднарчук Н.В., учитель географії ЗОШ №  15.

Обласний заочний конкурс  
«Від творчого вчителя – до обдарованого учня»

Номінація «Авторські системи уроків»

І місце: Філенко Т. М., учитель початкових класів СЗОШ №  22; 
ІІ місце: Борецька Т. Г., учитель української мови та літератури 

Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова.

Номінація «Навчально-виховні проекти навчальних 
 закладів (соціальні проекти класних керівників,  

учнівського самоврядування)»
Лауреат: Грицюк Л. А., вчитель історії ЗОШ №  29.

Номінація «Сценарії (системи відкритих виховних заходів,  
години спілкування з елементами тренінгу)

Лауреат: Грицюк Л. А., вчитель історії ЗОШ №  29.

Номінація «Проектна діяльність навчального закладу 
як засіб підвищення ефективності профільного навчання»

І місце: куратор проекту Мечет К. О., заступник директора з на-
вчальновиховної роботи, вчитель англійської мови;

лауреати: Борецький К. П., учитель фізики Миколаївського 
морського ліцею імені професора М. Александрова; 

Соколова Н. Л., учитель історії Миколаївського морського ліцею 
імені професора М. Александрова; 

Корж Т. О., учитель Миколаївського морського ліцею імені про-
фесора М. Александрова; 

Шаргородська Н. І., учитель Миколаївського морського ліцею 
імені професора М. Александрова; 

Федоревська Н. Г., учитель Миколаївського морського ліцею 
імені професора М. Александрова; 

Вілкул Т. М., учитель Миколаївського морського ліцею імені 
професора М. Александрова; 
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Куліш М. В., учитель Миколаївського морського ліцею імені 
професора М. Александрова; 

Вишневська Т. П., учитель Миколаївського морського ліцею іме-
ні професора М. Александрова.

Переможці заочного обласного конкурсу портфоліо  
з відеоматеріалами «Педагогічний досвід освітян  

регіону – 2014»
Дьоміна С. А., учитель початкових класів ЗОШ №  28
Павленко В. В., учитель хімії ЗОШ №  28
Пиртя Т. О., учитель інформатики гімназії №  41
Венгер А. О., учитель початкових класів ЗОШ №  44
Дрожак І. М., учитель початкових класів ЗОШ №  64
Малишева Н. І., завідуюча ДНЗ №  140
Щепіна Л. В., практичний психолог ДНЗ №  148

Переможці Всеукраїнського конкурсу  
«Директор XXI століття»

Зінченко Діна Єгорівна, директор ЗОШ №  3
Панченко Алевтина Геннадіївна, директор ЗОШ №  17
Бакаляр Олена Вікторівна, директор ЗОШ №  20
Грицюк Лариса Анатоліївна, директор ЗОШ №  29
Драбинюк Надія Петрівна, директор ЗОШ №  30
Мазур Ольга Миколаївна, директор ЗОШ №  56
Компанієць Анатолій Сергійович, директор економічного лі-

цею №  2

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2014»

З метою активізації творчого потенціалу педагогів був прове-
дений І (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2014», у якому взяли участь 17 учителів і 1 директор із 15 навчаль-
них закладів міста: ЗОШ І–ІІІ ступенів №  1 імені Олега Ольжича, 6, 
10, 11, 19, 26, 28, 44, 49, 54, 57, СНВК для дітей із зниженим зором, 
ММК імені Володимира Чайки, гімназії №  4, спеціалізованої ЗОШ 
№  22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу. З двох 
номінацій представили матеріали педагоги ЗОШ І–ІІІ ступенів №  1 
імені Олега Ольжича, 49, 54.
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Визначені переможці з кожної номінації: 
у номінації «Директор школи» – Пастушкова Ірина Семенівна, 

директор ЗОШ №  26;
у номінації «Початкові класи» – Мельничук Лала Іванівна, учи-

тель Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки; 
у номінації «Географія» – Бондаренко Ірина Миколаївна, учи-

тель ЗОШ №  1 імені Олега Ольжича, Чебаненко Валентина Валері-
ївна, учитель ЗОШ №  44;  

у номінації «Трудове навчання» – Матяшевська Надія Григорів-
на, учитель ЗОШ №  57, Леонов Микола Володимирович, учитель 
ЗОШ №  54; 

у номінації «Світова література» – Ткач Ірина Олександрівна, 
учитель СЗОШ №  22 з поглибленим вивченням англійської мови 
з 1 класу.

У ІІ (обласному) турі абсолютним переможцем стала Мельни-
чук Лала Іванівна, учитель ММК імені В. Д. Чайки. ІІІ місце посіли 
Бондаренко Ірина Миколаївна, учитель ЗОШ №  1 імені Олега Оль-
жича, та Пастушкова Ірина Семенівна, директор ЗОШ №  26.

Мельничук Л. І. представляла область у ІІІ турі конкурсу.

Всеукраїнський Інтернет-форум, присвячений 200-річчю  
від дня народження Т. Г. Шевченка

Дипломанти: Полудіна Н. В., учитель української мови і літера-
тури, світової літератури Першої української гімназії імені М. Ар-
каса, Чернявська О. В., заступник директора з навчальновиховної 
роботи, учитель української мови і літератури Першої української 
гімназії імені М. Аркаса; Коляда Т. П., керівник гуртка образотвор-
чого мистецтва «Натхнення» Будинку дитячої та юнацької твор-
чості.

Всеукраїнський конкурс-огляд кращих відеоматеріалів  
«Фізхвилинки на уроках у 1–4-х класах»

Учасники: 22 навчальних заклади міста (ЗНЗ №  1, 3, 6, 7, 11, 17, 
22, 24, 29, 36, 43, 46, 48, 51, 52, 54, 56, 59, 64, 65, ММК, СНВК).

Всеукраїнський конкурс-огляд кращих відеоматеріалів  
«Організація навчального середовища в 1–4-х класах»

Учасники: ЗОШ №  1, 28, 45, 46, 52.
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Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних  
працівників позашкільних навчальних закладів  

«Джерело творчості»
Переможець Всеукраїнського етапу в номінації «Керівник 

гуртка – 2014»: Гузій Ірина Сергіївна, керівник гуртка юних фото-
аматорів «ФотоКрок» Будинку творчості дітей та юнацтва Ленін-
ського району.

Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»
Лауреат: Стаднік М. А., вчитель української мови та літератури 

ЗОШ №  28.
Всеукраїнський конкурс конспектів уроків фізики  

«Панорама творчих уроків – 2014» 
 (Видавництво «Шкільний світ»)

Диплом І ступеня: Братошевська С. В., учитель фізики ЗОШ 
№  29;

Диплом І ступеня: Лапуренко В. Л., учитель початкових класів 
ЗОШ №  40.

Всеукраїнський конкурс на кращий мультимедійний  
супровід уроку фізики  

(Видавництво «Шкільний світ»)
Диплом І ступеня: Братошевська С. В., учитель фізики ЗОШ 

№  29.
Всеукраїнський фаховий конкурс  

«Розробка найкращого уроку зі світової літератури»
Диплом ІІ ступеня: Шиян Н. Є., учитель російської мови та сві-

тової літератури ЗОШ №  39; Ткач І. О., учитель російської мови та 
світової літератури ЗОШ №  22. 

Всеукраїнський фаховий конкурс  
«Найкращий переклад поетичного твору»

Диплом І ступеня: Ткач І. О., учитель російської мови та світо-
вої літератури ЗОШ №  22. 

Всеукраїнський фаховий конкурс пам’яті В. Волковинського 
«Кабінет історії, правознавства та українського  
народознавства – творча лабораторія вчителя»

Учасник: Артюшенко С. А., вчитель історії ЗОШ №  17.
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Всеукраїнський фаховий конкурс «Організація роботи  
методичних об’єднань, організований журналом  

«МЦФЕР. Освіта»
Учасники: Моторкіна О. М., учитель історії ЗОШ №  28;
Аршинова Г. А. – керівник методичного об’єднання вчителів 

іноземної філології ЗОШ №  46;
Ліхожон Г. І. – керівник методичного об’єднання вчителів філо-

логічного циклу ЗОШ №  46;
Пирожкова С. А. – керівник методичного об’єднання класних ке-

рівників ЗОШ №  46;
Сорокіна Т. О. – керівник методичного об’єднання ЗОШ №  46.

Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок  
фізичної культури з елементами футболу»

Переможець ІІ етапу, нагороджений дипломом Федерації футбо-
лу України: Ковальчук Ю. В., учитель фізичної культури ЗОШ №  53.

Всеукраїнський конкурс електронних каталогів  
на сайтах бібліотек України у номінації  

«Кращий електронний каталог на сайті спеціальної  
бібліотеки»

Переможець: Науковопедагогічна бібліотека м. Миколаєва.

Другий міжнародний конкурс 
 освітніх програм «In PRO» в області шкільних  

ЗМІ та інтегрованої медіаосвіти 
 Диплом ІІ ступеня: Новицька Г. В., учитель української мови та 

літератури  Миколаївського економічного ліцею №  2.

П’ята Міжнародна виставка  
«Сучасні заклади освіти – 2014» за презентацію  

досягнень в інноваційній модернізації  
національної освіти 

Нагороджені дипломом
• Управління освіти Миколаївської міської ради 
• Науковометодичний центр управління освіти Миколаїв-

ської міської ради 
• Миколаївський дошкільний навчальний заклад №  84 «Жу-

равлик»
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• Миколаївський дошкільний навчальний заклад комбінова-
ного типу №  106 «Вишенька»

• Миколаївський дошкільний навчальний заклад №  139 «Зо-
лотий півник»

• Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса Миколаїв-
ської міської ради Миколаївської області

• Миколаївська гімназія №  41 Миколаївської міської ради 
• Миколаївська загальноосвітня школа I–III ступенів №  1 іме-

ні Олега Ольжича Миколаївської міської ради 
• Миколаївська загальноосвітня школа I–III ступенів №  20 

Миколаївської міської ради 
• Миколаївська спеціалізована школа I–III ступенів №  22 з 

поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Мико-
лаївської міської ради 

• Миколаївська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №  56 
Миколаївської міської ради 

Золотою медаллю
• Науковометодичний центр управління освіти Миколаїв-

ської міської ради, з номінації «Організаційне і науковоме-
тодичне забезпечення впровадження інформаційнокому-
нікаційних технологій в процес навчання, підвищення ква-
ліфікації та управління» 

• Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса Миколаїв-
ської міської ради, з номінації «Діяльність навчальних за-
кладів з розвитку міжнародної співпраці» 

• Миколаївська загальноосвітня школа I–III ступенів №  1 
імені Олега Ольжича Миколаївської міської ради, з номіна-
ції «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії 
вчителя, викладача» 

• Миколаївська спеціалізована школа I–III ступенів №  22 з 
поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Мико-
лаївської міської ради, з номінації «Педагогічна майстер-
ність – домінанта професійної дії вчителя, викладача» 

• Миколаївський дошкільний навчальний заклад №  84 «Жу-
равлик», з номінації «Поширення і використання кращого 
досвіду педагогічної майстерності і професійного самороз-
витку вчителя».
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Срібною медаллю 
• Миколаївська гімназія №  41 Миколаївської міської ради, з 

номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професій-
ної дії вчителя, викладача» 

• Миколаївська загальноосвітня школа I–III ступенів №  20 Ми-
колаївської міської ради, з номінації «Сучасні програми, інно-
ваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти»

• Миколаївська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №  56 
Миколаївської міської ради, з номінації «Педагогічна май-
стерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача» 

• Миколаївський дошкільний навчальний заклад №  139 «Зо-
лотий півник», з номінації «Педагогічна майстерність – до-
мінанта професійної дії вчителя, викладача».

Ефективність методичної роботи як важливого складника сис-
теми підвищення професійної компетентності педагога значною 
мірою визначається рівнем її організації. Сьогодні головним за-
вданням науковометодичного центру є уникнення формалізму, 
створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного вчи-
теля, постійного проведення педагогами експериментальної, до-
слідницької роботи, самоосвітньої діяльності, поширення перспек-
тивного педагогічного досвіду, систематизації знань, підвищення 
майстерності. Саме ці освітні орієнтири спонукають колектив НМЦ 
до розширення послуг сучасного методичного сервісу.
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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!

пЛеКАННЯ 
мАЙБУтНьОгО НАцІОНАЛьНОЇ ОсВІтИ

Від любові до школи, діяльної, активної, 
бере початок багато кращих поривань.

Справжнім флагманом освіти і науки України є Перша україн-
ська гімназія імені Миколи Аркаса. Поряд з відродженими давніми 
традиціями педагоги активно впроваджують сучасні освітні техно-
логії європейського стандарту, забезпечують науковотеоретичну, 
гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних 
дітей та готують міцний фундамент для здобуття професій у гума-
нітарнопедагогічних і філологічних сферах.

У 2013 р. гімназія відзначила 20річчя як перша школа нового 
типу з українською мовою навчання в місті Миколаєві та 150річчя 
від дня заснування навчального закладу.

У закладі в 14 класах навчаються 372 учні, з 10 класу – за про-
філями: гуманітарнопедагогічний і філологічний, з 8 класу погли-
блено вивчають українську (англійську) мову. З метою профорієн-
тації введені спецкурси з основ журналістики, педагогіки та пси-
хології. Створено сучасний інформаційнокомунікаційний простір 
із локальними мережами Інтернет та супутникового телебачення, 
реалізується проект «Крок до інформаційного суспільства». Сучас-
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на бібліотека має читальну залу і є бібліотечноінформаційним 
центром – медіатекою, в якому формуються електронні ресурси на 
базі АБІС «ІРБІС».

У гімназії працюють досвідчені, висококваліфіковані педаго-
ги: із 46 вчителів, які навчають і виховують гімназистів, 37 мають 
вищу категорію, 7 – першу, 12 – звання «вчительметодист», 13 – 
«старший учитель» та 3 кандидати наук. Серед них Чернявська 
О. В., Волошина Н. Ф., Сідень І. О., Геллер Т. В., Разумова Х. Р., Тарнов-
ська А. Г., Іванченко Т. І., Мороз А. Ю., Компанієць С. В., Цуркіна Т. В., 
Яценко Н. А., Піддубна О. В., Корсун М. А. 

Очолює колектив з дня створення гімназії Бережний С. В.,  
заслужений працівник освіти України, переможець Всеукраїнсько-
го конкурсу «Директор XXI століття», лауреат обласної премії іме-
ні Миколи Аркаса, «Городянин 2000 року» в номінації «Середня  
школа». 
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Історія закладу бере свій початок із далеких часів ХІХ сто-
ліття:

• 1863 р. – відкрито Миколаївське жіноче училище Іго роз-
ряду. 

• 1870–1918 р. – Миколаївська перша Маріїнська жіноча гім-
назія. 

• Радянські часи – середня школа №  5.
• З 1 вересня 1993 р. діє Українська педагогічна гімназія.
• З 1998 р. перейменована в Першу українську гімназію.
• Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 люто-

го 2003 р. №  104р гімназії присвоєно ім’я Миколи Аркаса, 
видатного українського історика, композитора, громад-

ського діяча. У музеї іс-
торії гімназії (відкритий 
01.09.1998 р.) створено 
тематичну експозицію, 
яка присвячена жит-
тю і творчості родини 
М. Аркаса. Проводять-
ся Аркасівські читання, 
старшокласники нагоро-
джуються благодійною 
грошовою премією імені 
Миколи Аркаса. 

Однією з особливостей навчальновиховного процесу в закла-
ді є участь школярів у пошуководослідницькій роботі, завдяки 
якій формується особистість, її життєві компетенції, розвивають-
ся творчі здібності учнів. Так, активно працює наукове товариство 
гімназистів «Інтелектуал», до якого входять 182 старшокласники, 
серед них 38 (30% учнів 9–11 класів) навчаються у секціях облас-
ного територіального відділення МАН України.

За роки життєдіяльності гімназія має 1011 перемог у ІІ–ІV ета-
пах Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах, 152 – у ІІ–ІІІ 
етапах конкурсузахисту науководослідницьких робіт учнівчле-
нів МАН України. Гімназисти є переможцями міжнародних, всеу-
країнських, обласних конкурсів, проектів, акцій. Випускники гім-
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назії, учні щорічно отримують стипендії Президента України, Кабі-
нету Міністрів України (Семчишин Д., Асауленко В., Байдуганова М., 
Платонова А., Дерун В.). 

Колектив гімназії успішно працює над реалізацією проблемної 
теми «Формування і розвиток основних компетенцій гімназистів 
засобами інноваційних технологій». З 2011 р. заклад бере активну 
участь у Всеукраїнському експерименті «Щоденник.ua». Навчальні 
кабінети забезпечені сучасним обладнанням із мультимедійними 
системами, інтерактивними дошками та комп’ютерними місцями 
вчителя й учнів. З 2012 р. колектив гімназії залучений до участі 
у Міжнародному освітньому проекті Британської ради в Україні 
«Навчаємось разом», а з 2013 р. – до Міжнародної програми ЄС «e 
Twenning плюс».

Виховна система відповідає профілю закладу. У 2005–2013 ро-
ках гімназія мала статус експериментального загальноосвітнього 
навчального закладу Всеукраїнського рівня з проблеми «Худож-
ньоестетична освіта і виховання учнів». Гімназія співпрацює з 
Інститутом проблем виховання НАПН України. Традиційними в 
гімназії стали свята: Гімназії (1 грудня), Рідної мови (21 лютого), 
Матері (травень), українські вечорниці, козацькі розваги тощо, які 
сприяють вихованню шанобливого ставлення до національних 
традицій, прищепленню любові до батьківщини.

Сьогодення гімназії багате досягненнями:

2006 р. – гімназія стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу 
«100 кращих шкіл України» у номінації «Школа педагогічного по-
шуку»; 

2007 р. – посіла І місце в обласному конкурсі на кращу модель 
загальноосвітнього навчального закладу нового типу; 

2009 р. – удостоєна Почесного звання «Лідер сучасної освіти» 
за багаторічну науковопедагогічну діяльність з інноваційного 
розвитку освіти України; 

2011, 2012 рр. – отримала золоту медаль у ІІІ та IV Національ-
них виставкахпрезентаціях «Інноватика в сучасній освіті»;

2012 р. – призер громадської акції «Флагмани освіти і науки 
України»; 
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2014 р. – отримала золоту медаль на V Міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти – 2014».

Заклад нагороджений Почесними дипломами Міністерства 
освіти і науки України та Національної академії педагогічних 
наук України:

• 2006, 2007 рр. – за підсумками роботи ІІІ та ІV Всеукраїн-
ських виставокпрезентацій «Інноваційні технології на-
вчання за розробку і впровадження у навчальновиховний 
процес інноваційних освітніх технологій»;

• 2009 р. – за високі творчі досягнення в інноваційному онов-
ленні національної системи освіти за підсумками Міжна-
родної виставки «Сучасні заклади освіти»;

• 2010 р. – за вагомий внесок у модернізацію національної 
системи освіти Міжнародної виставки «Сучасні заклади 
освіти»;

• 2011, 2012 рр. – за плідну науковопедагогічну діяльність 
по вдосконаленню змісту навчальновиховного процесу, за 
активну роботу з модернізації системи освіти у Міжнарод-
ній виставці «Сучасні заклади освіти».

Заклад є дійсним членом Асоціації «Відроджені гімназії Украї-
ни». Підтримує тісні зв’язки з Київським національним педагогіч-
ним університетом імені Михайла Драгоманова, Миколаївським 
національним університетом імені Василя Сухомлинського, Чор-
номорським державним університетом імені Петра Могили, Ки-
ївською гімназією №  191 імені Павла Тичини, Тернопільською 
українською гімназією імені Івана Франка, Харківською гімназією 
№  82. Обмінюється делегаціями з ліцеєм Жака Амйо в місті Осе-
рі, Бургундія (Франція), співпрацює з гімназією в м. Бидліні Мало-
польського воєводства (Польща).

Гімназія стала одним із кращих закладів у місті Миколаєві, бо 
чітко виконує своє головне завдання: пошук обдарованих і здібних 
дітей, підготовка високоінтелектуальної освіченої молоді, плекан-
ня майбутньої національної еліти. 



Усна передача інформації, накопичувана про-
тягом тисячоліть, не сприяла широкому викорис-
танню знань. У результаті цього для змін у розви-
тку всіх сфер суспільства потрібен був тривалий 
час.

Винахід писемності став першим кроком на 
шляху розповсюдження знань. У таких умовах та-
кож обмежувався доступ до інтелектуальних до-
сягнень людства.

Першою спробою подолання цих обмежень був 
винахід друку.

Однак лише поява і масове використання 
комп’ютерів одночасно з розвитком величезних ін-
формаційних баз слугували початком формування 
постіндустріального суспільства – суспільства 
ери інформації, в якому особливу роль відіграє про-
цес трансформації її в знання.

стВОРеННЯ 
АКтИВНОгО ІНфОРмАцІЙНОгО 

пРОстОРУ І фОРмУВАННЯ 
ІНфОРмАцІЙНОЇ КУЛьтУРИ 

ВчИтеЛЯ



освіта
миколаєва

57

стВОРеННЯ АКтИВНОгО ІНфОРмАцІЙНОгО  
пРОстОРУ І фОРмУВАННЯ ІНфОРмАцІЙНОЇ 

КУЛьтУРИ ВчИтеЛЯ

Тема педагогічних інновацій надзвичайно актуальна
 й об’єктивно зумовлена. Світ ідей змінюється швидше, 
ніж покоління людей. Без інновацій нічого робити у світі.

Василь Кремінь

Сучасний світ, де стикаються нові технології, нові цінності, нові 
стилі життя, вимагає нових освітніх технологій. Інформатизація 
суспільства – це перспективний шлях до економічного, соціально-
го та освітнього розвитку. Інформатизація освіти спрямовується 
на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, 
удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження 
комп’ютерних методів навчання та тестування, що надає можли-
вість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням 
світових вимог.

Підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, відпо-
відного запитам сучасного життя, – необхідна умова модернізації 
системи освіти. Її успіх залежить, у першу чергу, від якості та ефек-
тивності діяльності працівників освіти, їхньої компетентності й 
професіоналізму. Нині якісне викладання шкільних дисциплін не 
може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які 
надають комп’ютерні тех-
нології та Інтернет. Вони 
дають змогу вчителю кра-
ще подати матеріал, зро-
бити його більш цікавим, 
швидко перевірити зна-
ння учнів та підвищити 
їхній інтерес до навчання. 
Вчитель має можливість 
отримувати найостанні-
шу інформацію, активно 
спілкуватися з колегами, 
учнями та батьками. За-
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вдяки цьому підвищується авторитет педагога. А школа стає най-
важливішим фактором формування нових сучасних життєвих 
установок особистості.

Тому особливий на-
голос у науковометодич-
ній роботі робиться на 
вивченні й упроваджен-
ні нових педагогічних 
технологій, у тому числі 
інформаційнокомуні-
каційних. Перед управ-
лінням освіти і НМЦ 
постала задача спри-
яти формуванню ІКТ
компетентності у педаго-
гів міста. 

Визначено напрями інноваційного розвитку освіти міста  
за її рівнями:

1. Комплекс заходів щодо забезпечення якісної загаль-
ної освіти шляхом використання сучасних ін формаційно-
комунікаційних технологій: 

• створення соціальних освітніх мереж, широка апробація 
розроблених інформаційних ресурсів і забезпечення досту-
пу до них (з урахуванням обмежень, які не відповідають за-
вданням виховання й освіти), прагнення до здорового спо-
собу життя;
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• створення ефективної системи довідковометодичної, нор-
мативної підтримки і супроводу процесу впровадження 
електронних освітніх ресурсів в освітній процес;

• забезпечення системної перепідготовки вчителів для масо-
вого використовування нових освітніх технологій і освітніх 
ресурсів;

• формування механізмів стимулювання і додаткової мотива-
ції участі вчителів у створенні та застосуванні електронних 
освітніх ресурсів;

• створення і впровадження середовища інформаційної вза-
ємодії установ у сфері освіти, включаючи електронний до-
кументообіг, відкриту звітність всіх установ системи освіти;

• розроблення технологічних рішень і створення інформацій-
нокомунікаційного середовища для підтримки обдарова-
них учнів, розроблення нових технологій і методів для по-
дальшого професійного самовизначення;

• стимулювання створення авторських програмних продук-
тів для галузі освіти.

2. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами як один із чинників життя в 
гуманному суспільстві

Створення форми навчання для дітей з особливими освітніми 
потребами (експеримент регіонального рівня), яка гарантує рівні 
можливості при отриманні якісної освіти:
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• забезпечення сучасною комп’ютерною технікою, оснаще-
ною програмним забезпеченням, а також додатковим об-
ладнанням, пристроями роботи, що враховують особливос-
ті фізіологічних обмежень дітей з особливими освітніми по-
требами;

• під’єднання установлених ПК до мережі Інтернет;
• адаптація раніше розроблених і розроблення нових елек-

тронних освітніх ресурсів для використання дітьми з осо-
бливими освітніми потребами; 

• створення єдиного соціального інтернетсередовища, що 
забезпечує взаємодію дітей з особливими освітніми потре-
бами як між собою, так і з учителями;

• оснащення технікою і під’єднання до мережі Інтернет учи-
телів та викладачів, які працюють із дітьми з особливими 
освітніми потребами. 



освіта
миколаєва

61

Використання ІКТ в управлінні освітою є складовою розвитку 
єдиного інформаційного середовища. Без чіткої організації роботи 
центрального органу системи управління освітою неможливо ор-
ганізувати управління всією системою в цілому. Використання ІКТ 
є професійною компетентністю сучасного вчителя. Тому однією з 
важливих задач для методистів НМЦ стала підготовка й підвищен-
ня кваліфікації вчителів по використанню ІКТ в освітньому про-
цесі з метою переведення навчальновиховного процесу на якісно 
новий рівень. Саме тому працівниками науковометодичного цен-
тру було розроблено проект «Впровадження ІКТ в управлінську 
діяльність та навчально-виховний процес» (у рамках міської 
програми «Освіта»). 

Однак практика роботи показала, що педагоги не дуже активно 
використовують комп’ютер на уроках. І це було обумовлено рядом 
об’єктивних причин, які працівники НМЦ виявили при опитуван-
ні вчителів навчальних закладів міста. Виходячи з цих проблем, 
методисти НМЦ визначили основні напрямки діяльності по впро-
вадженню сучасних інформаційних технологій і вдосконаленню 
управлінської діяльності, запланували проведення консультацій, 
семінарівпрактикумів, майстеркласів, роботу проблемних та 
творчих груп. Зазначена робота проводиться поетапно.

На першому етапі впровадження в життя цієї проблеми педаго-
ги міста підвищували інформаційну компетентність через:

• заняття Школи комп’ютерної грамотності та інформаційно-
го практикуму;

• навчання за програмою Intel® «Навчання для майбутньо-
го», Intel® «Шлях до успіху», «Учителі в онлайні»;

• тренінги проекту «Цифрові технології» програми «Парт-
нерство в навчанні», «Онляндія – безпека дітей в інтернеті», 
«Школиноватори», «Вчителіноватори»;

• семінарські заняття «Використання мультимедійних сис-
тем в навчальновиховному процесі» національного проек-
ту «Відкритий світ»; 

• заняття шкільних проблемних та творчих груп: навчальний 
курс «Основи безпечної роботи з ІКТ», «Ефективна школа: 
фактори успіху»; 
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• заняття міської творчої групи «Медіаосвіта сучасного педа-
гога»; 

• участь у вебінарах «Сучасні ІКТ на допомогу формування 
навичок ХХІ століття. Формуюче оцінювання з викорис-
танням OneNote», «Впровадження ІКТ в роботі НЗ – перехід 
на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяль-
ності всіх учасників навчальновиховного процесу»; цикл 
вебінарів у рамках освітньої програми Microsoft «Школи
новатори»; «День безпечного Інтернету»; «Хмарний сервіс 
Office 365 для управлінь освіти та навчальних закладів»; 
дистанційних інтернетвебінарах з питань використання 
ІКТ, запропонованих Інститутом інноваційних технологій у 
навчанні.

Різноманітність форм навчання надала можливість педагогам 
міста на другому етапі ефективно застосовувати набуті знання 
та навички в практичній діяльності. Учителі міста брали активну 
участь у міжнародних програмах:
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• Intel® «Навчання для майбутнього»;
• Intel® «Шлях до успіху»;
• «Учительноватор»;
• «Школиноватори»;
• в інноваційному проекті «Щоденник. ua»;
• Національному проекті «Відкритий світ». 

Ведеться активна робота щодо впровадження на рівні навчаль-
них закладів міста нової електронної бази даних Програма «Курс: 
Освіта». У школах міста проводиться робота щодо заповнення 
бази даних учнів та педагогічного персоналу, створення розкладу 
та журналу щодо функціонування «Електронного щоденника» на 
порталі «Мої знання». 
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Нове сторіччя відкрило нові форми спілкування, обробки та 
отримання інформації. Створення єдиного освітнього інформа-
ційного простору міста – це третій етап. Підвищення інформа-
ційної культури педагогів активізувало їх участь у роботі по ство-
ренню освітянських сайтів і мережевих спільнот. 

Освітянський сайт, мережева педагогічна спільнота – це акту-
альна форма роботи з організації професійної діяльності працівни-
ків освіти в мережі.

Функціонують 8 офіційних сайтів методистів МНМЦ: «Нить 
Ариадны» для вчителів російської мови і світової літератури 
(http://nitariadnu.at.ua); «КліоМиколаїв» для вчителів історії, 
права та етики (http://kliomukolaiv.at.ua); «Дошкілля Миколаєва» 
(http://doshkilla.at.ua), заочної школи для обдарованих дітей «На-
дія» (http://zaochnashkola.at.ua/news/); «Інформатика» (http://
nikolaevinf.at.ua) для вчителів інформатики. 

У місті функціонує 67 офіційних освітніх сайтів загальноос-
вітніх навчальних закладів та установ (Управління освіти, НМЦ, 
«Дошкілля Миколаєва», «Початкова освіта Миколаєва», сайти ме-
тодистів НМЦ, ДНЗ № 148, Палац творчості учнів, морський ліцей, 
муніципальний колегіум, економічні ліцеї №  1, 2, гімназії №  2, 3, 4, 
41, Перша українська гімназія, ліцей «Педагог», юридичний ліцей, 
Академія дитячої творчості, СЗОШ № 22, ЗОШ №  1, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 
17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, СНВК), 78 авторських 
сайтів і блогів педагогічних працівників. 

З метою вдосконалення самоосвіти педагогічних кадрів на базі 
сайту МНМЦ створено сайт «Дистанційний центр ІКТ». Сайт науко-
вометодичного центру управління освіти Миколаївської міської 
ради (http://mnmcnikolaev.at.ua) створено з метою подальшого 
забезпечення потреб населення у сфері освітніх послуг шляхом 
надання оперативної інформації про діяльність освітніх установ 
міста (ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ), проведення інтерактивного спілкування з 
керівниками навчальних закладів, методичної допомоги педаго-
гічним працівникам, організації співпраці, обміну досвідом, обго-
ворення актуальних проблем щодо освітніх послуг з широкими 
верствами населення, висвітлення інноваційної педагогічної ді-
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яльності тощо. На сторінках сайту завжди можна ознайомитися з 
актуальними новинами, нормативними документами та методич-
ними рекомендаціями, розробками уроків, інформаційними мате-
ріалами з ДПА і ЗНО, умовами та результатами інтелектуальних і 
творчих конкурсів для учнів та педагогічних працівників.

З 2012 року науковометодичним центром започатковано робо-
ту міської творчої групи «Медіаосвіта сучасного педагога» (керів-
ник групи Кубарич О. В., методист з ІКТ), мета якої – удосконален-
ня ІКТкомпетентності педагогічних працівників та підвищення 
ефективності навчальновиховного процесу, створення вебсайтів 
для опублікування кращих освітянських надбань, обміну досвідом, 
формування мережних професійних об’єднань, участі у роботі вір-
туальних педагогічних співтовариств.

Міжнародний досвід розвитку мережі Інтернет показує, що 
мережеві педагогічні співтовариства – це інструмент педагогічної 
взаємодії як методистів із педагогами, колективів учителів шкіл 
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(сайти шкіл), так і окремих учителів та учнів. Створення освітньої 
платформи для мережевих спільнот відкриває для педагогічної ді-
яльності нове середовище і нові можливості. Платформа стає ро-
бочим інструментом учителя і поступово починає використовува-
тися в навчальній діяльності для організації взаємодії педагогів, 
учителів, батьків при дистанційному навчанні учнів, при органі-
зації проектної діяльності, для проведення опитувань і телекому-
нікаційних заходів, при організації взаємодії педагогів, учителів, 
батьків та ін.

Пріоритетом у системній роботі науковометодичного центру 
з питання неперервного саморозвитку і самореалізації педагогів, 
з метою розповсюдження та популяризації інформації про ство-
рення віртуальних освітянських спільнот Миколаївським науково
методичним центром створено методичний портал «МНМЦВікі», 
який ведеться методистами та керівниками методичних об’єднань 
з предметів. На цьому порталі педагоги мають можливість напи-
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сати свою статтю, обговорити освітні проблеми, створити візитну 
картку для демонстрації власного досвіду, розмістити посилання на 
сайти навчальних закладів, доповнити статті своїх колег цікавою 
інформацією або фото. «МНМЦВікі» використовується як платфор-
ма для створення віртуальних спільнот педагогів з предметів, дис-
танційного навчання вчителів, проведення різноманітних онлайн
конкурсів, для створення електронних портфоліо вчителів. 

 Пріоритетні завдання методичної служби на 2014–2015 на-
вчальний рік:

• Розбудовувати єдиний освітній інформаційний простір міс-
та, використовуючи хмарні технології, через створення сис-
теми спільних блогів і сайтів.

• Продовжувати роботу з методичним освітнім порталом 
МНМЦВікі, який використовується як платформа для ство-
рення віртуальних (шкільних) спільнот педагогів з пред-
метів, дистанційного навчання вчителів, проведення різно-
манітних онлайн конкурсів, для створення електронних 
портфоліо вчителів.

• Організувати впровадження міського інформаційноосвіт-
нього проекту «Віртуальний шкільний кабінет».

• Співпрацювати з педагогами у формуванні системного під-
ходу до роботи з інформацією з навчальних предметів, для 
повсякденного використання ІКтехнологій у навчальній 
практиці.

• Впроваджувати у практику роботи освітні технології як га-
рант соціальної та інформаційної активності випускників, 
забезпечення їх конкурентоспроможності в інформаційно-
му суспільстві.

• Координувати роботу педагогів міста в обласних, всеукра-
їнських і міжнародних проектах.

• Впроваджувати використання проектних технологій, про-
блемних методів навчання, креативного застосування ІКТ 
для підвищення мотивації учнів та професійних навичок 
педагогів у сфері освіти.

Традиційним стало щорічне видання:
• інформаційного збірника до серпневої педагогічної конфе-

ренції «Освіта м. Миколаєва», у якому міститься інформа-
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ційна база даних про освіту міста за минулий рік, її стан і 
перспективи; 

• електронної збірки методичних рекомендацій «Слово ме-
тодиста» з порадами до нового навчального року в період 
реформування сучасної освіти і підготовки до роботи у ре-
жимі впровадження Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти;

• анотованого каталогу друкованої продукції НМЦ.
 Здобутки 

•	 випущено близько 200 збірок з актуальних питань методич-
ної роботи, самоосвітньої діяльності педагогів, передового 
педагогічного досвіду; надано методичні рекомендації з ви-
кладання.

•	 Досвід педагогів 38 навчальних закладів щодо застосування 
ІКТ висвітлено майже у 600 публікаціях фахових та інтер-
нетвидань, на тематичних сайтах, персональних блогах 
учителів. 

•	 Наробки педагогів ЗОШ №  7, 26, 57 успішно представлено 
на загальнонаціональному конкурсі зі створення електро-
нних освітніх ресурсів та конкурсі «Перспективні технології 
навчання». 

•	 14 навчальних закладів активно використовують медіаре-
сурс «Щоденник.UA».

•	 Міським бюджетом профінансовано реалізацію проекту 
«Курс: Освіта» з метою створення єдиної міської електро-
нної бази освіти, автоматизації управлінської діяльності на 
всіх рівнях.

НМЦ як інформаційнометодичний центр сприяє ефективності 
управління і координації роботи шкільних методичних кабінетів: 
поповнюється відеотека кращих уроків, методичних та позаклас-
них заходів, яка активно використовується у практичній діяльнос-
ті педагогів, розширено електронну картотеку з найбільш актуаль-
них питань педагогіки, психології, дидактики, методики викладан-
ня базових дисциплін, управлінської діяльності, виховної роботи, 
сучасних технологій організації навчальновиховного процесу.



РЕЦЕПТ ДОБРОТИ

Візьміть чашу терпіння.
Влийте туди повне серце любові.
Вкиньте дві жмені щедрості.
Хлюпніть туди ж хоча б кілька крапель гумору.
Посипте добротою.
Додайте якомога більше віри.
Все це добре перемішайте.
Потім намастіть на шматок відпущеного вам життя 
і пропонуйте всім, кого зустрінете на життєвому шляху.

пРОфесІЙНИмИ стеЖИНАмИ
ДО ШЛЯХУ УпРАВЛІНсьКОгО 
тА пеДАгОгІчНОгО УспІХУ
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пРОфесІЙНИмИ стеЖИНАмИ
ДО ШЛЯХУ УпРАВЛІНсьКОгО 
тА пеДАгОгІчНОгО УспІХУ

Боги і діти живуть там, де їх люблять.

Швидкі темпи розвитку суспіль-
ства, корінні перетворення у різних 
сферах життя людей привели не 
тільки до змін економічних та полі-
тичних умов життя суспільства, але 
й соціокультурної ситуації в цілому. 
Багато речей піддалося переоцінці. 
На наш погляд, найважливіша пе-
реоцінка має відбуватися у систе-
мі виховання ціннісного ставлення 
особистості до оточуючої дійсності, 
людей та власного «Я». Виховувати 
дитину в дусі загальнолюдських цін-
ностей та національних традицій – 
це велике мистецтво. 

Сьогодні в Миколаєві функціонує 
88 дошкільних навчальних закладів, 
з них 73 – комунальної власності, 
5 – державної власності, 10 – приватних. У закладах комунальної 
та державної власності виховується 16 539 дітей. З 2011 року кіль-
кість дітей, які їх відвідують, збільшилася на 2 тисячі. У приватних 
закладах виховується 632 дитини. Зростання дитячого населення 
(у місті налічується більше 31 тисячі дітей дошкільного віку) зу-
мовлює певні проблеми в роботі дошкільних навчальних закладів: 
перевантаження груп, відсутність вільних місць. 

Дошкільні навчальні заклади комунальної та державної влас-
ності представлені різними типами: 11 (10%) загального розви-
тку; 6 (8%) компенсуючого (санаторних та спеціальних); 60 (82%) 
комбінованого типу. Збережено та розширено мережу дошкільних 
навчальних закладів компенсуючого типу. Функціонують 4 сана-
торні дошкільні навчальні заклади та 44 санаторні групи у 14 до-
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шкільних навчальних закладах, в яких виховується 1000 дітей з 
ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими та затухаючи-
ми формами туберкульозу, латентною туберкульозною інфекцією 
та дітей, які часто й довго хворіють. Діти з вадами зору відвідують 
спеціальний навчальновиховний комплекс (МСНВК), а для дітей з 
вадами мови, інтелекту в 60 закладах працюють групи спеціально-
го призначення, в яких організована необхідна індивідуальна реа-
білітаційнокорекційна допомога дітям. 

У порівнянні з минулим роком у дошкільних навчальних закла-
дах міста збільшилась кількість груп (на 21), що забезпечило місця 
для 545 дітей. 

З метою створення єдиної регіональної системи електронної 
реєстрації дітей у дошкільних навчальних закладах, спрощення 
процедури документообігу, забезпечення доступу кожної роди-
ни до інформації та на виконання наказу управління освіти від 
23.09.2013 № 502 з 3 березня 2014 року в місті діє електронна реє-
страція дітей. 

Упродовж п’яти років здійснюється соціальнопедагогічний 
патронат; організовано роботу консультативних пунктів щодо під-
готовки дітей до шкільного навчання при дошкільних та загально-
освітніх навчальних закладах. 

Для вирішення зав
дань щодо здобуття якіс-
ної дошкільної освіти 
органами місцевого само-
врядування, управлінням 
освіти приділяється увага 
зміцненню матеріально
технічної бази дошкіль-
них навчальних закладів. 
Так, у цьому навчальному 
році відновлено діяль-
ність басейнів у ДНЗ №  

49, 99 та відкрито фізкультурноігровий майданчик у ДНЗ №  78, 
123. Модернізовано оснащення музичних та фізкультурних залів, 
кабінетів образотворчого мистецтва, автомістечок, басейнів, міні
стадіонів, фізіотерапевтичних кабінетів; оформлено світлиці, музеї 
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прикладного мистецтва, 
екологічні стежини тощо. 
Групи забезпечені ігрови-
ми меблями, атрибутами, 
іграшками, які відповіда-
ють вимогам сучасності. 

Початок 2013–2014 
навчального року був не-
легким, адже педагогам 
дошкільних навчальних 
закладів міста необхідно 
було починати роботу з 
дітьми, впроваджуючи нові програми: 76% закладів міста обрали 
програму «Дитина» і 14% – програму «Дитина в дошкільні роки». 
Досвід впровадження програми «Я у Світі» дав можливість здій-
снювати опанування 
змісту програм під час 
організації кожного виду 
та форми методичної 
роботи. Особлива роль 
належала методичним 
об’єднанням, на засідан-
нях яких детально об-
говорювали, які методи 
та прийоми можуть бути 
використаними щодо ре-
алізації зазначених у роз-
ділах програм завдань. 
Реалізовуючи варіативну 
складову Базового ком-
понента дошкільної осві-
ти, з метою поглибленої 
роботи з розвитку спеці-
альних і загальних зді-
бностей дітей педагоги 
впроваджують програми 
з художнього виховання, 
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дитячої хореографії, англійської мови тощо. Ці програми забезпечу-
ють якісну та змістовну роботу гуртків художньоестетичного (60 
гуртків), інтелектуальнопізнавального (12 гуртків) та фізкультурно
спортивного (29 гуртків) напрямів. 

На базі 38 дошкільних навчальних закладів проходять практику 
студенти МДУ ім. В. О. Сухомлинського. На базі 42 дошкільних на-
вчальних закладів відбуваються практичні заняття слухачів курсів 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти. З досвідом роботи управлінської діяльності та методичного 
супроводу освітнього процесу завідувачі та вихователіметодисти 
міста й області знайомились у ДНЗ №  1, 68, 84, 85, 92, 128, 131, 132.

Відповідно до плану роботи управління освіти Миколаївської 
міської ради у 2013–2014 навчальному році проведена державна 
атестація 10 дошкільних навчальних закладів: №  10, 47, 52, 53, 59, 
92, 93, 123, НВК І, НВК ІІ. Членами експертної комісії відмічено якіс-
ну роботу щодо створення матеріальнотехнічної бази, організації 
діяльності методичної служби, навчальнометодичного забезпе-
чення освітнього процесу, збереження та зміцнення психологічно-
го, фізичного здоров’я дітей у ДНЗ №  47, 53, 59, 93, 123, НВК І, НВК 
ІІ. Потужну та результативну роботу у всіх напрямах діяльності 
представили ДНЗ №  10, 52, 92, які за підсумками експертизи атес-
товано з відзнакою.

У 2013–2014 навчальному році фахівці дошкільної освіти пра-
цювали за такими напрямами:

1. Здоров’я та фізичний розвиток.
2. Розвиток основ художньоестетичної та моральноетичної 

культури.
3. Пізнавальний та мовленнєвий розвиток.
4. Інноваційна діяльність.
5. Презентація досвіду.
6. Співпраця зі школою.
7. Методична служба ДНЗ.

І напрям. Здоров’я та фізичний розвиток 
Проблема формування здорового способу життя у дошкільнят 

вимагає постійної уваги з боку всіх фахівців дошкільної освіти, по-
требує подальшого вивчення, пошуку нових підходів до реалізації 



освіта
миколаєва

75

завдань фізичного вихо-
вання в умовах дошкільно-
го навчального закладу.

Завдання, форми та 
зміст роботи з педагогами 
у даному напряму різно-
планові. Цей навчальний 
рік став найбільш потуж-
ним у змісті та залученні 
до заходів різних спеціаліс-
тів. 

У 2013–2014 н.р. проведено авторські семінари М. М. Єфімен-
ка, кандидата педагогічних наук, доцента, незалежного експерта з 
фізичного виховання та оздоровлення дітей і дорослих, керівника 
Авторського педагогічного центру (АПЦ), Театру горизонтального 
пластичного балету (пластикшоу). Театр фізичного виховання та 
оздоровлення дошкільників: перший семінар присвячений малим 
формам фізичного виховання дітей, а другий – організації занять з 
фізичної культури. Учасниками теоретичної частини семінарів ста-
ли 86 педагогів: завідуючі, вихователіметодисти та інструктори з 
фізичного виховання. 

На засіданнях методичних об’єднань удосконалювалися нави-
чки застосування ефективних фізкультурних вправ, спрямованих 
на розвиток фізичних якостей дітей. Для інструкторів з фізичного 
виховання були проведені заняття за такими темами: «Фізкуль-
турні свята та розваги, 
дні здоров’я як важливі 
форми організації рухо-
вої діяльності дітей до-
шкільного віку» (на базі 
ДНЗ № 29); «Індивіду-
альна робота з фізичного 
виховання як засіб усу-
нення відставання у роз-
витку фізичних якостей 
дітей дошкільного віку» 
(ДНЗ № 52); «Шикуван-
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ня, перешикування, різ-
номанітність вихідного 
положення у формуван-
ні правильної постави, 
розвитку точності рухів, 
навичок колективних 
дій, концентрації уваги» 
(ДНЗ № 12). Для вихова-
телів груп раннього віку 
на базі ДНЗ №  12, 93, 111, 
148 проведено методич-
не об’єднання за темою 

«Рухливі ігри та фізкультурні розваги у системі фізичного вихован-
ня у групах раннього віку». 

Вихователіметодисти дошкільних навчальних закладів відві-
дали практикум «Індивідуальна робота з фізичного розвитку до-
шкільника» на базі ДНЗ № 49 та майстерклас «Гурткова робота 
фізкультурноспортивного напряму» на базі ДНЗ № 139.

У цьому навчальному році естафету ІХ Спартакіади дошкільни-
ків Корабельного району прийняв дошкільний навчальний заклад 
№ 103. У Спартакіаді взяли участь ДНЗ №  101, 103, 110,111, 125, 

132, 133, 134, 139, 140, 
144. Під час Спартакіади 
свою майстерність пре-
зентували спортсмени, 
дитячі спортивні колек-
тиви, діти ДНЗ №  103, 
132, 144 виконували хо-
реографічні композиції. 
Переможцями Спартакіа-
ди стали команди дітей: 
І місце – ДНЗ № 144, ІІ 
місце – ДНЗ № 134, ІІІ міс-
це – ДНЗ № 132.

У червні 2014 року в дошкільних навчальних закладах Завод-
ського району відбувалися різні цікаві заходи, присвячені Міжна-
родному дню захисту дітей. Кульмінацією заходів стали спортивні 
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змагання «Веселі стар-
ти». Для дітей ДНЗ № 12, 
49, 51, 59, 64, 78, 117, 118 
змагання проводилися 
у спортивній школі «На-
дія», для дітей ДНЗ №  7, 
20, 48, 77, 85, 123 – на ста-
діоні «Юність» і в Школі 
олімпійського резерву. 
Участь дітей, батьків та 
вихователів у цікавих 
спортивних естафетах, танцювальні композиції вихованців хорео-
графічних гуртків ДНЗ №  7, 12, 20, 48, 49, 51, 77, 118, 123 підтвер-
джують інтерес дорослих і дітей до спільної фізкультурнооздо-
ровчої діяльності. Переможцями Спартакіади стали команди: ДНЗ 
№ 20 – І місце, ДНЗ № 77 – ІІ місце, ДНЗ № 123 – ІІІ місце.

У квітні 2014 року проведено обласний семінар для інструкторів 
з фізичного виховання «Упровадження здоров’язбережувальних 
технологій у ДНЗ», у якому взяли участь завідувач ДНЗ № 50 
Т. І. Янковська, вихователіметодисти ДНЗ № 78 С. М. Гвозденко, 
ДНЗ № 144 Л. А. Бондар. Вони розкрили особливості впровадження 
здоров’язбережувальних технологій, авторських програм в освіт-
ній процес. Під час практичної частини семінару інструктори з фі-
зичного виховання ДНЗ № 144 К. Ю. Рубай 
та ДНЗ № 20 Н. Г. Заїмна на базі ДНЗ № 115 
провели майстеркласи з гімнастики про-
будження за системою хатхайога та степ
аеробіки.

Колектив ДНЗ № 50 посів І місце в об-
ласному етапі Всеукраїнського оглядукон-
курсу на кращий стан фізичного вихован-
ня в навчальних закладах системи освіти 
України за роботу «Здоров’язбережувальні 
технології у дошкільному навчальному за-
кладі». 

Вихователіметодисти, інструктори з 
фізичного виховання ДНЗ №  12, 17, 22, 23, 



78

освіта
миколаєва

74, 93, 103, 131 у складі ініціативної творчої групи сприяли розроб-
ці Положення про фізкультурний майданчик з урахуванням мето-
дичних рекомендацій фахівців та вимог, визначених нормативно
правовими документами. 

Досвід дошкільних навчальних закладів міста щодо організації 
фізкультурнооздоровчої роботи та роботи з безпеки життєдіяль-

ності дітей є цікавим і для колег об-
ласті, тому педагоги активно вклю-
чаються у роботу обласних семіна-
рівпрактикумів. Так, у листопаді 
2013 року відбувся обласний семінар 
для інспекторів та методистів район-
них (міських) кабінетів (центрів) з 
теми «Формування навичок та умінь 
безпеки життєдіяльності дитини за 
базовим компонентом дошкільної 
освіти» на базі ДНЗ №  7, 87. У травні 
2014 на базі ДНЗ №  2, 48, 134, 142 у 
рамках Тижня безпеки проведено на-
вчальноорганізаційний захід із ци-
вільного захисту з метою поліпшен-
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ня якості організаційної 
практичної і навчально
виховної роботи щодо за-
безпечення безпеки учас-
ників навчальновихов-
ного процесу дошкільних 
навчальних закладів міста 
Миколаєва у надзвичай-
них ситуаціях. За резуль-
татами проведення місь-
кого громадського огляду
конкурсу стану охорони праці в установах і навчальних закладах 
управління освіти визначило переможців у 2013–2014 н.р. серед 
дошкільних навчальних закладів: І місце – ДНЗ № 133; ІІ місце – 
ДНЗ №  52, 92, 106; ІІІ місце – ДНЗ №  1, 65, 127, 139. 

ІІ напрям. Розвиток основ художньо-естетичної та мораль-
но-етичної культури

Розвиткові основ художньоестетичної та моральноетичної 
культури дітей у дошкільному навчальному закладі та сім’ї сприяє 
широке застосування творів мистецтва (образотворчого, музично-
го, декоративноужиткового, літературного тощо) та опора на куль-
турні й історичні традиції народу. 

У жовтні – грудні 2013 року в рам-
ках фестивалю музичних казок, при-
свяченого «Року дитячої творчості», 
74 музичних керівники із 65 дошкіль-
них навчальних закладів міста Мико-
лаєва взяли участь у Конкурсі на кра-
щу музичну казку. За результатами 
Конкурсу переможцями визначено: 
І місце – Зубкова М. О., музичний ке-
рівник ДНЗ №  5; ІІ місце – Мирошни-
ченко Т. В., музичний керівник НВК2; 
Дерев’янко Т. В., музичний керівник 
ДНЗ №  132; ІІІ місце – Павлюк М. В., 
музичий керівник ДНЗ №  23. 
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У Конкурсі на кра-
щий музичний куточок 
у групі заявки подали 16 
педагогів із 15 дошкіль-
них навчальних закладів 
№  5, 12, 29, 51, 60 (2), 64, 
68, 69, 75, 82, 84, 103, 115, 
117, 118. Переможцями 
Конкурсу стали: І місце – 
Слесар І. В., вихователь 
ДНЗ №  5; Короткова І. І., 
вихователь ДНЗ №  84; 

ІІ місце – Яценко Н. О., вихователь ДНЗ №  12; Лебедик О. Ю., ви-
хователь ДНЗ №  64; ІІІ місце – Янітен Р. Д., вихователь ДНЗ №  29. 

Вагомим результатом 
діяльності музичних ке-
рівників є їх участь у все-
українських конкурсах. 
Так, у всеукраїнському 
конкурсі  розробок му-
зичних занять «АКАДЕ-
МІЯ тітоньки МУЗИки», 
організованому журна-
лом «Музичний керів-
ник», Т. А. Дерев’янко, 
музичний керівник ДНЗ 
№ 132, посіла ІІІ місце. Ця 
перемога особливо важ-
лива, адже на Конкурс 
було надіслано 150 робіт 
різними спеціалістами: 
музичними керівниками, 
учителями музичного 
мистецтва, викладачами 
Київського обласного ін-
ституту післядипломної 
освіти педагогічних ка-
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дрів, педагогами навчальновиховних комплексів, хореографами. 
Музичний керівник ДНЗ № 140 Л. В. Нікітіна за роботу «Ідеї Карла 
Орфа у музичному вихованні та творчому розвитку дітей ранньо-
го віку», представлену на Всеукраїнський конкурс «Методичний 
супровід розвитку дітей раннього віку», організований журналом 
«Виховательметодист дошкільного закладу», нагороджена Ди-
пломом за творчість, практичну значимість, активну життєву по-
зицію. 

Упродовж року для музичних керівників організовано майстер
класи з вокальнохорової роботи з дітьми (Н. В. Назарова, музич-
ний керівник ДНЗ № 64) та з хореографії (І. О. Донець, музичний 
керівник НВК2 «Зоря»); методичні об’єднання, на яких відпрацьо-
вувалися уміння педагогів будувати різні види музичних занять із 
застосуванням ефективних прийомів та комп’ютерних технологій, 
які проведено на базі ДНЗ №  17, 23, 29, 71, 83, 115, 139, 140.

 Ефективними засобами художньоестетичного та морально
етичного розвитку осо-
бистості є художнє слово 
та образотворче мисте-
цтво. У 2013–2014 на-
вчальному році проведе-
но методичні об’єднання 
з реалізації програмових 
завдань з цих питань: 
«Декоративне малюван-
ня у формуванні цінніс-
ного ставлення дітей до-
шкільного віку до українських мистецьких традицій» на базі ДНЗ 
№  48, 60, 65, 1, 134, 110, 59, 99, 126, 106, 71, 64, 144, 130, 53, 128, 7, 
112; «Літературні твори у розвитку зв’язного мовлення дітей до-
шкільного віку» на базі ДНЗ №  121, 125, 69, 127, 139, 66, 77, 51, 92, 
52, 68, 118, 78, НВКІ, МСНВК; «Сенсорне виховання дітей раннього 
віку засобами організації роботи з малювання» на базі ДНЗ №  75, 
103, 5, 49.

Педагоги 28 дошкільних навчальних закладів №  1, 5, 10, 12, 17, 
20, 29, 47, 48, 65, 66, 70, 71, 78, 83, 92, 93, 101, 106, 115, 117, 118, 128, 
130, 139, 142, 147, НВКІІ взяли активну участь в обласному фес-
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тивалі дитячої художньої 
творчості «Таланти твої, 
Миколаївщино», присвя-
ченого 200річчю від дня 
народження Т. Г. Шевчен-
ка. Призові місця посіли 
ДНЗ № 5 (І місце), ДНЗ №  
23, 132, НВКІІ, 20, 29 (ІІ 
місце), ДНЗ №  78, 83, 115, 
117, 140 (ІІІ місце). Ко-
лектив педагогів та дітей 

ДНЗ № 5 відкривав обласну конференцію до 200річчя Т. Г. Шевчен-
ка літературномузичною композицією. Колективи дошкільних 
навчальних закладів №  103, 118, 78, 64, 23, 82, НВКІ, НВКІІ в рам-
ках відзначення 200річчя від дня народження Т. Шевченка стали 
учасниками обласного екологічного проекту «Приєднайся до Дня 
довкілля – посади калину». 

У кожному дошкільному навчальному закладі проведено цикл 
заходів, присвячених 95річчю видатного педагога В. О. Сухомлин-
ського, ключовою формою яких стали педагогічні читання «Вико-
ристання спадщини В. О. Сухомлинського в реалізації принципів 
гуманізації освітнього процесу у дошкільному навчальному за-
кладі». У Будинку вчителя у виставці дитячого малюнка «Казки 
В. О. Сухомлинського очима дітей» взяли участь 50 ДНЗ: №  1, 2, 5, 7, 
10, 17, 20, 22, 29, 37, 48, 50, 51, 52, 59, 60, 64, 68, 69, 74, 78, 75, 77, 78, 
79, 82, 84, 85, 87, 92, 93, 95, 99, 103, 106, 111, 112, 117, 118, 115, 123, 

127, 128, 133, 134, 139, 
140, 141, 142, МСНВК.

У квітні 2014 року в 
міському фестивалі ама-
торських колективів на-
родної творчості праців-
ників освіти Миколаєва 
«Краса душі у творчість 
перелита» взяли участь 
педагоги з 14 ДНЗ: №  5, 
48, 70, 77, 84, 87, 93, 99, 
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101, 115, 125, 131, 133, 144. У різних номінаціях педагоги цих до-
шкільних навчальних закладів отримали призові місця: жанр де-
коративноужиткового мистецтва – ДНЗ № 101 – ІІ місце; вокаль-
ний жанр – ДНЗ №  93, 131, 144 – І місце, ДНЗ №  5, 84, 144 – ІІ міс-
це; декламаторський жанр – ДНЗ № 70 – І місце; хореографічний 
жанр – ДНЗ № 115 – ІІІ місце; інстру-
ментальноестрадний жанр –ДНЗ № 
87 – ІІ місце; жанр поезії – ДНЗ №  77, 
99 – ІІ місце.

«У виставках до Дня міста «Кві-
туй, наше місто, у мирі і злагоді” взя-
ли участь 34 ДНЗ: №  1, 5, 10, 20, 47, 
48, 51, 52, 53, 64, 68, 70, 74, 75, 77, 79, 
83, 84, 87, 92, 99, 110, 112, 118, 127, 
128, 131, 132, 134, 141, 144, НВКІІ, 
НВК«Чайка», МСНВК; до Великодня 
«Великдень єднає місто»  – 38 ДНЗ 
№  1, 5, 10, 20, 22, 29, 47, 48, 52, 53, 
60, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 83, 
84, 87, 99, 101, 110, 115, 118, 123, 125, 
127, 128, 132, 134, 141, 144, НВКІІ, 
МСНВК. 

У щорічній Всеукраїнській виставціконкурсі дитячого малюн-
ка «Я хочу жити в якісному світі» взяли участь ДНЗ № 51, НВК ІІ. 

ІІІ напрям. Мовленнєвий та пізнавальний розвиток
Мовленнєвий розвиток дитини – один з основних чинників 

становлення особистості в дошкільному дитинстві. Ступінь розви-
тку цієї сфери психіки визначає рівень сформованості соціальних і 
пізнавальних досягнень дитини – потреб та інтересів, знань, умінь 
і навичок, а також інших психічних якостей, що є основою особис-
тісної культури. Отже, для керівників та педагогів дошкільних на-
вчальних закладів робота з цього напряму є актуальною.

На базі ДНЗ №  5, 103 проведено обласний семінарпрактикум 
для вихователів груп раннього віку ДНЗ з проблеми «Розвиток сен-
сорики, моторики та мовлення дитини раннього віку в групі ДНЗ 
засобом навчальних занять». 
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З метою поглиблення 
знань вихователівмето-
дистів із питань органі-
зації роботи з виховате-
лями щодо мовленнєвого 
розвитку дітей для них 
на базі ДНЗ №  1, 48, 128 
було організовано прак-
тикуми з використанням 
нетрадиційних форм ме-
тодичної роботи, якісної 
наочності, ІКТ, толерант-
ного ставлення до колег. 

У 2013–2014 навчаль-
ному році організова-
на робота методичних 
об’єднань для вихова-
телів за темами: «Фор-
мування елементарних 
математичних уявлень у 
системі сенсорнопізна-
вальної діяльності з ді-
тьми дошкільного віку» 
(на базі ДНЗ №  10, 37, 
79, 101, 82, 110, 106, 104, 
83, 20, 117, 123, 74, 72, 94, 
115, 131, НВК «Чайка»); 
«Ігри з лялькою як осно-
ва розвитку розмовного 
мовлення дітей раннього 
віку» (на базі ДНЗ №  95, 
140, 87, 23). 

Організовуючи мето-
дичні об’єднання, мето-
дичні практикуми, осо-
бливу увагу приділено 
обговоренню питання 
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створення предметнопросторового розвивального середовища 
групових приміщень, забезпечення його предметами для ігрової 
діяльності дітей. 

 Під гаслом «Мова та розум дитини – на кінчиках її пальців» 
відбулися методичні об’єднання вчителівлогопедів міста Мико-
лаєва. Організована робота дала можливість поглибити знання з 
теоретичних аспектів корекційновідновлюваного процесу з ді-
тьми в умовах дошкільного навчального закладу, з особливостей 
розвитку психічних процесів у малят, практично відпрацювати 
ефективні методи і при-
йоми фронтальної та 
індивідуальної роботи 
вчителялогопеда. Л. О. 
Пріщак, завідувач ММ 
ПМПК, приділила увагу 
питанню щодо ведення 
та оформлення докумен-
тації: подання для прохо-
дження дітьми медико
педагогічної комісії. 

Методичні об’єднання вчителівлогопедів було проведено на 
базі 10ти дошкільних навчальних закладів: №  10, 12, 29, 47, 64, 66, 
68, 131, 134, 140. Важливо зазначити, що на засіданнях МО вчителі
логопеди презентували досвід власної роботи: ДНЗ № 140 – «Ігри з 
м’ячем у корекційнорозвиваючій роботі з дітьми дошкільного віку 
із ЗНМ» (О. М. Білявська); 
ДНЗ № 134 – «Розвиток 
фонематичних процесів у 
дітей старшого дошкіль-
ного віку із ЗНМ III рів-
ня засобами дидактич-
ної гри» (О. М. Карпова); 
ДНЗ № 131 – «Формуван-
ня лексикограматич-
ної сторони мовлення 
у дошкільників із ЗНМ» 
(О. С. Качур); ДНЗ № 64 – 
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«Подолання заїкуватості з дітьми старшого дошкільного віку» 
(Н. Ф. Мішина); ДНЗ № 29 – «Взаємозв’язок вчителялогопеда та 
батьків у подоланні порушень звуковимови у дітей дошкільного 
віку» (А. А. Пастернак). 

ІV напрям. Інноваційна діяльність
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 27.07.2012 № 843 «Про проведення дослідно
експериментальної робо-
ти зі створення дидакти-
кометодичної системи 
розвитку дитячої твор-
чості в межах навчально
виховного процесу до-
шкільного та загальноос-
вітнього навчального за-
кладу», наказу управлін-
ня освіти від 11.03.2013 
№  130ц у ДНЗ №  7, 52 
розпочата експеримен-
тальна робота всеукраїн-

ського рівня за темою «Дидактико
методична система розвитку дитячої 
творчості у межах навчальновихов-
ного процесу дошкільного та загаль-
ноосвітнього навчального закладу» 
під керівництвом доктора педагогіч-
них наук О. Я. Митника. У закладах 
знято відеофільми, в яких розкрива-
ються особливості експерименталь-
ної діяльності.

У ДНЗ №  67, 68, 123, 134 запро-
ваджена інноваційна діяльність за 
темою «Метод проектів у здійсненні 
статевого виховання старших до-
шкільників». Науковий консультант 
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– Л. М. Олійник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри пси-
хології, педагогіки та менеджменту освіти Миколаївського ОІППО, 
експерт ЮНЕСКО. Педагоги цих закладів ознайомлені з науково
методичною розробкою наукового консультанта «Метод проектів 
у здійсненні статевого виховання» і літературою з теми «Статеве 
виховання дошкільнят», застосовують отримані знання у практиці 
роботи старших груп ДНЗ. Створено предметнопросторове розви-
вальне середовище з урахуванням статевих особливостей дітей; 
організовано психологопедагогічне консультування батьків. За 
допомогою проектної діяльності відповідно до Базового компо-
нента дошкільної освіти діти опановують елементарні уявлення 
про статеву належність, знайомляться з будовою свого тіла, гігіє-
нічними навичками тощо. 

На базі ДНЗ № 139 під науковим керівництвом професора, док-
тора наук у галузі освіти С. І. Якименко продовжується експери-
ментальна робота регіонального рівня щодо впровадження інте-
грованої особистісно орієнтованої технології освітнього процесу в 
дошкільних закладах та початковій школі.

Виховательметодист ДНЗ № 78 С. М. Гвозденко та методис-
ти науковометодичного центру Л. М. Деньговська, І. А. Романюк 
взяли участь у роботі обласної авторської школи «Інновації в до-
шкільній освіті: технологія С. І. Якименко» у рамках Літньої школи 
освітян України. Учасники Школи були ознайомлені з інновацій-
ним проектом трансосвітнього консорціуму на основі інтегрованої 
особистісно орієнтованої технології, результатами наукових дослі-
джень С. І. Якименко у розробці сучасної технології навчання до-
шкільників, наступності дошкільної та початкової освіти. У роботі 
школи взяли участь О. П. Долинна, завідувач сектора науковоме-
тодичного забезпечення змісту дошкільної освіти, та О. В. Низьков-
ська, методист сектора науковометодичного забезпечення змісту 
дошкільної освіти Державної наукової установи «Інститут інно-
ваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки 
України. Майстерклас для учасників школи проводила завідувач 
ДНЗ № 139 Л. П. Голян.

У 2013–2014 н.р. дошкільні навчальні заклади міста почали 
впроваджувати програми «Дитина» та «Дитина в дошкільні роки». 
Для опанування педагогами змісту нової програми важливим є її 
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вивчення та обговорен-
ня. Саме з цією метою у 
жовтні 2013 року було 
організовано авторський 
семінар К. Крутій, ака-
деміка, доктора педаго-
гічних наук, професора 
кафедри педагогічної 
майстерності вчителів 
початкових класів і ви-
хователів ДНЗ Інституту 
педагогіки, психології та 

інклюзивної освіти Кримського гуманітарного університету. Під 
час семінару завідувачі та вихователіметодисти 78 дошкільних 
навчальних закладів міста розглядали питання впровадження про-
грами «Дитина в дошкільні роки» та опановували авторську чоти-
рикомпонентну модель організації заняття з дітьми дошкільного 
віку. Такі зустрічі підтверджують потребу педагогів у спілкуванні з 
науковцями, авторами програм, технологій.

Завершився ІІ етап спільного проекту науково-методично-
го центру та науково-педагогічної бібліотеки «Інформаційно-
комп’ютерні ресурси у методичній діяльності ДНЗ». У цьому 
навчальному році на базі ДНЗ № 74 формувалась електронна кар-
тотека навчальнометодичного забезпечення і в червні 2014 року 
відбулося засідання в рамках проекту, під час якого вихователіме-
тодисти міста ознайомились із правилами користування електро-
нною картотекою навчальнометодичної бази ДНЗ, розробленої 
спеціалістами бібліотеки. 

Для вихователівметодистів є актуальними питання організації 
роботи творчих груп та інноваційної діяльності, тому практично 
значущими для них стали консультації, присвячені конкретизації 
знань щодо етапів, змісту, форм і методів управління інноваційною 
діяльністю, змісту роботи творчих груп, та розроблені методиста-
ми науковометодичного центру Положення про творчу групу й 
методичні рекомендації, в яких чітко подано складники управлін-
ня інноваційним процесом у дошкільному навчальному закладі, 
а саме: облік і систематизація інноваційної діяльності; розробка 
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проектів, програм, по-
ложень щодо реалізації 
інноваційних процесів; 
розробка системи контр-
олю за ходом і результа-
тами експертизи та впро-
вадження педагогічних 
інновацій; організація 
заходів, спрямованих на 
підвищення професійної 
компетентності учасни-
ків інноваційної діяль-
ності; систематизація та 
узагальнення досвіду інноваційної діяльності; експертиза інно-
ваційної діяльності (проблемноорієнтований аналіз результатів 
інновацій). Також під час нарад приділялась увага питанням інно-
ваційної діяльності. Н. Б. Шкарнега, виховательметодист ДНЗ № 
92, презентувала досвід організації методичного супроводження 
інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі, роз-
роблений спільно з завідувачем закладу Л. О. Колісніченко.

V напрям. Презентація досвіду
Щорічно колективи дошкільних навчальних закладів презен-

тують свій досвід роботи на Всеукраїнській виставціпрезентації 
«Інноватика в освіті України» та Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти». Так, з 2010 року в цих виставках взяло участь 18 
дошкільних навчальних закладів, якими було представлено 23 ро-
боти: ДНЗ №  131, 123, 82 (2), 5, 68, 123, 139 (2), 50, 140 (2), 141, 142, 
148, 78, 103, 84 (2), 132, 133, 144, 106. За останні три роки учасника-
ми отримано дві Золоті, дві Срібні та одна Бронзова медалі.

У березні 2014 року в П’ятій міжнародній виставці «Сучасні за-
клади освіти – 2014» взяли участь ДНЗ №  84, 106, 139 міста Мико-
лаєва (тематична номінація конкурсу «Педагогічна майстерність – 
домінанта професійної дії вчителя, викладача»).

Дошкільний навчальний заклад № 84 «Журавлик» за роботу 
«Пріоритетні завдання ДНЗ: шляхи реалізації та їх місце в струк-
турі методичної роботи» нагороджено Золотою медаллю. У робо-
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ті представлено реко-
мендації щодо побудови 
структури методичної 
роботи та циклу мето-
дичних заходів, спря-
мованих на реалізацію 
одного з пріоритетних 
завдань, визначених на 
навчальний рік, запро-
поновано різні форми 
методичної роботи з пе-
дагогами, які сприяють 

якісній реалізації річного завдання, підвищенню рівня їх компе-
тентності та досягненню позитивних результатів в освітній роботі 
з дошкільниками. 

ДНЗ № 106 «Вишенька» за збірку матеріалів «Здорова дити-
на – багатство родини, здорова родина – багатство країни!» щодо 
організації та проведення Спартакіади дошкільників нагороджено 
Срібною медаллю. У збірці розкрито питання підготовки та прове-
дення VIII Спартакіади дошкільнят серед команд дошкільних на-
вчальних закладів міста Миколаєва. 

ДНЗ № 139 «Золотий півник» за збірку щодо організації гурт-
кової роботи в умовах дошкільного навчального закладу з фітбол
гімнастики нагороджено Дипломом П’ятої міжнародної виставки.

На обласний конкурс 
відеоматеріалів «Педа-
гогічний досвід освітян 
регіону» було представ-
лено роботу ДНЗ № 140 
за темою «Сходинки у 
розвитку інтелекту та 
творчості дитини: ігри 
Б. П. Нікітіна в дитячо-
му садку» та відеофільм, 
який був високо оціне-

ний журі конкурсу і посів І місце у номінації «Інноваційні техноло-
гії у навчальновиховному процесі».



освіта
миколаєва

91

Завжди цікаво відбу-
вається Міський конкурс 
«Нове ім’я», який вияв-
ляє найкращі педагогічні 
здібності молодих фахів-
ців. У цьому навчальному 
році в номінації «Прак-
тичний психолог» взяли 
участь 11 практичних 
психологів ДНЗ №  37, 51, 
66, 77, 82, 103, 112, 127, 
130, 133, 134. Результати конкурсу: І місце – А. О. Кафтан, ДНЗ № 66; 
ІІ місце – Ю. А. Смаровоз, ДНЗ № 82; ІІІ місце – О. О. Кравець, ДНЗ № 
77, А. В. Гречан, ДНЗ № 103, Т. М. Макарова, ДНЗ № 133, О. Г. Харибі-
на, ДНЗ № 134. 

З метою пропаганди досягнень дошкільних навчальних за-
кладів щодо організації навчальновиховного процесу, інформу-
вання широкого кола педагогів, громадськості, органів державної 
влади про реальний стан реалізації завдань Базового компонента 
дошкільної освіти, впровадження інноваційних технологій у на-
вчальновиховний процес, визначення їх педагогічної доцільності 
й ефективності, формування інформаційної культури, визначення 
пріоритетних напрямків і проблем розвитку системи дошкільної 
освіти міста в рамках виставки педагогічної творчості «Освіта Ми-
колаєва – 2013» на базі Миколаївського науковометодичного цен-
тру презентовані методичні розробки та дидактичні посібники, 
розроблені у дошкільних навчальних закладах міста. 

У виставці взяли участь педагоги та педагогічні колективи ДНЗ 
№  1, 2, 5, 7, 17, 20, 22, 23, 29, 37, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 64, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 92, 93, 94, 95, 99, 103, 
106, 111, 112, 115, 123, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 141, 144, 
НВКІ, НВКІІ, НВК «Чайка», СНВК, якими було представлено 138 
екземплярів виставкового матеріалу: 105 дидактичних посібників, 
33 методичні розробки. Дидактичні ігри та посібники у номінації 
«Дитина в сенсорнопізнавальному просторі» призначені забезпе-
чувати якісну реалізацію завдань програми виховання і навчання 
дітей від 2 до 7 років «Дитина», комплексної додаткової програми 
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«Дитина в дошкільні роки». Пред-
ставлено методичні матеріали ДНЗ 
№  5, 7, 17, 47, 50, 60, 77, 78 (3), 82, 
№ 83 (3), 84 (2), 95, 103(3), 106, 123, 
128, 131, 132 (2), 133, 140 (2), 141, 
144, 148, НВК «Чайка». 

Активність відвідування ви-
ставки педагогами навчальних за-
кладів свідчить про зацікавленість 
освітян в обміні досвідом між коле-
гами, прагнення до пошуку й упро-
вадження цікавих ідей. У цьому році 
виставку відвідало 918 осіб (педаго-
ги дошкільних навчальних закладів, 
слухачі МОІППО, студенти Націо-
нального університету ім. В. О. Су-

хомлинського, заступники директорів, учителі початкових класів, 
учні навчальних закладів, ветерани педагогічної праці, батьки ви-
хованців дошкільних навчальних закладів, представники ЗМІ). 

Призові місця отри-
мали дидактичні посіб-
ники, які набрали най-
більше балів: І місце – 
педагогічний колектив 
ДНЗ № 50; ІІ місце – Кол-
чик В. М., ДНЗ № 5; педа-
гогічний колектив ДНЗ 
№ 37, Амброжевич Т. М., 
Томбовцева О. О. – ДНЗ 
№ 68; Трубаєва К. А., Да-
цина Н. І. – ДНЗ №  71, 
Деменникова В. М. – ДНЗ 

№ 115; педагогічний колектив ДНЗ № 2; № 67 – Живило І. М. – ДНЗ 
№  67; ІІІ місце – Зінченко Н. І., Малюгіна Н. М., Соколова Л. І., Ка-
лашнік Ю. О. – ДНЗ № 64; Гайдамака Т. С., Осіпова Г. Є. – ДНЗ № 71; 
педагогічний колектив ДНЗ № 144. 
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 На серпневій конференції за активну участь у методичній ро-
боті міста та якість представлених на виставку робіт нагороджено 
знаком «ЛІДЕР ОСВІТИ» педагогів та колективи дошкільних на-
вчальних закладів: у номінації «Управління розвитком навчально-
го закладу» – ДНЗ №  84, 132, 133; у номінації «Реалізація компе-
тентнісного підходу в навчальновиховному процесі» – ДНЗ №  106, 
140, 144, 148. Нагороджено дипломами у номінаціях: «Управління 
розвитком навчального закладу» – Диплом І ступеня – СНВК; «Ре-
алізація компетентнісного підходу в навчальновиховному проце-
сі» – Диплом І ступеня – ДНЗ № 139, Диплом ІІ ступеня – ДНЗ № 
60; «Педагогічний пошук педагога» – Диплом І ступеня – ДНЗ № 
7, Диплом ІІ ступеня – ДНЗ № 20.

На базі ДНЗ № 106 
працювала обласна ав-
торська творча майстер-
ня «Формування соці-
альної компетентності 
дошкільників засобами 
сюжетнорольової гри», 
керівник О. В. Шамрико-
ва, вихователь закладу. 

Виховательметодист 
ДНЗ № 5 М. В. Колчик – 
активний учасник твор-
чої лабораторії «Використання ІКТ в процесі методичної роботи 
в дошкільному навчальному закладі». У жовтні 2013 року в рам-
ках обласного семінару 
«Модернізація діяльності 
методичної служби до-
шкільного навчального 
закладу засобами ІКТ» 
відбулася онлайнзустріч 
між ДНЗ № 5 «Салют Пе-
ремоги» міста Микола-
єва і ДНЗ № 1 «Ластів-
ка» міста Первомайська. 
Учасники семінару за до-
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помогою програми «Скайп» обмінювалися досвідом упроваджен-
ня інформаційнокомунікаційних технологій в освітній процес. 
Учасники онлайнзустрічі міста Первомайська мали можливість у 
прямому ефірі спостерігати за організацією навчальнопізнаваль-
ної діяльності дітей з використанням мультимедійної системи, по-
бачити захоплених дітей під час виконання завдань за допомогою 
комп’ютерної дидактичної гри. 

За цей навчальний рік у фахових журналах надруковано 19 ста-
тей педагогів, керівників ДНЗ №  68 (2), 133 (2), 140, 148 (2), 83, 
92 (2), НВК «Чайка») та методистів науковометодичного центру. 
Необхідно зазначити, що у 2013 році І. А. Романюк, методист на-
уковометодичного центру, увійшла до складу експертної ради 

журналу «Музичний ке-
рівник» видавництва 
МЦФЕР, стала рецензен-
том матеріалів тематич-
ного випуску журналу 
«Практика управління 
дошкільним закладом» 
(№ 6, 2013 р.), присвяче-
них діяльності педаго-
гічної ради ДНЗ; анкети 
педагогів ДНЗ № 64, які 
надіслано у редакцію 

журналу (№ 3, 2014 р.) було відмічено як найкращі; фотографії ДНЗ 
№ 123 були розміщені на обкладинці журналу «Дошкільне вихо-
вання» (№ 8, 2013 р.).

У газеті «Відкритий урок» надруковано 17 статей ДНЗ №  1 (5), 
22 (1), 64 (2), 70 (3), 84 (3), 92 (1), 103 (2).

На сайт «Дошкільна освіта Миколаєва» дошкільні навчальні 
заклади систематично надсилають матеріали про проведення ме-
тодичних об’єднань, про практичні заняття для слухачів Микола-
ївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
тощо. Найактивнішими у цьому навчальному році стали ДНЗ №  1, 
5, 29, 68.

У 2013–2014 році ДНЗ №  52, 140, 148 запровадили роботу влас-
них сайтів. ДНЗ № 148 став першим розробником сайту з викорис-
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танням найсучаснішого способу відтворення візуального та звуко-
вого сигналу – 3D технології.

VІ напрям. Співпраця зі школою 
У цьому навчальному році здійснювалась реалізація завдань 

практичноузагальнюючого етапу проекту «Впевнений старт у 
шкільне життя». Кон-
кретними формами ор-
ганізації цього етапу ста-
ли різноманітні спільні 
заходи дошкільних на-
вчальних закладів та 
шкіл, підсумком яких 
стали розширені засідан-
ня педагогічної ради. У 
рамках проекту працю-
вала творча група, учас-
никами якої розроблено 
методичні рекомендації 
та узагальнені практичні матеріали за напрямами: «Моніторинг 
особистого зростання дітей старшого дошкільного віку за Про-
грамою розвитку дітей «Впевнений старт» (ДНЗ № 1); «Предмет-
норозвивальне середовище як компонент освітнього простору» 
(ДНЗ № 71); «Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім’ї 
в процесі виховання дітей старшого дошкільного віку» (ДНЗ № 74); 
«Методичний супровід у контексті наступності між дошкільною та 
початковою ланками освіти» (ДНЗ № 103).

Презентація результатів упровадження проекту висвітлюва-
лась на сторінках преси, міських каналах телебачення, сайтах «До-
шкільна освіта Миколаєва», Миколаївського науковометодичного 
центру та управління освіти Миколаївської міської ради.

Важливим для міста стало висвітлення досвіду ДНЗ № 103 з 
організації освітнього процесу щодо пізнавального розвитку стар-
ших дошкільнят у збірці за результатами Всеукраїнської науково
методичної конференції з питань проблем і особливостей розви-
тку 5річних дітей «Сучасні п’ятирічні діти: проблеми та особли-
вості розвитку».
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У вересні 2013 року 
організовано проблем-
ний семінар для завід-
увачів, вихователівме-
тодистів та практичних 
психологів «Роль прак-
тичного психолога в ор-
ганізації діяльності ДНЗ». 
Практична частина семі-
нару проведена практич-
ними психологами для 
своїх колег та виховате-

лівметодистів на базі ДНЗ № 12 (Н. М. Урус), ДНЗ № 67 (А. С. Лаврі-
щева), ДНЗ № 134 (О. Г. Харибіна), ДНЗ № 148 (Л. В. Щепіна) і була 
спрямована на розкриття особливостей роботи практичних психо-
логів із педагогами за темою «Психологічна готовність дітей до на-
вчання у школі». 

Продовженням роботи з даної теми став семінар для практич-
них психологів дошкільних навчальних закладів та навчальних 
закладів міста «Психологічна готовність дитини до системного 
навчання у школі: що мають розуміти дорослі», організований на-
уковометодичним центром та проведений головним редактором 
журналів «Практичний психолог: школа» і «Практичний психолог: 
дитячий садок» Т. Гурковською. 

VІІ напрям. Методична служба ДНЗ
Важливим завданням 

методичної служби до-
шкільного навчального 
закладу є створення умов 
для цілеспрямованого 
особистісного та профе-
сійного розвитку педаго-
га, збагачення його зна-
ннями і досвідом, управ-
ління цим процесом на 
гуманістичних засадах. 
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Педагог має бути переконаний у необхідності подолати проблеми, 
які виникають у професійній діяльності, намагатися розвинути 
свої найкращі педагогічні здібності. Аби цей процес справді відбув-
ся, вихователямметодистам необхідно здійснювати психологічну 
й методичну підтримку та супроводження. 

Враховуючи ці завдання методичної служби, спеціалісти на-
уковометодичного центру сприяють якнайширшому залученню 
вихователівметодистів до співпраці щодо опанування складними 
питаннями управління дошкільним навчальним закладом. 

Крім зазначених в інших напрямах семінарів, методичних 
об’єднань, конкурсів, творчих груп тощо, проведено низку заходів, 
активними учасниками яких є вихователіметодисти, що впливає 
на підвищення їхньої професійної компетентності.

Особлива увага при-
діляється організації 
роботи з молодими ви-
хователямиметодиста-
ми: збільшено кількість 
практичних занять у 
«Школі молодого мето-
диста» з організації вну-
трішньосадової методич-
ної роботи, розширено 
коло питань для обгово-
рення. Молоді фахівці набули знань з таких питань: «Документація 
вихователяметодиста, вимоги до змісту та ведення», «Планування 
роботи вихователяметодиста, комплексний підхід», «Індивідуаль-
на підготовка та проходження атестації педагогічними працівни-
ками» (на базі ДНЗ № 10).

Кращий досвід щодо організації роботи творчої групи був пред-
ставлений завідуючою В. А. Целіною та вихователемметодистом 
Л. С. Іллічовою (ДНЗ № 133), які познайомили колег із системою 
роботи та різними формами діяльності групи. Якісна робота цього 
колективу відмічена високою нагородою: у жовтні 2013 р. завід-
уюча ДНЗ № 133 В. А. Целіна отримала грамоту «За вагомий внесок 
у розвиток освіти і науки України», медаль «Флагман освіти і науки 
України 2013» Міністерства освіти і науки України. 
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Результатом засідань мето-
дичних об’єднань є шість збірок, 
які укладено вихователямиме-
тодистами. 

Фахівцями науковометодич-
ного центру проведено консуль-
тації «Перспективний педагогіч-
ний досвід: форма та зміст» для 
педагогів, які атестуються на 
присвоєння педагогічного зван-
ня «Виховательметодист». У 

2013–2014 навчальному році узагальнено 17 робіт за такими освіт-
німи лініями: «Особистість дитини» (ДНЗ №  12, 50, 106); «Дитина 
в соціумі» (НВК «Чайка», ДНЗ № 148); «Гра дитини» (ДНЗ № 148); 
«Дитина в сенсорнопізнавальному просторі» (ДНЗ № 140 (2), НВК 
«Чайка»); «Мовлення дитини» (ДНЗ №  66, 77, 84 (2), 132, 134, НВК 
«Чайка»); «Дитина у світі культури» (ДНЗ № 140).

Уже другий рік поспіль методисти НМЦ сприяють участі педаго-
гів міста у Міжнародному психологопедагогічному фестивалі «Пер-
спектива» (м. Лазурне Херсонської області), який є одним з головних 
заходів Міжнародного пілотного соціальнопедагогічного проекту 
«Освіта XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного сус-
пільства». У липні 2014 р. у Фестивалі брали участь Л. М. Деньговська, 
методист НМЦ, та І. А. Соломко, вчительлогопед ДНЗ № 84. 

Результатом дієвого методичного супроводження спеціаліста-
ми науковометодичного центру методичної роботи у дошкільних 
навчальних закладах є підвищення професійної компетентності 
педагогів та покращення якості навчальновиховного процесу.

Аналіз роботи методичної служби у дошкільних навчальних за-
кладах є свідченням, що зростає якість методичної допомоги, під-
тримки педагогам, рівень забезпечення умов індивідуального ста-
новлення та творчого розвитку кожного фахівця закладу. 

Кожний навчальний рік для педагогів дошкільних навчальних 
закладів – це унікальна нелегка подорож, яка збагачує професійні 
можливості, розширює горизонти творчості, допомагає правильно 
вибрати шляхи розв’язання складних педагогічних маршрутів, а 
головне – збагачує життєвий досвід, даючи можливість для прояву 
найкращих якостей особистості.
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псИХОЛОгІчНА сЛУЖБА  
ДОШКІЛьНИХ НАВчАЛьНИХ зАКЛАДІВ: 
мАЙстеРНІсть, пІДтРИмКА, РОзВИтОК

Кожна дитина – це феномен: 
ніколи раніше точнісінько такої не було
і ніколи точно такої вже не буде.

Василь Сухомлинський зазначав: «Життя дитини повноцінне 
лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, твор-
чості, без цього вона є засушеною квіткою». Допомогти їй у цьому 
повинні педагоги, батьки, психологи.

Психологічна служба Миколаєва налічує 196 психологів і соці-
альних педагогів. Серед них 76 психологів дошкільних навчальних 
закладів. Творчим високопрофесійним авангардом майстрів своєї 
справи є практичні психологи ДНЗ №  5, 7, 10, 12, 23, 37, 50, 52, 64, 
66, 67, 71, 74, 77, 78, 84, 103, 115, 127, 130, 133, 134, 144, 148. 
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Психологічний супровід розвитку дитини у дошкільному на-
вчальному закладі – це система професійної діяльності психолога, 
яка спрямована на створення соціальнопсихологічних умов для 
збереження і зміцнення здоров’я, успішного навчання і розвитку 
дитини у взаємодії з однолітками і дорослими.

У дошкільному навчальному закладі практичний психолог 
спрямовує свою діяльність на попередження виникнення проблем 
розвитку дитини (порушення емоційновольової сфери, проблем 
взаємовідносин із однолітками, педагогічними працівниками, 
батьками); допомогу дитині у вирішенні актуальних завдань її 
розвитку, навчання, соціалізації; психологічне забезпечення освіт-
ніх програм; допомогу педагогам, батькам у створенні необхідних 
умов для гармонійного розвитку дитини; формування психологіч-
ної культури учнів, батьків, педагогів.

Особливість діяльності практичного психолога дошкільного 
закладу полягає не лише у використанні різноманітних методів ді-
агностичної, корекційнорозвивальної роботи з дітьми, а й у тому, 
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що вона виступає як комплексна технологія, особлива культура 
підтримки та допомоги дитині у вирішенні завдань розвитку, на-
вчання, виховання, соціалізації.

Тільки забезпечення належного психологопедагогічного су-
проводу дітей дошкільного віку, зокрема шестирічок, дозволяє 
сформувати гармонійно розвиненого зрілого дошкільника, гото-
вого впевнено зробити наступний крок у житті – навчання в школі.

Психолог – як ріка, що кожною краплиною води дарує життє-
дайну силу всім спраглим і, незважаючи на примхи долі, йде жит-
тям упевнено і мудро!

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!

ЩОБ сВІт ДЛЯ мАЛЯт стАВ ДОБРІШИм 
тА сВІтЛІШИм

Діти живуть, а не готуються до життя.

Дитинство у «Вишеньці» веселе, пус-
тотливе, розумне і змістовне! 

Головна дійова особа в ній – дитина. 
Педагоги впевнені, що кожна дитина тала-
новита й обдарована. 

Щоб допомогти малечі розкрити свою 
індивідуальність, ось уже 50 років кожно-
го дня поспішають на роботу в дошкільний 
навчальний заклад № 106 чудові люди. А в 
роботі це єдина команда. Вони приходять 
сюди з добрими, люблячими серцями; завжди готові приголубити, 
відповісти на численні «чому?», навчити дуже важливого, необхід-
ного для повного життя. А ще їх завдання: відкрити душу дитини 
добру, очі – світлу, вуха – словам правди і любові, серце – потокові 
радості і щастя. 

Історія дошкільного навчального закладу № 106 розпочалася 
з 1964 року. Змінювалися завідуючі, а дитячий садок ставав усе 
красивішим. Відкривала дитячий садокясла № 6 селища Жовтне-
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ве в 1964 році Серебряна 
Лілія Сергіївна. У 1965–
1975 роках працювала 
Попко Катерина Михай-
лівна. В 1977–1987 ро-
ках – Сірканець Людмила 
Іванівна.

З 1987 по теперіш-
ній час (2014) високо-
організований творчий 
колектив однодумців, 
об’єднаних закоханістю 
в дошкільну справу, очо-
лює мудрий і таланови-
тий керівник, відмінник 
науки та освіти України 
Дмитрієва Віра Павлівна. 
Багато зусиль докладено 
вихователемметодис-
том Н. І. Горох для того, 
щоб методична робота у 
закладі була різноманіт-
ною, цікавою та давала 
позитивний результат. 
Педагоги закладу працю-

ють у 8 вікових групах: раннього віку, для дітей з вадами мовлення, 
2 групах компенсуючого типу для дітей з малими та затухаючими 
формами туберкульозу, 4 групах загального типу. 

Реалізуючи провідну тему діяльності «Формування основ соці-
альної адаптації та життєвої компетентності дошкільників», осо-
бливу увагу колектив приділяє ігровій діяльності, тому що впевне-
ний: на першій сходинці свого життєствердження гра, а особливо 
сюжетнорольова, може дати дитині відчуття повного життя, до 
якого вони прагнуть. Багато зусиль педагогів та батьків вихо-
ванців спрямовано на поповнення та змістовне збагачення пред-
метнорозвивального середовища сучасним ігровим обладнан-
ням та атрибутикою до сюжетнорольових ігор у різних вікових 
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групах. З метою поступового, послідовного та цілеспрямованого 
розв’язання завдань формування соціальної компетентності до-
шкільників розроблено перспективнокалендарне планування за 
лексичними темами з урахуванням місця та специфіки організа-
ції сюжетнорольової гри у денному розкладі різних вікових груп. 
Перспективнокалендарне планування О. Л. Митрофанової та О. В. 
Шамрикової визнано одним з кращих та надруковано як методич-
ний посібник для вихователів. 

Пріоритетним напрямком діяльності колективу є організа-
ція фізкультурнооздоровчої роботи, яка має на меті забезпечити 
оптимальний стан здоров’я дітей, успішний фізичний розвиток, 
подолання гіподинамії, формування рухових умінь та навичок, роз-
виток фізичних якостей малят і формування їх інтересу до різних 
видів рухової діяльності та органічно пов’язана з активною рухо-
вою діяльністю дітей. 

Заклад є постійним і активним учасником методичних заходів 
усіх рівнів, міських та обласних виставок дидактичних ігор та по-
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сібників, міжнародних педагогічних конкурсів. 
• На базі дошкільного навчального закладу № 106 по-

стійно проводяться обласні, міські та районні методичні 
об’єднання. 

• Діє обласна творча педагогічна майстерня за темою «Фор-
мування соціальної компетентності дошкільника засобами 
сюжетнорольової гри» під керівництвом О. В. Шамрикової.

• Протягом 2012–2013 навчального року з метою організації 
культурнооздоровчої і виховної роботи, яка передбачала 
об’єднання батьків та дітей у колектив однодумців по впро-
вадженню туризму як нетрадиційної форми відпочинку та 
оздоровлення, було проведено 2 тури Спартакіади дошкіль-
нят Корабельного району.

• Колектив закладу посів ІІ місце в обласному конкурсі «Пе-
дагогічний досвід освітян регіону – 2008» за творчий підхід 
педагогів до вирішення проблеми організації сюжетноро-
льової гри у дошкільному закладі з проблеми «Формування 
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соціальної компетентності дошкільників засобами сюжет-
норольової гри».

• У П’ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 
2014» заклад посів ІІ місце серед 1300 конкурсантів і отри-
мав Срібну медаль та диплом учасника за представлений 
досвід «Здорова дитина – багатство родини, здорова роди-
на  – багатство країни!»

• Методичний відеофільм «Організація сюжетнорольової 
гри дошкільнят», над яким працювали 16 педагогів, є нео-
ціненним здобутком багаторічної праці.

• Результати практичних досягнень педагогів В. П. Дмитріє-
вої, Н. І. Горох, Н. О. Гніленко, О. Л. Митрофанової, О. В. Шам-
рикової відображено у 9 авторських публікаціях у міських, 
обласних та Всеукраїнських фахових науковометодичних 
виданнях.

Повноцінне здійснення завдань розвитку, виховання та навчан-
ня дошкільнят можливе лише за умови злагодженої співпраці пе-
дагогів і батьків. Саме це допомагає колективу дошкільного закла-
ду № 106 з любов’ю і турботою створювати всі необхідні умови для 
того, щоб діти почували себе як у рідному домі, щоб світ для малят 
став добрішим та світлішим. 



– Чим створюється світ?
– Думкою, працею, творчістю людей. Але школа – 
першооснова цього.
– Чим славиться суспільство?
– Своїми духовними прагненнями. Але їх породжує 
школа.
– Чим сильна держава?
— Своїми громадянами, їх цілеспрямованістю. Але 
школа – першооснова цього.

Це було, є і буде постулатом гуманно орієнто-
ваної школи.

 ЯКІсНА ОсВІтА –  
стРАтегІчНИЙ НАпРЯм  

РОзВИтКУ ОсВІтНьОЇ гАЛУзІ, 
гАРАНтІЯ ЯКІсНИХ змІН 

У ЖИттІ
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ЯКІсНА ОсВІтА – стРАтегІчНИЙ НАпРЯм 
РОзВИтКУ ОсВІтНьОЇ гАЛУзІ, гАРАНтІЯ 

ЯКІсНИХ змІН У ЖИттІ

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Загальна освіта – це скріплення й осмислення
того природного зв’язку, який існує
між окремою особистістю й людством.

З метою створення рівних умов доступу до якісної освіти та 
ефективного використання бюджетних коштів на утримання уста-
нов освіти збережено мережу загальноосвітніх навчальних закла-
дів, що в основному задовольняє освітні потреби батьківської гро-
мадськості.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість закладів 01.09.2012 01.09.2013

Загальноосвітні навчальні заклади

Кількість закладів 
Кількість учнів 

68
37632

68
37499

Вечірні школи

Кількість закладів 
Кількість учнів 

3
1243 

3
1318

Спеціальні заклади

Кількість закладів 
Кількість учнів 

1
177 

1
181

У 2013–2014 навчальному році право громадян на отримання 
базової та повної загальної середньої освіти забезпечують 72 за-
гальноосвітних навчальних заклади, в тому числі:

−	 загальноосвітні школи
І ступеня – 1 (406 учнів)
І–ІІ ступенів – 2 (592 учні)
І–ІІІ ступенів – 51 (28657 учнів)
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−	 спеціалізовані школи з поглибленим вивченням англійської 
мови з першого класу

І ступеня – 1 (456 учнів)
І–ІІІ ступенів – 1 (1291 учень)
спеціалізована школа мистецтв та прикладних 
ремесел І–ІІІ ступенів, експериментальний зак
лад Всеукраїнського рівня «Академія дитячої 
творчості» – 1 (892 учні)

−	 ліцеї – 5 (1202 учні)
−	 гімназії – 5 (2518 учнів)
−	 колегіум – 1 (1485 учнів)
−	 вечірні школи – 3 (1318 учнів)
−	 спеціальний навчальновиховний комплекс для дітей зі 

зниженим зором – 1 (181 учень).
В усіх типах навчальних закладів міської комунальної влас-

ності (72 ЗНЗ) охоплено навчанням 38 998 учнів, що на 100 осіб 
менше у порівнянні з 2012–2013 н.р. (39 088 учнів). 

Аналіз статистичних даних свідчить про тенденцію посту-
пового збільшення кількості учнів школи І ступеня (порівняно з 
2012–2013 н.р. на 396 осіб).

Розподіл контингенту учнів за ступенями навчання

Навчальний рік І ступінь II ступінь III ступінь

2012–2013 14933 17331 5102

2013–2014 15329 17274 4795

Різниця +396 –57 –307

На задоволення освітніх потреб батьківської громадськості 
другий рік поспіль функціонує муніципальний академічний ко-
ледж, аналогу якого немає в Україні, що готує молодших спеціа-
лістів за напрямками «Акторське мистецтво», «Декоративнопри-
кладне мистецтво».

Зменшилася до 3 (проти 9 у 2013 році) кількість закладів, що 
працюють у другу зміну, учнів – до 279 (було – 1057).
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Навчальний рік К-сть ЗНЗ
у ІІ зміну

К-сть учнів
у ІІ зміну

% від загальної
к-сті учнів

2012–2013 9 1057 2,80

2013–2014 3 279 0,75

Різниця –6 –778 –2,05

Враховуючи потреби мешканців міста Миколаєва відповідно до їх 
потенційних можливостей та соціальних умов життя, рівний доступ 
до здобуття освіти забезпечено шляхом впровадження таких форм 
організації навчальновиховного процесу, як заочна та екстернатна. У 
3х вечірніх школах (ВСШ №  1, 5, МЗВШ) навчаються 1202 учні. При 
денній ЗОШ № 17 стабільно працюють класи із заочною формою на-
вчання (116 учнів). Чисельність контингенту учнів свідчить, що по-
пит населення міста на отримання загальної середньої освіти в умо-
вах вечірньої школи залишається стабільним. 

Як правило, учнями вечірніх шкіл стають діти, які опинилися 
в складних життєвих обставинах і вимушені працювати (важкий 
матеріальний стан сім’ї, неповні сім’ї), та ті, що з певних причин не 
можуть отримати повну загальну середню освіту в денних школах 
або поєднують навчання в професійних ліцеях; повнолітні, що сво-
єчасно не отримали повну загальну середню освіту (вік наймолод-
шого учня – 12 років, найстаршого – 50).

З метою реалізації права молоді, позбавленої волі, на отриман-
ня освіти ВСШ № 1 забезпечує навчальновиховний процес при 
Миколаївському слідчому ізоляторі (заклад увійшов до п’ятірки 
кращих в Україні, що надають такого роду освітні послуги); до-
помагає підліткам, які перебувають у Миколаївському центрі со-
ціальнопсихологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
Миколаївської міської ради, у надолуженні навчальних програм. 
ВСШ № 5 використовує можливості власного приміщення; МЗВШ 
має навчальноконсультаційні пункти на базі ЗОШ № 13 та ЗОШ  
№ 28. Навчальний процес у всіх закладах організовано з урахуван-
ням потреб учнів і установ (гнучкий режим роботи).

Для осіб, які з різних причин позбавлені можливості навчатися 
в денних загальноосвітніх навчальних закладах або прагнуть при-
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скорено здобути освіту, організовано екстернатну форму навчан-
ня. У 2013 році атестати про повну загальну середню освіту отри-
мали 182 екстерни, свідоцтва за курс базової освіти – 25.

Здобувши відповідний освітній рівень, випускники вечірніх 
шкіл щороку беруть участь у зовнішньому незалежному оціню-
ванні та вступають до вищих навчальних закладів: наприклад, у  
2013 році 58 випускників пройшли ЗНО, 52 з них стали студентами.

Задоволення потреб національних меншин, мови навчання. 
На задоволення освітніх потреб батьківської громадськості в на-
вчальних закладах міста учням забезпечено право на отримання 
освіти рідною мовою.

У 2013–2014 н.р. з числа денних загальноосвітніх навчальних 
закладів 55 – україномовних, 1 – перехідний, 12 – з російською мо-
вою навчання. Українською мовою навчається 30529 учнів (81,6%), 
російською – 6869 (18,4%). Російську мову як предмет вивчають 
13035 школярів навчальних закладів, де викладання здійснюється 
українською мовою; факультативно – 858 учнів. Забезпечено пра-
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во отримати освіту рідною та державною мовами учнями вечірніх 
шкіл: українською мовою навчається 607 осіб, російською – 711. У 
ЗОШ № 16 мікрорайону Тернівка, де компактно проживають пред-
ставники болгарської національності, з 1989 року факультативно 
вивчається болгарська мова. 

Еліта міста – золоті та срібні медалісти. У 2014 році нагоро-
джено золотими медалями – 114 учнів, срібними – 34. Це становить 
5,4% від загальної кількості випускників, що на 1% більше мину-
лорічного показника. Такі результати свідчать про систему роботи 
педагогічних колективів ЗОШ №  1, 3, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 28, 33, 34, 
35, 40, 42, 43, 46, 50, 51, 52, 56, 57, 60, 61, СЗОШ № 22, СШМіПР, гім-
назій №  2, 3, 4, 41, економічних ліцеїв №  1, 2, морського ліцею ім. 
професора М. Александрова, ліцею «Педагог», юридичного ліцею, 
Першої української гімназії ім. М. Аркаса, муніципального колегі-
уму стосовно підтримки інтелектуально обдарованих дітей, ство-
рення умов для розвитку їх здібностей, інтелектуального й твор-
чого потенціалу. 
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Результати ДПА учнів 4-х класів у 2013–2014 н.р.

Предмети Початковий 
рівень

Середній 
рівень

Достатній 
рівень

Високий 
рівень Якість

Укр. мова 1% 18% 47% 34% 81%

Укр.читання 1% 10% 40% 49% 89%

Математика 3% 17% 34% 46% 80%

Результати ДПА учнів 4-х класів ЗНЗ м.Миколаїв з 
української мови у 2013-2014

 н.р.

1% 18%

47%

34%

Початковий рівень Середній рівень
Достатній рівень Високий рівень

Результати ДПА учнів 4-х класів ЗНЗ м.Миколаїв
 з української мови (читання) у 2013-2014

 н.р.

1% 10%

40%

49%

Початковий рівень Середній рівень
Достатній рівень Високий рівень
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Результати ДПА учнів 4-х класів ЗНЗ м.Миколаїв 
з математики у 2013-2014

 н.р.

3%
17%

34%

46%

Початковий рівень Середній рівень
Достатній рівень Високий рівень

Підсумки ДПА учнів 4х класів з математики, української мови, 
читання свідчать, що вчителі навчальних закладів міста в основно-
му забезпечують достатній рівень підготовки учнів для продовжен-
ня навчання в школі ІІ ступеня та виконання Державного стандарту 
початкової загальної освіти, формування життєвої компетентності 
молодших школярів. Відповідно до Державного стандарту початко-
вої освіти здійснюються особистісно зорієнтований і компетентніс-
ний підходи, що зумовлює чітке визначення результативної скла-
дової засвоєння змісту початкової загальної освіти дітьми. 

Від 80% до 89% дітей на достатньому та високому рівнях засво-
їли програмовий матеріал із зазначених предметів. У порівнянні з 
минулим 2012–2013 н.р. якісний показник навчальних досягнень 
учнів 4х класів з української мови та математики покращився на 
2%, з українського читання – на 1%. 

Протягом навчання у початковій школі більшість учнів оволо-
діли ключовими компетентностями, які передбачають їх особис-
тісносоціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на 
міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і 
міжпредметних компетенцій.

Разом з тим від 1% до 3% учнів (як і в минулому році) мають 
початковий рівень навчальних досягнень із предметів ДПА, що 
свідчить про недостатню педагогічну увагу до окремих учнів, за-
стосування неефективних форм і методів індивідуальної роботи з 
цією категорією школярів. 
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Результати ДПА в 11-х класах у 2013–2014 н.р.

Результати ДПА з історії України випускників 11-х 
класів ЗНЗ м.Миколаїв у 2013-2014 н.р.

1% 17%

43%

39%

Початковий рівень Середній рівень
Достатній рівень Високий рівень

Результати ДПА з математики випускників 11-х 
класів ЗНЗ м.Миколаїв у 2013-2014 н.р.

3%
20%

46%

31%

Початковий рівень Середній рівень
Достатній рівень Високий рівень

Результати ДПА з української мови 
випускників  11-х класів  ЗНЗ м.Миколаїв у 2013-2014н.р.

2% 19%

46%

33%

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
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Результати ДПА в школі ІІІ ступеня свідчать про те, що пере-
важна більшість випускників шкіл міста (79%) має достатній та 
високий рівні навченості з державної мови, з математики (77%), з 
історії України (82%). Зазначені показники покращилися у порів-
нянні з минулим 2012–2013 н.р. на 1% з української мови, на 3% 
з математики та історії України. Такі результати отримано завдя-
ки практичному спрямуванню уроків, раціональному використан-
ню інноваційних форм і методів організації навчальної діяльності 
учнів, сформованості в учнів комунікативних навичок та вміння 
самостійно здобувати знання. 

Результати державної підсумкової атестації в 11х класах із 
предметів за вибором показали, що покращились навчальні досяг-
нення учнів з технологій, правознавства, біології, німецької мови, 
екології (від 1% до 33%). Сталими залишились якісні показники з 
всесвітньої історії, фізичної культури, французької мови, астроно-
мії, інформатики, хімії, географії, предмета «Людина і світ», декора-
тивноприкладного мистецтва. Знизився відсоток якості з англій-
ської мови (на 1%), економіки (на 6%), української літератури (на 
10%). Наведені дані свідчать про свідомий підхід більшості стар-
шокласників до вибору профілю навчання, доцільність профільної 
освіти у школі ІІІ ступеня, сформовану готовність до подальшої 
освіти для отримання майбутньої професії. Проте потребує вдо-
сконалення контроль за організацією повторення навчального 
матеріалу та підготовкою до ДПА з економіки та української літе-
ратури.

Результати ДПА в 9-х класах

Протягом навчання в основній школі учні здобувають базову 
загальну середню освіту, що разом із початковою є основою загаль-
ноосвітньої підготовки. Рівень якості навчальних досягнень учнів 
за курс базової школи у 2013–2014 н.р. з обов’язкових предметів, 
які підлягали ДПА, показав, що сталим залишився якісний показ-
ник із математики (54%). Незначне зниження цього показника в 
порівнянні з минулим навчальним роком простежується з геогра-
фії, біології та української мови (від 1% до 3%).
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Результати ДПА випускників 9-х класів 
ЗНЗ м.Миколаїв з математики у 2013-2014

 н.р.

9%

37%
43%

11%

Початковий рівень Середній рівень
Достатній рівень Високий рівень

Результати ДПА випускників 9-х класів 
ЗНЗ м.Миколаїв з української мови у 2013-2014

 н.р.

9%

31%

40%

20%

Початковий рівень Середній рівень
Достатній рівень Високий рівень

Результати ДПА випускників 9-х класів ЗНЗ м.Миколаїв 
з географії у 2013-2014

 н.р.

6%

35%

44%

15%

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень



освіта
миколаєва

117

Результати ДПА випускників 9-х класів ЗНЗ м.Миколаїв
 з біології у 2013-2014 н.р.

5%

33%

48%

14%

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень

Підсумки атестації з предметів за вибором навчального закла-
ду свідчать про зростання якісного показника більшості з них, а 
саме:

• декоративноприкладне мистецтво – 92% оцінок достат-
нього та високого рівнів (на 6% вище, ніж у минулому нав
чальному році); 

• німецька мова – 61% (на 37% вище); 
• англійська мова – 65% (на 4% вище); 
• фізика – 65% (на 1% вище); 
• світова література – 67% (на 3% вище); 
• правознавство – 64% (на 22% вище);
• українська література – 61%; 
• російська мова – 54% (на 1% вище). 
Якість навчальних досягнень випускників 9х класів з історії 

України становить 52%, проте це на 8% нижче, ніж у минулому на-
вчальному році, 18% учнів із зазначеного предмета показали по-
чатковий рівень засвоєння навчального матеріалу. Однак є учні з 
початковим рівнем навчальних досягнень із художньої культури 
(14% від 7 учнів, які складали ДПА), російської мови та української 
літератури (12%).

Результати ДПА за курс базової школи підтвердили раціональ-
не використання годин робочого навчального плану, належний 
рівень викладання дисциплін і є свідченням того, що навчальні 
заклади освітньої галузі міста працюють над виконанням пріори-
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тетних завдань Національної стратегії розвитку освіти. Освітня по-
треба учнів щодо оволодіння іноземними мовами підтверджується 
високими результатами більшості випускників 9х класів, які скла-
дали англійську та німецьку мови.

Результати атестації навчальних закладів. З метою 
об’єктивної оцінки реалізації навчальними закладами єдиної дер-
жавної політики в галузі освіти, визначення ефективності роботи 
закладу відповідно до державних стандартів, результативності на-
вчальновиховного процесу, аналізу потенційних можливостей на-
вчального закладу та ступеня їх реалізації згідно з планом у 2013 
році атестовано 20 навчальних закладів: з відзнакою – 6 навчаль-
них закладів (ДНЗ №  10, 92, гімназія № 3, ЗОШ №  57, 59, ШМіПР), 
на достатньому – 14 (ДНЗ №  47, 52, 53, 87, 93, 121, 123, ЗОШ №  26, 
30, 35, 48, НВК №  1, 2, БДТЮ Ленінського району).

6 27 39
2

27 32 22

55 97 117 45
1

5 0 1

112 327 511 320

1 18 14 16

35 95 114 38

7 83 113 72

19 94 114 85

35 78 103 74

Декоративно-прикладне мистецтво

Фізика

Історія України

Художня культура

Англійська мова

Німецька мова

Російська мова

Світова література

Правознавство

Українська література

Результати ДПА учнів 9-х класів у 2013-2014 н.р. з предметів за вибором

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
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Атестаційну експертизу ДНЗ №  10, 47, 53, 92, 123, 127, ЗОШ 
№ 26, 30, 35, 48, 57, 59, ШМіПР, НВК № 2, гімназії № 3 здійснено 
за новими Орієнтовними критеріями оцінювання діяльності до-
шкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки від 17.06.2013 року № 772. 

За підсумками атестації експертними комісіями відзначено 
позитивний досвід роботи педагогічних колективів дошкіль-
них, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з 
таких питань:

• ДНЗ № 10 – забезпечення умов перебування дітей для їх 
всебічного розвитку; створення умов для ранньої корекцій-
ної та лікувальновідновлювальної роботи для дітей, які по-
требують корекції фізичного та розумового розвитку; 

• ДНЗ №  47, 53, 59, 87, 93 – організація роботи з молодими 
спеціалістами;

• ДНЗ №  52, 92, 123 – методична робота з кадрами щодо орга-
нізації інноваційної діяльності; ефективність використання 
педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально
виховному процесі; 

• ДНЗ №  87, 92, 123 – дієвість системи планування;
• НВК №  1, 2 – ефективність роботи з батьківською громад-

ськістю; забезпечення наступності освітнього процесу – 
співпраця двох ланок освіти;

• гімназія № 3 – впровадження ІКТ у навчальновиховний 
процес та управлінську діяльність; реалізація гімназійної 
програми «Обдаровані діти», проектів «Державногромад-
ське управління», «Педагогічний Еверест», «Інформаційний 
простір»; моніторингові дослідження результативності ви-
ховної роботи;

• ЗОШ № 26 – впровадження проекту «Створення організа-
ційнопедагогічних умов для формування успішної особис-
тості в рамках діяльності Школи життєвого успіху» на осно-
ві програми перспективного розвитку школи «Сходинки до 
успіху»; використання комп’ютерного діагностичнопроек-
тувального комплексу «Універсал» під керівництвом канди-
дата педагогічних наук Киричука В. В. щодо психологопе-
дагогічного проектування особистісного розвитку учнів та 
планування виховної роботи;
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• ЗОШ № 30 – інноваційний підхід до впровадження ідей 
В. О. Сухомлинського у навчальновиховний процес сучас-
ної загальноосвітньої школи, що успішно представлено на 
Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011», 
обласному фестивалі «Творче впровадження спадщини 
В. О. Сухомлинського в сучасну педагогічну практику» та 
обласній науковопрактичній конференції «Педагогічні ідеї 
В. О. Сухомлинського: орієнтири школи ХХІ століття»; 

• ЗОШ № 35 – здійснення співпраці з установами міста щодо 
організації профільного навчання старшокласників, актив-
на діяльність учнівського самоврядування, впровадження 
державногромадського управління закладом;

• Школа мистецтв і прикладних ремесел «Академія дитя-
чої творчості» – заклад для розвитку творчих здібностей 
і обдарувань учнів, організатор щорічного міжнародного 
фестивалю «Золотий лелека», постійний учасник і пере-
можець всеукраїнських і міжнародних конкурсів, виставок, 
громадських акцій. Налагоджено ефективну роботу з бать-
ківською громадськістю; 

• ЗОШ № 48 – ініціювання заходів щодо вдосконалення сис-
теми навчання і виховання школярів, інформатизації на-
вчальновиховного процесу, впровадження в навчальнови-
ховний процес сучасних технологій. Працюють творчі групи 
вчителів «Використання ІКТ в навчальновиховному проце-
сі» та «Основи критичного мислення», «Диференційований 
та індивідуальний підхід до навчання»;

• ЗОШ № 57 – створено ефективну модель управління роз-
витком навчального закладу з використанням сучасних 
ІКтехнологій. Забезпечено високу культуру управлінської 
діяльності, створено розвинену мережу комунікацій, впро-
ваджено електронну систему внутрішкільного контролю, в 
тому числі – за виконанням прийнятих рішень.

• СЗОШ І ст. № 59 з поглибленим вивченням англійської 
мови – педколектив створив позитивний імідж навчально-
го закладу завдяки забезпеченню високої якості надання 
освітніх послуг (98% випускників школи продовжують на-
вчання в гімназії № 2 та Першій українській гімназії імені 
М. Аркаса, успішно складаючи вступні іспити) та презента-
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ції досягнень перед громадськістю. Відзнака «Освіта Мико-
лаєва – 2013» у номінації «Педагогічний пошук» та диплом 
у номінації «Виховання учнівської молоді».

• БДТЮ Ленінського району – створення системи методичної 
роботи, заклад є базовим щодо проведення практичних за-
нять для слухачів курсів підвищення кваліфікації МОІППО.

Медичний супровід загальноосвітніх навчальних закладів 
здійснюють працівники закріплених дитячих лікарень. Сьогодні 
навчальновиховний процес у 28 загальноосвітніх навчальних за-
кладах щоденно супроводжується медичною сестрою (1–1,5 став-
ки), у 40 – медсестрами, що працюють на 0,25–0,75 ставки; у 15 – 
лікарем (0,1–0,5 ставки). Учні ЗОШ № 21 обслуговуються дільнич-
ною медичною сестрою в медичному пункті мікрорайону.

У спеціальному навчальновиховному комплексі для дітей зі 
зниженим зором неповнолітні одержують комплекс лікувально
корекційних заходів. У закладі введено 12,45 штатних одиниць ме-
дичного персоналу, є ортопедичний та фізіотерапевтичний кабіне-
ти з відповідною апаратурою, кабінет лікувальної фізкультури.

Медичні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів на 
100% укомплектовані медичним обладнанням та ліками для на-
дання першої допомоги, на придбання яких щорічно з міського бю-
джету виділяються кошти. 

Відповідно до спільного наказу управління освіти й управлін-
ня охорони здоров’я всі учні пройшли поглиблені медичні огляди з 
подальшим розподілом їх на групи для занять фізичною культурою 
(основна група – 69%, підготовча – 26%, спеціальна – 2,5%, звільне-
ні – 2,5%). Це дозволяє оптимізувати навантаження відповідно до 
індивідуальних особливостей школярів на уроках та в позакласній 
діяльності. 

Успішність корекції вад мовленнєвого розвитку учнів забезпечу-
ють логопедичні кабінети, які працюють при 20 загальноосвітніх на-
вчальних закладах. Протягом 16 років у місті діє логопедичний пункт. 

У системі освіти міста функціонує міська психологомедикопеда-
гогічна консультація, основними напрямками діяльності якої є кон-
сультативноінформаційна та діагностичнокорекційна допомога ді-
тям, які мають порушення зору, мовлення, опорнорухового апарату, 
поведінки, інтелектуального розвитку.
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пеДАгОгІчНІ КАДРИ В ДзеРКАЛІ стАтИстИКИ

Зібратися разом – це початок,
триматися разом – це прогрес,
працювати разом – це успіх.

Якісний склад педагогічних працівників з вищою освітою

Педпрацівники 2011–2012 н.р. 2012–2013 н.р. 2013–2014 н.р.

Вища категорія 44% 43,5% 1266 44% 1277 44%

І категорія 28% 28% 800 28% 841 29%

ІІ категорія 11,4% 10% 333 11,4% 320 11%

Спеціаліст 17,4% 15% 507 17,4% 469 16%
Всього 
з вищою освітою 98% 97% 2834 98% 2826 97%

Всього 
педпрацівників

2929 2906 2907
Якісний склад 
2013-2014 н.р.

вища - 44 %

І категорія - 29 %

ІІ категорія - 11 %

спеціаліст -  16 %

вища
І категорія
ІІ категорія
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Якісний склад 
2013-2014 н.р.

вища - 44 %

І категорія - 29 %

ІІ категорія - 11 %

спеціаліст -  16 %
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Якісний склад 
2013-2014 н.р.

вища - 44 %

І категорія - 29 %

ІІ категорія - 11 %

спеціаліст -  16 %
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АТЕСТАЦІЯ ПЕДКАДРІВ 2013 рік 2014 рік
Всього атестовано 414 486
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 
вищої категорії» 112 80

Присвоєно педагогічне звання «старший учитель» 49 62
Присвоєно педагогічне звання «учитель-
методист» 34 29

Присвоєно педагогічне звання «вихователь-
методист» 16 6

Присвоєно звання «керівник гуртка – методист» 2 –
Присвоєно педагогічне звання «старший 
вихователь» 3 1

Управління освіти дбає про моральне заохочення педагогічних 
працівників. За підсумками атестації у 2013–2014 н.р. нагородже-
но 11% педагогів:

• грамотою управління освіти і науки ОДА – 132
• грамотою управління освіти міської ради – 183

Вчителі, які навчаються за заочною формою

Шляхом заочного навчання у 2013–2014 навчальному році під-
вищують свій фаховий рівень 38 учителів з 23 навчальних закладів. 
У всіх навчальних закладах створено належні умови для успішного 
здобуття вищої освіти працівникам, які навчаються без відриву від 
виробництва у вищих навчальних закладах.

Молоді спеціалісти

У 2013 році було замовлено 16 молодих спеціалістів, приступи-
ло до роботи 24.

Усі випускники, які навчалися за рахунок державного бюджету 
та були замовлені міським управлінням освіти, призначені до на-
вчальних закладів міста. Крім того, призначено молодих учителів, 
які навчалися за власні кошти.

Щорічно МДУ укладає угоду з управлінням освіти Миколаїв-
ської міської ради та науковометодичним центром щодо практич-
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Замовлення молодих спеціалістів

замовлено
приступило до роботи
звільнено за рік

ної підготовки майбутніх педагогів на базі найкращих загальноос-
вітніх та дошкільних навчальних закладів м. Миколаєва. 

З 2007 по 2013 рр. укладено 38 договорів із молодими спеціа-
лістами, з них – 13 у 2012 році; 7 у 2013 році. 

Достатньо зусиль прикладається навчальними закладами 
щодо вирішення питань, пов’язаних із професійною орієнтацією 
молоді на педагогічні професії та попередньою підготовкою її до 
навчання у вищих навчальних закладах.

Ефективність управлінської діяльності 

 Очільники шкіл міста працюють над створенням дієвого ін-
струменту для управління навчальними закладами та забезпечен-
ня їх ефективного функціонування і переходу в режим розвитку. 
Одним із показників ефективності управління НЗ є створення 
умов для ефективної взаємодії всіх учасників навчальновихов-
ного процесу, співробітництва, партнерства з установами й орга-
нізаціями, батьківською громадськістю, органами місцевого само-
врядування. 

 Створення інформаційно-освітнього простору для розви-
тку інтелектуального і творчого потенціалу школярів та педа-
гогів – ще один показник ефективності управління. Перемож-
цями інтелектуальних і творчих конкурсів у 2013–2014 н.р. стали 
36 учнів, 8 переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту 
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науководослідницьких робіт учнівчленів МАН; учні ЗОШ №  45, 
51, СШМіПР, гімназії № 2 відзначені у міській програмі «Городянин 
року» у номінації «Надія року». У номінації «Середня школа» – Ю. 
Бондаренко, вчитель географії морського ліцею ім. проф. Алексан-
дрова. Команда гімназії № 2 (керівник Відайко Г. В.) посіла І місце у 
Всеукраїнському турнірі юних правознавців. Переможцями І етапу 
заочного обласного конкурсу анімаційних фільмів у 2013–2014 н.р. 
визнано учнів ЗОШ № 19, ММК ім. В. Д. Чайки, СШ № 22, економіч-
ного ліцею № 1, юридичного ліцею. Серед педагогів чимало пере-
можців професійних конкурсів. У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2014» І місце – учитель початкових класів муні-
ципального колегіуму імені В. Д. Чайки; ІІІ місце – учитель геогра-
фії ЗОШ № 1 імені Олега Ольжича. У номінації «Директор школи» 
ІІІ місце посіла Пастушкова Ірина Семенівна, директор ЗОШ № 26. 
Переможцями Всеукраїнського конкурсу «Директор XXI століття» 
стали керівники ЗОШ № 3, 17, 20, 29,30, 56, економічний ліцей № 2. 

Здатність колективу до інноваційної діяльності та міжна-
родної співпраці – складова ефективного управління. Експери-
ментальними майданчиками всеукраїнського рівня є 8 закладів: 
ЗОШ №  18, 3, 51, 42, 56, економічний ліцей № 2, ММК, АДТ. На ре-
гіональному рівні експеримент проводиться у 8 ЗНЗ: ЗОШ №  20, 
28, 35, 46, юридичний ліцей, гімназії №  3, 4. Результати діяльнос-
ті навчального закладу АДТ ШМіПР представлені на міжнародних 
та всеукраїнських конференціях і семінарах. Здійснюють активну 
міжнародну співпрацю ЗОШ № 1 імені О. Ольжича, спеціалізована 
школа № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу 
та гімназії №  2, 3, 41. 

 Важливим аспектом модернізації управлінської діяльності є 
забезпечення високої культури управління, що характеризу-
ється застосуванням демократичного стилю керівництва, колегі-
альним підходом до управління закладом, використанням моделі 
державногромадського управління, створенням розвиненої ме-
режі комунікацій, впровадженням ІКТ, використанням сучасних 
технологій управління та формуванням стратегії розвитку школи, 
що ґрунтується на swotаналізі. Більшість керівників впроваджу-
ють комплексноцільове управління навчальним закладом з ви-
користанням управлінських проектів, активно використовують 
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інформаційнокомп’ютерні технології в управлінській діяльності, 
впроваджують електронну систему контролю за виконанням при-
йнятих рішень, розробляють дієві моделі ВШК. 

Ефективність управління – це продуктивна взаємодія ЗНЗ 
з органами місцевого самоврядування й громадськістю. Ре-
зультатом такої взаємодії є створення сприятливих умов для за-
безпечення якісної освіти для дітей різних категорій та соціальна 
реабілітація дітей з особливими освітніми потребами. Показником 
ефективності управління є збереження життя і здоров’я вихован-
ців та учителів. Завдяки тісній взаємодії навчальних закладів із 
медичними працівниками й батьками, ДАІ та Державною служ-
бою надзвичайних ситуацій намітилася позитивна тенденція до 
зниження показників травмування дітей та хронічних захворю-
вань школярів. Про ефективність взаємодії з працівниками служб 
у справах дітей та відділами кримінальної міліції у справах дітей 
свідчать факти вилучення дітей з кримінального середовища, 
зменшення кількості неповнолітніх, не охоплених навчанням, про-
пусків школярами занять без поважних причин, злочинів, скоєних 
учнями, підвищення рівня правосвідомості школярів. 

Позитивний імідж навчального закладу сьогодні розгляда-
ється як важливий сучасний компонент і додатковий ресурс роз-
витку освітньої установи. Одним зі шляхів створення позитивного 
іміджу закладу є презентація його роботи перед громадськістю. 
Досвід роботи педагогів шкіл висвітлено в педагогічних виданнях, 
на телеканалах «Миколаїв» і «ТАКTV», на сайті управління освіти 
та шкільних сайтах. Заклади міста (ПУГ, ММК, ЗОШ №  3, 28, 42, 50, 
51, 52, 57, 59, гімназія № 4, АДТ) активно співпрацюють із Мико-
лаївським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Всі за-
клади міста представляють свої здобутки на щорічній міській ви-
ставці «Педагогічні досягнення освітян Миколаєва». 

Ефективність управління – це забезпечення умов для про-
фесійного зростання педагогів. У 2013–2014 н.р. присвоєно ква-
ліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 80 педагогам, 
педагогічне звання «старший учитель» – 62, педагогічне звання 
«учительметодист» – 29 учителям. Усі керівники навчальних за-
кладів та їх заступники, які підлягали атестації у 2014 році, були 
атестовані на відповідність займаній посаді.
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РОБОтА з ДІтьмИ  
з ОсОБЛИВИмИ пОтРеБАмИ

Любов потрібна кожній дитині, інакше їй ніко-
ли не стати повноцінною дорослою людиною. 
Любов – це найнадійніший фундамент спокій-
ного дитинства. Якщо це розуміють дорослі, 
дитина виростає доброю i щедрою людиною.

«Діти з особливими освітніми потребами» – поняття, яке сто-
сується дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема, 
дітейінвалідів, дітей із соціально вразливих груп та інших, чиї 
освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Тому 
для педагогів міста важливим є створення необхідних умов для їх 
навчання і виховання, адаптації і соціалізації.

Створено інтегровані освітні середовища у ЗОШ №  10, 13, 46, 
53, ДНЗ №  2, 60, МСНВК, в яких логопеди і психологи, вчителі і ви-
хователі проводять корекційну роботу з інвалідами, дітьми з пору-
шенням і затримкою психофізичного розвитку та інтелекту. 

Протягом 2013–2014 навчального року в ЗОШ № 46 складено 
банк даних дітей мікрорайону з урахуванням стану їх здоров’я, ор-
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ганізовано соціальнопсихологічну і психологопедагогічну просві-
ту для батьків, запроваджено навчання батьків здорових дітей та 
педагогічного колективу, спрямоване на зміну негативних соціаль-
них установок та стереотипів щодо дітей з проблемами розвитку. 
Інтегроване навчання дітей різних можливостей впливає на вза-
єморозуміння в колективі, позитивну соціальну адаптацію, про-
яви доброти і милосердя. За висновками міської психологомеди-
копедагогічної комісії, фізичний та розумовий стан випускників 
спеціалізованого класу початкової школи для дітей із затримкою 
психічного розвитку визнано задовільним і всім учням рекомендо-
вано навчання в 5му, загальноосвітньому, класі. 

Методична робота адміністрації ЗОШ № 10 з учителями, ко-
рекційновідновлювальна робота колективу закладу з дітьми з 
особливими освітніми потребами, просвітницька робота з бать-
ками щодо участі у навчальнореабілітаційному процесі дає певні 
результати. Створення спеціального класу індивідуальної педаго-
гічної корекції для дітей із ЗПР є важливим кроком до їх згуртова-
ності і повної соціалізації, оскільки учні мають змогу брати участь 
у загальношкільних заходах, екскурсіях, відвідувати гуртки та сек-
ції. За спостереженнями спеціалістів, у більшості учнів спостеріга-
ється підвищення рівня критичного ставлення до своїх вчинків та 
вчинків інших. 

З 1989 року в ДНЗ № 60 функціонує група для дітей з вадами 
опорнорухового апарату (ДЦП). Кваліфіковані спеціалісти забез-
печують соціальнопсихологічну реабілітацію й адаптацію дитини 
із захворюванням на ДЦП в соціумі. Спостереження проводяться 
на заняттях, прогулянці, у грі, під час сну. Для всебічного розви-
тку дітей проводяться заняття з ознайомлення із навколишнім се-
редовищем, математики, ІЗО, розвитку мови, ЛФК, музичні занят-
тя. Аналітична інформація заноситься до індивідуальних карток 
«Психосоціальної реабілітації дітейінвалідів». Підсумком роботи 
проблемної групи з теми «Особливості роботи з дітьмиінваліда-
ми у дошкільному закладі» є накопичення методичного матеріалу 
для педагогів. Сьогодні заклад працює над вирішенням проблеми 
транспортування дітей з особливими потребами, які проживають у 
різних куточках міста, до дошкільного закладу. 
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В ДНЗ № 2 працюють 6 корекційних груп (для дітей із затрим-
кою психічного розвитку та компенсуючого типу для дітей з пору-
шенням нервової системи і психіки). Зарахування малят відбува-
ється на підставі ретельного обстеження відповідно до рекоменда-
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цій психологомедикопедагогічної консультації. За дватри роки 
корекційної роботи завжди спостерігається позитивна динаміка 
пізнавальної діяльності цих дітей, що дає можливість продовжува-
ти навчання в загальноосвітніх навчальних закладах міста, у кла-
сах інтенсивної педагогічної корекції та спеціальних школах. 

Миколаївський спеціальний навчально-виховний комплекс 
для дітей зі зниженим зором надає дошкільну та базову середню 
освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої 
підготовки, формує у слабозрячих учнів готовність до вибору і реа-
лізації шляхів подальшого здобуття освіти. У шкільному відділенні 
створено певні сучасні умови для здійснення навчальновиховно-
го процесу: сучасною технікою обладнано 2 комп’ютерних класи, 
клас для вивчення біології. Слабозрячі учні забезпечені рельєф-
ними глобусами для вивчення географії. На уроках дітиінваліди 
мають можливість користуватися різноманітними збільшуваль-
ними лупами (настільними, телескопічними, бінокулярною, з під-
світкою, стоячими лупами для розгляду малюнків, карт та інших 
об’єктів), відеомагнітофонами та магнітофонами для прослухову-
вання текстів художніх творів.

Робота в спеціальних класах із наповнюваністю 12–15 учнів 
для дітей із затримкою психічного розвитку в ЗОШ № 53 дозво-
ляє педагогам створити умови для адаптації, навчання та розвитку 
дитини з особливими потребами як активної, свідомої особистос-
ті. Колектив закладу націлений на створення ситуації успіху, коли 
враховуються навіть найменші досягнення школярів. Моніторин-
гом навчальних досягнень учнів установлено, що за період з 1 по 4 
клас рівень компетентності значно збільшується. Абсолютна біль-
шість випускників цих класів спроможна засвоювати знання в 5 
(нормативному) класі на середньому та достатньому рівнях. Але є 
проблеми з вивченням іноземної та української мов, що обумовле-
но вадами розумового та мовленнєвого розвитку учнів.

І хоча на даний час у суспільстві змінилися психологічні стерео-
типи у ставленні до проблем дітейінвалідів з боку фахівців, ідея 
рівних прав та надання рівних можливостей дитиніінваліду ще не 
є загальновизнаною, бракує сучасних підходів до питань соціаль-
ного захисту та допомоги родинам, що виховують дитинуінваліда 
за умов мінімальної підтримки з боку держави.
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Важливою справою залишається соціальний захист дітейінва-
лідів, особливо тих, які мають обмежену здатність до самообслуго-
вування та виховуються вдома.

ОРгАНІзАцІЯ ХАРчУВАННЯ  
В НАВчАЛьНИХ зАКЛАДАХ

Людина, власне, являє со-
бою те, що вона їсть.

Харчування школярів вимагає особливої уваги тому, що сучас-
не навчання у школі потребує високого розумового та фізичного 
навантаження й супроводжується значними енерговитратами. За 
останніми даними ВООЗ, здоров’я дитини на 15% залежить від ор-
ганізації медичної служби, на 25% – від генетичних особливостей і 
на 60% – від збалансованого харчування. 

У 2013–2014 навчальному році організацію харчування дітей у 
загальноосвітніх навчальних закладах міста здійснює комунальне 
виробниче підприємство з організації харчування у навчальних за-
кладах. 

З метою створення умов, що сприяють зміцненню здоров’я, 
формуванню навичок правильного харчування, пошуку нових 
форм обслуговування дітей, збільшенню показника охоплення 
учнів гарячим харчуванням, перед загальноосвітніми навчаль-
ними закладами міста постають питання створення сприятливих 
умов для організації раціонального харчування; зміцнення і мо-
дернізації матеріальної бази приміщень харчоблоку школи; підви-
щення культури харчування; забезпечення санітарногігієнічної 
безпеки харчування; проведення систематичної роз’яснювальної 
роботи серед батьків і учнів про необхідність гарячого харчування.

Усіма видами харчування охоплено 37059 учнів, що складає 
100% від загальної кількості. Всі діти пільгових категорій: дітиси-
роти; діти, позбавлені батьківського піклування (492 учні – 100%); 
діти з малозабезпечених сімей (247 учнів – 100%); діти, батьки яких 
загинули при виконанні службових обов’язків (18 учнів – 100%); 
учні 1–4 класів (15397 учнів, що складає 99,7% від загальної кіль-
кості зазначених дітей) – забезпечені гарячим харчуванням.
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Управління освіти та адміністрації навчальних закладів трима-
ють на постійному контролі питання харчування учнів, вживають 
заходів щодо забезпечення якісного, збалансованого, повноцінно-
го харчування відповідно до діючих нормативів. 

Стан забезпечення підручниками

 При розробці проекту бюджету на 2013–2014 н.р. передбаче-
но видатки на доставку підручників та навчальнометодичної лі-
тератури до навчальних закладів. Розподіл отриманих за рахунок 
держбюджетних коштів підручників і посібників між школами про-
водиться у відсотковому відношенні, відповідно до надходження 
та контингенту учнів. У навчальних закладах у першу чергу під-
ручниками забезпечуються дітисироти та діти, позбавлені бать-
ківської опіки.

Забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчаль-
них закладів м. Миколаєва станом на 02.06. 2014р. становить:

Загальноосвітні навчальні заклади  
з українською мовою навчання

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 1–11 кл.

98 100% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 99%

Загальноосвітні навчальні заклади  
з російською мовою навчання

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 1–11кл.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 100%

• 1–4 кл. – 99%
• 5–9 кл. – 100%
• 10–11 кл. – 98%
• 1–11 кл. – 99%
У 2013–2014 н.р. шкільними бібліотеками отримано 69 417 

примірників літератури на суму 1 198 326,24 грн.
Підручники – 3 кл. – 54 573 екз. (778 518,36 гр.) 
Художня література – 2371 екз. (419 807,88 грн.)
Довідковометодична література – 259 екз.
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Навчальними програмами загальноосвітні навчальні заклади 
забезпечені на 100%.

Створена електронна база підручників, художньої та навчаль-
нометодичної літератури, яка відображає надходження, загальну 
кількість навчальної літератури та розподіл підручників між на-
вчальними закладами міста. Це сприяє ефективному перерозподі-
лу підручників у зв’язку зі зміною контингенту учнів та профілю 
навчання. Продовжується апробація та моніторингове досліджен-
ня якості навчальної літератури для учнів 1, 2 та 5 класів з метою 
створення умов для оновлення змісту освіти, забезпечення загаль-
ноосвітніх навчальних закладів якісними вітчизняними підручни-
ками. Систематично надається методична допомога вчителям, які 
здійснюють експериментальну апробацію навчальної літератури. 
Результати апробації обговорюються на засіданнях науковомето-
дичної ради НМЦ. 

Книжкові фонди в шкільних бібліотеках застарілі, 70% з них 
не відповідають змісту сучасних шкільних програм. Бракує ново-
введених творів з української літератури, сучасних енциклопедій 
та довідників, методичної літератури. Художню та додаткову літе-
ратуру для учнів молодшого шкільного віку бібліотеки за рахунок 
державних коштів не отримують. В основному нові надходження 
до фондів шкільних бібліотек здійснюються завдяки передплаті 
періодичних видань. У той же час не кожна шкільна бібліотека має 
можливість передплатити періодичні видання. 

Фонди шкільних бібліотек поповнюються за рахунок спонсор-
ських внесків, подарунків від батьків, випускників та за кошти, ви-
ручені за здачу макулатури. 

Тому з метою поповнення бібліотечного фонду школами міста 
проводиться доброчинна акція «Подаруй бібліотеці книгу».

Навчальний рік Акція «Подаруй 
бібліотеці книгу»

Спонсорська 
допомога установ 

та громадських 
організацій 

Подарунки від 
місцевих авторів

2013/2014 2241 екз. В-во «І. Гудим» – 
1000 екз. 383 екз.
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сОцІАЛьНИЙ зАХИст ДІтеЙ
Якщо твої плани розраховані на рік – сій 
жито, якщо на десятиріччя – саджай дере-
ва, якщо на віки – виховуй дітей.

Дитинство – найважливіший, самобутній і неповторний 
період у становленні особистості. Саме в цей час людина потре-
бує найбільшої уваги й захисту. Від ставлення до дітей, розуміння 
їхніх потреб, інтересів, проблем та стану охорони дитинства зале-
жить доля кожної дитини й розвиток суспільства в цілому. Одним 
з найоб’єктивніших свідчень демократичності, гуманістичності 
суспільства, держави є міра захищеності його громадян, зокре-
ма, старшого покоління та дітей.

Оскільки в Україні діти становлять чверть населення (понад 
12 млн.), проблеми захисту законних прав та інтересів дітей для 
нас є особливо актуальними. Адже ставлення до дітей, їхніх прав 
і свобод, повага до їхньої людської гідності якнайточніше відобра-
жають рівень гуманності й цивілізованості суспільства.

Забезпечення прав дітей потребує консолідації зусиль органів 
державної влади і місцевого самоврядування, громадськості, а та-
кож підвищення рівня освіченості дітей та дорослих про існуючі 
механізми і можливості захисту конституційних прав та свобод 
дитини; запровадження єдиної загальнодержавної програми ви-
ховання підростаючого покоління; розробки та впровадження сис-
теми організації дозвілля дітей, доступної для кожної дитини; за-
безпечення державної підтримки діяльності дитячих організацій; 
запровадження дієвого механізму запобігання та боротьби з най-
гіршими формами використання дитячої праці; посилення відпо-
відальності за порушення прав дитини.

Доля дітей, захист їхніх прав та людської гідності – це головне, 
що має об’єднати все українське суспільство.

Управління освіти Миколаївської міської ради не залишається 
осторонь проблем дітей, тому щороку плануються та вживаються 
заходи щодо захисту прав і законних інтересів дітей:

• Проводяться наради із заступниками директорів шкіл та гро-
мадськими інспекторами з охорони дитинства щодо вдо-
сконалення роботи навчальних закладів з питань захисту 
прав, свобод і законних інтересів дітей.
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• Посилено контроль за здійсненням майнових та житлових прав 
дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

• Налагоджено взаємодію з районними та міською службами у 
справах дітей. Управління освіти та загальноосвітні навчальні 
заклади мають узгоджені плани взаємодії зі службами.

• Проведено місячник з охорони прав та інтересів дітей, 
під час якого оновлено банк даних дітейсиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, дітейінвалідів, дітей 
з малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, дітей
чорнобильців, дітей, батьки яких загинули при виконанні 
службових обов’язків. Обстежено умови проживання дітей 
у сім’ях опікунів (піклувальників), про що складені відпо-
відні акти, спланована робота навчальних закладів з охо-
рони дитинства тощо.

Станом на 01.06.2014 р. у м. Миколаєві навчається та вихову-
ється:

–  дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 582
–  дітейінвалідів – 681
–  дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 424
–  дітей, батьки яких загинули при виконанні службових
 обов’язків – 8
–  дітей з багатодітних сімей – 3030
–  дітей з малозабезпечених сімей – 468
• Перебуває на контролі питання подальшого працевлашту-

вання, навчання випускників із числа дітейсиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклування, та дітейінвалідів.

• Заплановано виплату одноразової матеріальної допомоги 
випускникам 11 класів із числа дітейсиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування, які будуть працевлаштова-
ні до державних підприємств.

• Проводиться виплата одноразової матеріальної допомоги 
дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківського піклу-
вання, при досягненні ними 18річного віку.

• Проведено акції «Милосердя» з метою допомоги дітямси-
ротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям 
з малозабезпечених сімей.

• Надано безкоштовне гаряче харчування учням 1–4 кла-
сів та дітям пільгових категорій.
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• Забезпечено дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, єдиними квитками, які дають пільги на без-
коштовний проїзд у міському транспорті, безкоштовне 
відвідування виставок, музеїв, кінотеатрів, театрів тощо.

• Заплановано свято для першокласників із числа дітейсиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, під час якого 
учні отримують шкільну, спортивну форми та приладдя.

• Надано безкоштовні новорічні подарунки (16355 шт.) ви-
хованцям ДНЗ та учням пільгових категорій. 

Такі заходи вчать творити добро для інших, сприяють розвитку 
творчих здібностей дітей та спонукають їх до участі у благодійній 
діяльності.

Важливу роль у соціалізації дитини, її гармонійному розвитку 
відіграє родина. Проте в Україні збільшується кількість сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, втратили свої вихов-
ні можливості через виникнення таких умов, що порушують нор-
мальну життєдіяльність родини, наслідки яких вони не можуть по-
долати самостійно.

Соціальна робота з сім’ями, які опинилися у складних життє-
вих обставинах, у навчальних закладах міста забезпечується через 
раннє виявлення, облік та психологопедагогічний супровід таких 
сімей, який у системі освіти спрямований на створення соціальних 
умов для задоволення законних інтересів, свобод, реалізації пра-
ва дитини на освіту, її розвиток, і сприяє взаємодії закладів освіти, 
родини, суспільства, служб у справах дітей, кримінальної міліції у 
справах дітей, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, громадських організацій у вихованні дітей, їх адаптації до 
умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомо-
гу батькам та особам, що їх замінюють.

У закладах оформлено куточки та інформаційні стенди для ді-
тей і батьків, в яких розміщено просвітницькі матеріали з питань 
забезпечення прав дитини, профілактики психологічного та фізич-
ного насилля, відповідальності батьків за розвиток і виховання ди-
тини, номери телефонів установ, до яких можна звернутися з при-
воду соціального захисту дітей; функціонують «Скриньки довіри». 
У дошкільних навчальних закладах наявні «Батьківські куточки», 
папкипересувки в групах. 
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У порівнянні з минулими роками адміністраціями шкіл активі-
зовано взаємодію з районними службами у справах дітей, відділа-
ми кримінальної міліції у справах дітей, ММЦСССДМ, що дало по-
зитивні результати в проведенні профілактичнопросвітницьких 
заходів з учнями та їх батьками. За участю представників соціаль-
них служб та правоохоронних установ у ЗОШ № 61 пройшов семі-
нар для батьків «Взаємопорозуміння у родині. Профілактика на-
сильства й жорстокості в дитячому середовищі», матеріали якого 
розміщено на сайтах школи та адміністрації Центрального району. 
Плідну співпрацю з міською юстицією налагоджено ДНЗ № 47. Від-
повідно до затвердженого плану спільних заходів із правової осві-
ти у закладі за участю представників юстиції проведено відкриті 
заняття для батьків, лекції, виставки буклетів про права дітей.

З метою підвищення культури батьківської громадськості, на-
дання допомоги у вирішенні сімейних конфліктів із листопада 
2013 року представниками Центру «Школи відповідального бать-
ківства» проводяться лекції. З лютого 2014 року за кожним на-
вчальним закладом закріплено фахівця з соціальної роботи Центру 
для допомоги раннього виявлення та забезпечення соціальнопси-
хологічного супроводу дітей та сімей, які потребують підвищеної 
педагогічної уваги, дітей із сімей, які опинилися у складних життє-
вих обставинах. 

За результатами спільної роботи навчальних закладів із відпо-
відними установами і соціальними службами протягом навчального 
року 19 дітей знято з обліку у зв’язку з подоланням складних життє-
вих обставин та покращенням ситуації у родині; 7 дітей влаштовано 
до центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей. Усіх дітей із 
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, охоплено на-
вчанням, залучено до гурткової та позашкільної діяльності.

Управлінням освіти, педагогічними колективами навчальних 
закладів проводиться системна робота щодо реалізації Закону 
України «Про освіту» в частині виконання конституційних вимог 
у здобутті дітьми і підлітками шкільного віку повної загальної се-
редньої освіти:

• Щорічно здійснюється облік дітей і підлітків шкільного 
віку на закріплених територіях обслуговування, перевіря-
ється явка учнів до занять, формується банк даних учнів, не  
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охоплених навчанням, вживаються заходи щодо повернен-
ня неповнолітніх до навчання. 

• Забезпечено контроль за станом відвідування учнями шко-
ли, проводиться роз’яснювальна робота з батьками щодо 
обов’язковості здобуття їх дітьми освіти та відповідально-
го ставлення до навчання, налагоджено взаємодію зі ССД, 
ВКМСД районів міста. 

• Для запобігання дитячій безпритульності і бездогляднос-
ті протягом навчального року разом зі спеціалістами ССД 
проводилися рейди «Діти вулиці», «Мікрорайон», «Урок», 
відвідувалися сім’ї, які опинилися у складних життєвих об-
ставинах. 

• З метою соціального захисту дітей, права учнів на освіту 
згідно з наказом управління освіти організовано навчаль-
новиховний процес у центрі соціальної реабілітації дітей 
Миколаївської обласної ради, де тимчасово, до подальшого 
влаштування, перебувають неповнолітні, вилучені з сімей.

Унаслідок такого системного підходу маємо позитивні резуль-
тати. Всі діти і підлітки шкільного віку міста охоплені навчанням 
для здобуття повної загальної середньої освіти.

тУРБОтА пРО ЖИттЯ тА зДОРОВ’Я ДИтИНИ – 
НАЙВАЖЛИВІША пРАцЯ пеДАгОгА

Людина живе доти, 
поки в неї є нездійсненна мрія.

Одним із основних принципів державної політики у сфері охо-
рони праці, направленим на реалізацію системи підвищення на-
вченості працівників, з метою забезпечення належних, безпечних і 
нешкідливих умов праці, запобігання нещасним випадкам та про-
фесійним захворюванням організовано навчання і системне підви-
щення знань з питань охорони праці.

В атестації з питань охорони праці працівники всіх навчальних 
закладів продемонстрували глибокі знання нормативноправових 
актів, уміння орієнтуватись у надзвичайних ситуаціях, надавати 
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першу допомогу потерпі-
лим. Отримані знання до-
помагають працівникам 
уникати небезпечних 
факторів, здійснювати 
профілактичну роботу 
щодо попередження не-
щасних випадків з дітьми 
під час навчальновихов-
ного процесу та в побуті. 

Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час прове-
дення навчальновиховних занять, вживанні конкретних заходів 
щодо збереження здоров’я та життя всіх учасників навчальнови-
ховного процесу. Активними формами пропаганди безпечної пове-
дінки учнів і вихованців є проведення різноманітних заходів.

З моменту заснування (1959 рік) масового руху юнацьких до-
бровільних пожежних дружин ця громадська ініціатива охопила 
всю Україну. Рух витримав випробування часом. Сьогодні тисячі 
юнаків і дівчат наполегливо вивчають основи пожежної справи, 
знають, як боротися з вогняною стихією та попередити пожежу, 
швидко оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення. 

У 2014 році проведено 
20й фестиваль ДЮП. У 
районних і міському ета-
пі свої вміння і навички 
показали кращі команди 
міста. Вже традиційно пе-
реможцем міського етапу 
стала команда ЗОШ № 45, 
яка буде представляти 
м. Миколаїв у обласному 
етапі змагань. 

За останні роки рух ЮІР об’єднав десятки тисяч юнаків та ді-
вчат і став школою виховання учасників дорожнього руху. Цілий 
рік під керівництвом педагогів молодь освоює навички безпечної по-
ведінки на дорозі і допомагає вивчити їх своїм одноліткам, молодшим 
школярам та вихованцям ДНЗ. Підсумком цієї роботи є проведення 
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зльоту загонів ЮІР. Цього року 
у змаганнях брали участь пред-
ставники всіх навчальних за-
кладів міста, найкращою ви-
знана команда ЗОШ № 60, яка 
буде представляти м. Миколаїв 
у обласному етапі. 

Життя людини – найвища 
цінність, а безпека на дорозі 
– це і є, насамперед, безпека 

життя. Управлінням освіти спільно з ДАІ УМВС у Миколаївській 
області проводиться постійна цілеспрямована робота щодо по-
передження травмувань на дорогах. З метою привернення уваги 
суспільства до проблем безпеки дорожнього руху, формування без-
печних навичок поведінки на вуличнодорожній мережі, дбайли-
вого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих у 2014 
році було проведено міський етап Всеукраїнського дитячого твор-

чого конкурсу, участь у яко-
му взяли всі ЗНЗ і ДНЗ міста. 
Учні та вихованці загально-
освітніх закладів міста, окрім 
малюнків, запропонували до 
розгляду журі мозаїку, апліка-
ції, фотографії. Переможцями 
стали учні ЗОШ №  11, 18, 19, 
40, 46, ДЦ Корабельного райо-
ну, СЮН, вихованці ДНЗ №  51, 

87, яких було нагороджено грамотами та цінними подарунками. 
Сьогодні кожний педагог розуміє, що найвища цінність держа-

ви – це здоров’я громадян України, тому потрібно докласти макси-
мум зусиль щодо створення умов збереження, зміцнення і віднов-
лення здоров’я особистості, підвищення правової культури, запо-
бігання проявів насилля, створення безпечних і нешкідливих умов 
навчання та виховання, налагодження психологічного комфорту 
дитини в сім’ї та в навчальному закладі, що є обов’язковою умовою 
його соціального захисту.
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сУчАсНІ метОДИ ОРгАНІзАцІЇ  
КУЛьтУРНО-ДОзВІЛЛєВОЇ ДІЯЛьНОстІ  

ШКОЛЯРІВ

Десь у найпотаємнішому куточку серця
в кожної дитини своя струна, вона звучить
на свій лад, і щоб серце озвалося на моє слово,
потрібно самому настроїтися на тон цієї струни.

В. О. Сухомлинський 

 Школа – це унікальна система, особливий світ, де рух не при-
пиняється ні на хвилину, адже його складовими часточками є діти, 
педагоги і батьки. Щоб цей рух був сприятливим і плідним, для 
кожного його учасника необхідна чітка, злагоджена робота щодо 
організації виховного процесу. Особлива роль у цьому процесі на-
лежить педагогуорганізатору та класному керівнику – професіо-
налам високого рівня, майстрам дозвілля, які організовують спіл-
кування, вибудовують відносини з кожною дитиною таким чином, 
щоб сприяти її творчому, духовному розвитку і вихованню.

Говорять призери конкурсу «Класний керівник – 2014»

Ранок учнів ЗОШ № 29 починається спортивно і корисно
 Силкіна А. В., класний керівник 7 класу 

Збереження та зміцнення здоров’я дітей – одна з основних про-
блем, над якою наполегливо працює педагогічний колектив ЗОШ 
№ 29. Робота класних керівників спрямована на вдосконалення 
навичок здорового способу життя через формування бережливого 
ставлення до власного здоров’я як найвищої людської цінності. З 
цією метою був реалізований грант соці-
ального проекту від РУСАЛу «Велостоян-
ка» вартістю 10000 грн. протягом 2012–
2014 навчальних років. 

Підготовка до участі у проекті була 
ініційована лідерами учнівського само-
врядування, зокрема президентом шко-
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ли Маркеловою Марією. 
Кожен клас презентував 
свою ідею. Саме ідея мого, 
на той час 6го, класу спо-
добалась учням та адмі-
ністрації школи найбіль-
ше. Адже в нашій школі 
є учні, які займаються 
велоспортом та й просто 
полюбляють кататись 
на велосипедах, а хотіли 
б приїжджати до школи 

саме на них. Це виявилося проблемою, тому що не було місця, де 
їх залишити. Разом ми вирішили їм допомогти в цьому і створили 
цей проект. Його підтримали не тільки учні, а й батьки, вчителі, які 
допомагали у втіленні цієї ідеї в життя. 

У рамках популяризації велоспорту в школі відбувся ряд зу-
стрічей із представниками молодіжної організації «Альтерспорт» 
Р. Байрозяном і А. Городєцьким, які привітали учнів з отриманням 
власної велостоянки і підкреслили, що ЗОШ № 29 – перша школа, 
яка проявила таку ініціативу не тільки у Корабельному районі, але 
й у місті. Висловили сподівання: «Позитивний і корисний досвід 
переймуть інші школи, і більше учнів міста Миколаєва матимуть 
змогу їздити до школи на велосипеді». Учні дізналися про вело-

інфраструктуру і євро-
пейський досвід запро-
вадження велосипедів як 
найпопулярнішого виду 
транспорту, про велоси-
педний рух у Миколаєві і 
підтримку велокультури 
організацією «Альтер
спорт». 

Тепер учні школи є 
активними учасниками 
міських велопробігів під 
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час проведення велоднів. 
Урізноманітнено ряд 
шкільних спортивних за-
ходів із залученням вело-
сипедистів. Прикладом 
для школярів є і наші 
вчителі, які беруть ак-
тивну участь у велошоу 
та різних велозмаганнях. 

Починаючи день із 
фізичних вправ, ми про-
грамуємо себе на пози-
тивний, активний робо-
чий настрій. Велоспорт 
зранку стимулює пра-
цездатність, гарне само-
почуття, чудовий настрій 
і бадьорість. Починати 
день з роботи над влас-
ним здоров’ям і красою 
приємно. 

ЗОШ № 29 завжди 
пропонувала учням мож-
ливість рости і розвиватись, вибирати інший спосіб життя – здо-
ровий, адже саме він веде до гарного майбутнього і здорової нації.

Діяльнісне українознавство – шлях до пізнання Батьківщини
Кравченко І. М., класний керівник 8 класу ЗОШ № 42

У дитинстві відкриваєш материк,
котрий назветься потім – Батьківщина.

Л. Костенко

Національнопатріотичне виховання передбачає формування 
національної свідомості, виховання любові до рідного краю і сво-
го народу, шанобливе ставлення до його культури, науки, історії та 
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повагу до культури всіх народностей, які проживають на терито-
рії України, є складовою всебічного розвитку особистості з висо-
кими моральнодуховними цінностями. В різних формах роботи 
воно складає певну систему, взаємозв’язок і гармонійне поєднання 
складових якої є запорукою ефективного виховного процесу.

Форми й методи виховання базуються на українських народних 
традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки 
й психології. Свою роботу я спрямовую на реалізацію загальнодер-
жавної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів» та шкільної програми ви-
ховання школярів «Я та оточуючий світ», які розраховані на всі 
вікові категорії учнів. Згідно з ними ідеалом виховання виступає 
різнобічно та гармонійно розвинений, національно свідомий, ви-
сокоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до са-
морозвитку та самовдосконалення.

Я активно залучаю юнаків і ді-
вчат до вивчення історії та культури 
України через різноманітні форми 
позакласної роботи. Однією з таких 
форм є фототерапія – своєрідний за-
сіб самовираження, самопізнання, 
соціалізації та емоційночуттєвого 
виховання людини.

При підготовці до святкування 
200річчя Т. Г. Шевченка учні не тіль-
ки дослідили його творчість, а й за-

хотіли самі стати фотомоделя-
ми для картин, причому захо-
пили цією ідеєю й інші класи. 

Як же ж цікаво не просто 
розглядати картини, спосте-
рігати за мистецтвом, культу-
рою, а й доторкнутися до них, 
стати їх частиною! 

Щира зацікавленість дітей 
даною роботою принесла не-
сподіваний, приємний резуль-
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тат – з’явився відеоролик «Йдемо за 
Кобзарем ми крізь час…». У ньому 
були представлені матеріали дослі-
дження, творчі напрацювання учнів 
(поезії, малюнки, художні читання, 
виступи). На міському конкурсі віде-
офільмів «Ми чуємо тебе, Кобзарю, 
крізь століття, тебе своїм сучасни-
ком звемо…» ми посіли І місце.

Сподіваюся, що мої учні стануть 
справжніми патріотами України, не-
зважаючи на їх етнічну приналеж-
ність, усвідомлюватимуть спільність 
власної долі з долею Батьків-
щини, відчуватимуть потребу 
у збереженні та примноженні 
духовного і матеріального ба-
гатства українського народу.

Сьогодні чи не кожен пе-
дагог стикається з проблемою 
оптимального використання 
сучасних форм і методів ро-
боти. На перший план висуну-
лись активні, динамічні форми 
роботи. Цікаві для учнів, педагогів, вони вносять в освітній процес 
свіжі думки, нові ідеї, сприяють згуртуванню колективу, мають 
значні переваги перед традиційними формами роботи. Їхня ори-
гінальність, новизна викликають інтерес, використання ігрових 
методів допомагає зняти суб’єктивні бар’єри в спілкуванні (побо-
ювання помилитися, прийняти неправильне рішення тощо). Вони 
охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її компетент-
ності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, 
здатність до прийняття рішень, взаємодії.

Організоване дозвілля збагачує особистість учня:
• відкриває світ духовно значущого дозвілля вітчизняної 

культури;
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• дає можливість почувати себе значущою особистістю, реа-
лізувати себе в шкільному та подальшому житті, долучати-
ся до творчості;

• розуміти соціальну значущість спілкування з однолітками, 
учителями, батьками;

• допомагає знайти захист від негативних явищ у сім’ї, на-
вчанні, житті;

• навчає цінувати й організовувати свій вільний час, обирати 
заняття за інтересами, потребами, за їх значенням у житті;

• бути організатором себе та інших, лідером і підлеглим, 
творцем і виконавцем;

• жити серед людей, поважати їх індивідуальність, цінува-
ти чужі інтереси, радіти успіху кожного, зберігати дружні 
зв’язки.

Знайомтеся – досвід!

Розвиток творчого потенціалу школярів у позакласній роботі
Ткачик Н. С., педагог-організатор ЗОШ № 57

Школа – це життєвий простір дитини; тут вона не просто готу-
ється до життя, а живе. Тому виховна робота в ЗОШ № 57 плануєть-
ся так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проекту-
вальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями 
і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності 
дитинства, демократичного діалогу між поколіннями. Важливу 
роль у цьому відіграє позакласна робота. 

Особливу увагу ми приділяємо колективним творчим справам 
(КТС), які є важливим фактором розв’язання нагальних сучасних 
виховних завдань патріотичного, морального, фізичного, трудово-
го, розумового, естетичного рівнів. Участь вихованців у підготовці 
та проведенні КТС якнайкраще сприяє їх залученню до активної 
соціальної діяльності, а отже, створює оптимальні умови для на-
буття соціального досвіду.

У нашій школі традиційними стали КТС у напрямку ціннісного 
ставлення до суспільства та держави: «А ми тую червону калину 
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підіймемо», «Всі ми діти 
твої, Україно» тощо. 

Метою КТС «Всі ми 
діти твої, Україно» є зна-
йомство учнів з народа-
ми, які проживають на 
території України, яка 
стала рідною Батьків-
щиною для багатьох на-
родів: росіян, білорусів, 
циган, євреїв, вірменів та 
інших національностей, 
кількість яких налічуєть-
ся більше 100. 

Учні у процесі творчої 
справи разом з учителя-
ми, батьками досліджу-
ють пам’ятні історичні 
події, вивчають культурні 
пам’ятки, звичаї, релігійні 
та народні свята, націо-
нальні страви, одяг. 



148

освіта
миколаєва

Кульмінацією колективної справи є виступи учнів із презента-
ціями народних звичаїв, інсценуванням народних казок, буваль-
щин, пісень, що лунають мовою оригіналу, народних танців. Гляда-
чів вітали листівками та спецвипусками шкільної газети. 

Організовуються виставки, на яких можна побачити національ-
ні ляльки, художні твори, зразки грошей, вироби ужитковопри-
кладного мистецтва, погортати «Путівник по країнах світу». Це 
свято єднає всіх нас у бажанні жити у мирі, злагоді та процвітанні.

Створюємо оточуючий нас світ своїми руками
Кучеренко О. М., педагог-організатор ЗОШ № 20

Ось уже три роки поспіль ЗОШ № 20 обрала для себе нову су-
часну модель розвитку навчального закладу – це Школа життєт-
ворчості, яка ґрунтується на основі ставлення до дитини як до 
особистості, пріоритетності творчої діяльності дитини, розвитку її 
здібностей. Ми вважаємо, що школа повинна допомагати зробити 
дозвілля школярів змістовним і цікавим з урахуванням сучасних 
тенденцій, навчити орієнтуватися в запитах сьогоднішньої молоді, 
вміти передбачати та швидко реагувати на її зміни, пропонувати 
нові форми та види дозвільної діяльності учнівської молоді.

Дуже модною і поширеною формою активної роботи є флеш-
моб. Флешмоб – це заздалегідь спланована масова акція, в якій ве-
лика кількість людей виконує одну справу, все перетворюється в 
креативне і цікаве дійство. Мета флешмобу – привернути увагу до 

якоїсь сучасної теми чи 
проблеми. У 2011 році в 
школі відбувся перший 
флешмоб «Майданs». 

Ми вчилися відпочи-
вати і працювати разом, 
бути толерантними один 
до одного, доводили, що 
«Двадцятка» – це одна 
велика сім’я. Оргкомітет 
заздалегідь підготував 
танок на 15 хвилин і ро-
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зучив його з активами 
класів, а ті – навчили ін-
ших. Була введена єдина 
форма одягу – джинси і 
біла футболка. По коман-
ді всі учні зібралися на 
шкільному майданчику і 
почали танцювати, а на-
прикінці перебудувалися 
у велике серце, у центрі 
якого номер «20». Це сим-
волізувало, що в нашому 
серці школа № 20.

До Дня українського козацтва з метою виховання патріотизму, 
розширення знань щодо традицій і обрядів українського народу 
в рамках КТС «Україна вишивана» був проведений Рушниковий 
флешмоб.  Кожен клас зробив свій рушник, і склалася рушникова 
доріжка завдовжки 50 метрів.

Підсумком флешмобу зі східних єдиноборств «Зарядка каратис-
та» у рамках міської КТС 
«Рух. Енергія. Здоров’я та 
краса» є спроба кожного 
учня школи в ролі кара-
тиста. 

У флешмобі «Яблуч-
ко» до Дня міста ми по-
пуляризували танок 
«Яблучко» та розучили 
рухи. На перервах під му-
зику розучили елементи 
танцю, а після уроків за-
кружилися у запальному 
танку. 

З метою привернення 
уваги до міста Микола-
єва як до міста корабе-
лів, об’єднання всіх ідеєю 
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святкування його 224ї 
річниці проведено флеш-
моб «Кораблик», у ре-
зультаті якого створився 
малюнок. Старшокласни-
ки заздалегідь на асфаль-
ті крейдою намалювали 
кораблик, сонце, хвилі, а 
в центрі корабля – 224. 
Кожен клас початкової 
школи «малював своє, 
взявши з собою повітря-
ні кульки відповідного 
кольору». У результаті 

вийшла чудова картинка. Ми створюємо оточуючий нас світ своїми 
руками – таким, яким самі бажаємо його бачити.
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КРОК ЗА КРОКОМ ДО КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ
Компетентнісний підхід як домінанта 
у репертуарі освітніх інновацій.

Упровадження державних стандартів покликане поступово 
створювати нову школу, з новими пріоритетами, з принципово но-
вою сумою освітніх орієнтирів, спрямованих на забезпечення єди-
ного освітнього простору та реалізацію компетентного підходу до 
змісту, на формування універсальних компетенцій та практичне 
впровадження особистісної моделі навчання і виховання підроста-
ючого покоління. 

З 2012 року розпо-
чалося поетапне впрова-
дження нового Держав-
ного стандарту загальної 
початкової освіти, а з 
2014 року – Державного 
стандарту базової та за-
гальної середньої освіти.

Зміни у Державному 
стандарті приводять до 
змін і в управлінні на-
вчальним закладом. Пе-
ред керівниками шкіл міста постало багато питань, пов’язаних з 
модернізацією управління навчальновиховним процесом. Про 
розв’язання деяких з них ішлося на методичних заходах, де управ-
лінці представили власний досвід щодо організації проблемного і 
неперервного навчання учнів, використання інноваційних техно-
логій у навчальновиховному процесі, застосування сучасних форм 
методичної роботи, створення в колективах атмосфери відпові-
дальності педагогів за результати праці тощо. 

• Робота Школи управлінської майстерності «Впровадження 
нових Державних стандартів початкової, базової та повної 
загальної середньої освіти в умовах загальноосвітнього на-
вчального закладу», засідання якої відбулося на базі ЗОШ № 4.

• Дистанційний семінар «Розвиваючий потенціал змісту осві-
ти у 11річній школі в умовах реалізації нових державних 
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стандартів». (Для заступників директорів з навчальнови-
ховної роботи).

• Проблемний семінар «Роль класного керівника у забезпе-
ченні умов для засвоєння учнями рівня та обсягу нового 
державного стандарту» (для ЗДВР). 

•  Управлінський практикум «Сучасний урок в контексті но-
вітніх вимог», акцентовано увагу на організації компетент-
нісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів у 
навчанні школярів відповідно до вимог нового державного 
стандарту. 

• Семінарпрактикум «Особливості викладання іноземних 
мов за новими програмами у 1х, 2х, 5х класах», проведе-
ний на базі СЗОШ № 22.

• Консультація «Особливості викладання історії в 5 класі за 
вимогами нового державного стандарту і навчальних про-
грам».

• Тренінг «Використання навчальнометодичного комплекту 
«Зелений пакет для дітей» та «Чорноморська скринька» за 
участю групи «Екос».

• Експресконсультації з методики викладання природознав-
ства, іноземних мов, програмного забезпечення курсу «Схо-
динки до інформатики».

• Презентація здоров’язберігаючих методик творчою групою 
«Здоров’ятко» та медикопедагогічної технології «Піснез-
найко».

• Фотовиставка «Початкова школа – фундамент шкільної 
освіти. Впроваджуємо новий Державний стандарт». Фото-
виставка «Початкова школа – фундамент шкільної освіти. 
Впроваджуємо новий Державний стандарт».

• Завершено роботу над проектом «На порозі школи», продо-
вжено роботу над проектом «З початкової – в основну». 

У 2013–2014 навчальному році була організована пропедев-
тична робота з учителями, які будуть працювати в 3, 6 класах. За 
допомогою дистанційного навчання вчителі познайомилися з осо-
бливостями програм та підручників нового предмета 3 класу «Я у 
світі» (суспільствознавство).
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У ході творчих зустрічей з науковцями учителі вчилися прийо-
мам формування компетентного читача на уроках літературного 
читання, використання нових технологій у засвоєнні табличних 
випадків множення та ділення, знайомилися з особливостями та 
змістом нових підручників. Зустрічі з авторами шкільних підруч-
ників і програм допомогли педагогам усвідомити стратегію сучас-
ної освіти і спланувати шляхи реалізації основних напрямків онов-
лення змісту навчальних галузей.
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мАЙБУтНє – зА ІНтеЛеКтУАЛАмИ
Розумні люди – найкраща енциклопедія.

 Й. Гете

Молодь є активною складовою сучасного українського суспіль-
ства. На сьогоднішній день активна молода людина – носій інте-
лектуального потенціалу, основний рушійний та визначальний 
фактор соціальноекономічного прогресу. Саме від здатності моло-
ді бути активною, дієздатною та творчою силою залежать перспек-
тиви державорозбудовуючого процесу в Україні.

Завдяки наполегливій праці керівників і учителів навчальних 
закладів міста Миколаєва, умінню розпізнати в дитині талановиту 
особистість, пробудити в ній радість творчості, запалити іскорку 
знань щорічно учні нашого міста стають переможцями олімпіад, 
змагань, конкурсів різних рівнів.

У 2013–2014 навчальному році навчальні заклади брали участь 
у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 23 ба-
зових дисциплін, в якому взяли участь 2324 учні, 1079 – здобули 
перемогу.

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з ба-
зових дисциплін брали участь 317 учнів, з них переможцями стали 
274 школярі.

Під час ІV фінального етапу олімпіад 31 школяр із 37 перемож-
ців продемонстрував високий рівень знань та практичних умінь і 
навичок із навчальних дисциплін.

Мала академія наук України сприяє розширенню наукового 
світогляду учнівської молоді, розвитку інтелекту, пізнавальної ді-
яльності та творчих здібностей, залученню до активного процесу 
навчання шляхом проведення науководослідницької діяльності, 
самовизначенню у майбутній професії.

За підсумками ІІ (обласного) етапу конкурсузахисту науково
дослідницьких робіт учнівчленів МАН України 101 учень став пе-
реможцем, 14 – ІІІ Всеукраїнського етапу.

Близько 50 тис. учасників олімпіад, творчих конкурсів, турнірів, 
змагань різних рівнів продемонстрували достатній рівень знань із 
предметів, новизну та оригінальність у вирішенні поставлених за-
вдань.
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З кожним роком набирає обертів Всеукраїнський інтерактив-
ний природничий конкурс «Колосок». Інтерес учнів до конкур-
су постійно зростає. Так, у 2013–2014 навчальному році було 662 
учасники та 500 переможців. 

700 учнів здобули перемогу у Всеукраїнському фізичному кон-
курсі «Левеня».

Цікавою формою інтелектуальних учнівських змагань, які фор-
мують компетентну особистість, є турніри. Педагогічні колективи 
навчальних закладів підтримують турнірний рух серед учнівської 
молоді. Учасниками учнівських турнірів на всіх етапах стали 300 
юних фізиків, хіміків, математиків, істориків, біологів, правознав-
ців, географів та економістів, 200 – стали переможцями. 

 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, який проходив під 
гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої», був присвячений Шевченків-
ським дням. У номінації «Історія і державотворення» переможцями 
стали 50 учнів, у номінації «Українська мова та література» – 40.

З метою сприяння утвердженню державного статусу україн-
ської мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, вихо-
вання пошани до культури і традицій українського народу учні що-
річно беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови 
імені Петра Яцика. За результатами І етапу в конкурсі взяли участь 
4010 учнів. На участь у ІІ етапі конкурсу було подано 297 заявок. 

Школярі є активними учасниками Всеукраїнської українознав-
чої гри «Соняшник» і Міжнародного конкурсу з інформатики та 
комп’ютерної грамотності «Бобер». 

Міська учнівська Інтернетолімпіада з математики для учнів 5 
класів проводиться з використанням мережі Інтернет. 70 учнів із 
100 стали переможцями. Переможці Інтернетолімпіади в подаль-
шому успішно беруть участь у Всеукраїнських учнівських олімпіа-
дах з математики, фізики, астрономії. 

У міському етапі щорічного регіонального конкурсу «Найкращий 
відгук на сучасну дитячу прозу» взяли участь 15 загальноосвітніх на-
вчальних закладів міста. На конкурс представлено 33 роботи.

Однак під час роботи з обдарованими дітьми виникають пе-
дагогічні й психологічні труднощі, обумовлені розмаїтістю видів 
обдарованості, безліччю суперечливих теоретичних підходів і ме-
тодів, варіативністю сучасної освіти. Для вдосконалення системи 
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виявлення, навчання, виховання обдарованої молоді та надання їй 
педагогічної підтримки необхідно:

• створити міський центр по роботі з обдарованими учнями;
• надати додаткові години учителям для роботи з обдарова-

ними дітьми;
• створити умови для повноцінного функціонування місько-

го територіального відділення МАН;
• забезпечити фінансування учителів та обдарованої моло-

ді для участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, 
програмах.

Переможці IV етапу Всеукраїнських  
учнівських олімпіад з базових дисциплін  

(стипендіати міського голови)

• з географії
Сусуйкіна Дар’я, учениця 8 класу Миколаївської гімназії № 4 – 
ІІІ місце;
Багрінцев Ігор, учень 9 класу ЗОШ № 57 – ІІІ місце;
Войтенко Ольга, учениця 10 класу Миколаївської гімназії № 2 – 
ІІІ місце;
Білокриницька Крістіна, учениця 11 класу Миколаївської гімназії 
№ 3 – ІІІ місце;

•  з економіки
Яковенко Наталія, учениця 9 класу Миколаївського муніципального коле-
гіуму ім. В. Д. Чайки – ІІІ місце;

• з української мови і літератури
Мачула Ангеліка, учениця 8 класу Першої української гімназії імені М. Ар-
каса – ІІ місце;
Мельник Вероніка, учениця 11 класу Миколаївської гімназії № 2 – ІІ місце;



освіта
миколаєва

157

• з обслуговуючої праці
Трушина Тетяна, учениця 9 класу ЗОШ № 56 – ІІ місце;
Александровська Анастасія, учениця 9 класу ЗОШ № 53 – ІІ місце;

• з правознавства
Петрова Валерія, учениця 11 класу ЗОШ № 20 – ІІ місце;
Колінко Катерина, учениця 11 класу ЗОШ № 20 – ІІІ місце;

• з історії
Руденко Олексій, учень 11 класу Миколаївської гімназії № 2 – І місце;
Касьянівський Іван, учень 10 класу ЗОШ № 22 – ІІІ місце;
Куделя Володимир, учень 8 класу ЗОШ № 22 – ІІІ місце;

• з фізичної культури
Платовський Сергій, учень 11 класу Миколаївського муніципаль-
ного колегіуму ім. В. Д. Чайки – І місце;
Пугач Юлія, учениця 11 класу Миколаївського муніципального ко-
легіуму ім. В. Д. Чайки – І місце;

• з фізики
Роговцов Юрій, учень 8 класу Миколаївського муніципального ко-
легіуму ім. В. Д. Чайки – ІІІ місце;

• з екології
Горбунова Алеся, учениця 11 класу Миколаївського морського лі-
цею імені професора М. Александрова – ІІІ місце;

• з німецької мови
Дячук Валерія, учениця 9 класу ЗОШ № 1 – ІІІ місце;

• з англійської мови
Дячкова Еліна, учениця 9 класу ЗОШ № 3 – ІІІ місце;
Русяновська Юлія, учениця 10 класу Миколаївської гімназії № 41 – 
ІІІ місце;
Луценко Ксенія, учениця 10 класу ЗОШ № 22 – ІІІ місце; 
Мечет Лідія, учениця 11 класу ЗОШ № 22 – ІІІ місце;

• з інформатики
Мудрієвський Петро, учень 9 класу Миколаївського муніципально-
го колегіуму ім. В. Д. Чайки – І місце; 
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Федоров Олександр, учень 11 класу Миколаївського муніципаль-
ного колегіуму ім. В. Д. Чайки – ІІ місце;

• з інформаційних технологій
Гриб Олександр, учень 11 класу Миколаївського муніципального 
колегіуму ім. В. Д. Чайки – ІІ місце;
Мудрієвський Петро, учень 9 класу Миколаївського муніципально-
го колегіуму ім. В. Д. Чайки – ІІ місце;
Круковський Ярослав, учень 11 класу Миколаївської гімназії № 2 – 
ІІІ місце; 
Брильов Ростислав, учень 11 класу Миколаївської гімназії № 2 – 
ІІІ місце; 

• з російської мови і літератури
Погорелов Олександр, учень 11 класу ЗОШ № 19 – ІІІ місце;
Осіпова Олена, учениця 11 класу ЗОШ № 35 – ІІІ місце.

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнського  
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук України 
(стипендіати міського голови)

• Секція математики
Скрипник Віталій, учень 11 класу Миколаївського муніципального 
колегіуму ім. В. Д. Чайки – ІІ місце

• Секція прикладної математики
Мельніков Віктор, учень 11 класу Миколаївського муніципального 
колегіуму ім. В. Д. Чайки – ІІ місце

• Секція математичного моделювання
Новицький Олександр, учень 11 класу Миколаївського муніци-
пального колегіуму ім. В. Д. Чайки – ІІ місце
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• Секція експериментальної фізики
Кузнецов Георгій, учень 9 класу Миколаївського морського ліцею 
ім. проф. М. Александрова – ІІІ місце

• Секція «Етнологія»
Ябанжі Лівій, учень 11 класу Миколаївського морського ліцею ім. 
проф. М. Александрова – ІІ місце

• Секція електроніки та приладобудування
Іванов Дмитро, учень 11 класу Миколаївського муніципального ко-
легіуму ім. В. Д. Чайки – ІІІ місце

• Секція авіа- та ракетобудування, машинобудування та 
робототехніки

Норд Леонід, учень 11 класу Миколаївського муніципального коле-
гіуму ім. В. Д. Чайки – ІІ місце

• Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та 
технологій

Кікін Владислав, учень 11 класу Миколаївського муніципального 
колегіуму ім. В. Д. Чайки – ІІІ місце

• Секція технологій програмування
Мудрієвський Петро, учень 9 класу Миколаївського муніципально-
го колегіуму ім. В. Д. Чайки – ІІІ місце

• Секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових 
програм

Михалевич Олександр, учень 11 класу Миколаївського морського 
ліцею ім. проф. М. Александрова – І місце

• Секція ветеринарії та зоотехнії
Скіданов Антон, учень 11 класу Миколаївської гімназії № 3 – ІІІ місце

• Секція української літератури
Коваль Олександра, учениця 11 класу Миколаївського муніципаль-
ного колегіуму ім. В. Д. Чайки – ІІІ місце

• Секція світової літератури
Короткова Олена, учениця 10 класу ЗОШ № 22 – ІІІ місце

• Секція журналістики
Морква Юлія, учениця 11 класу Миколаївського муніципального 
колегіуму ім. В. Д. Чайки – ІІІ місце
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Золота медаль на Другій міжнародній 
учнівській олімпіаді з історії
(стипендіат міського голови)

Руденко Олексій, учень 11 класу Миколаївської гімназії № 2 

Стипендіати Президента України 
• Руденко Олексій, учень Миколаївської гімназії № 2
• Дерун Віталія, учениця Першої української гімназії імені 

Миколи Аркаса
• Майорова Анастасія, учениця Миколаївського муніципаль-

ного колегіуму ім. В. Д. Чайки
• Бернацька Юлія, випускниця морського ліцею ім. професо-

ра Александрова
• Щебетюк Валентин, випускник ЗОШ № 19 
• Косолапкін Павло, випускник ЗОШ № 42 
• Богов Іван, випускник Миколаївського муніципального ко-

легіуму ім. В. Д. Чайки 

«Людина року – 2013» у номінації «Надія року»
• Руденко Олексій, учень Миколаївської гімназії № 2 
• Завезен Євгеній, вихованець міської станції юних техніків, 

учень ЗОШ № 45 
• Плєхов Василь, вихованець Палацу творчості учнів, учень 

ЗОШ № 51
• Михайлов Микита, вихованець ДЮСШ № 1, учень Академії 

дитячої творчості
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Завезен ЄвгенійРуденко Олексій

Михайлов МикитаПлєхов Василь

Церемонія нагородження
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ПЕРЕМОжЦІ УчНІВСьКИХ КОНКУРСІВ  
ТА СПОРТИВНИХ ЗМАГАНь

Міський «Огляд-конкурс на кращу організацію  
правової освіти та виховання у навчальних закладах»

У конкурсі брали участь 5 навчальних закладів міста: ЗОШ №  37, 40, 
54, гімназія № 41, Миколаївський юридичний ліцей.

 І місце посів МЮЛ; ІІ місце – ЗОШ № 37, гімназія № 41; ІІІ місце – ЗОШ 
№  40, 54.

МІСьКІ КОНКУРСИ З ОБРАЗОТВОРчОГО МИСТЕЦТВА
«Міліція очима дітей», «Світ юного техніка», «Новорічні та 
Різдвяні фантазії», «Писанкове сяйво», «Писанковий рай», 

«Новорічні композиції», «Т. Шевченко – видатний художник, 
поет, політичний діяч», «Зоологічна галерея», «Майстерня 

Діда Мороза», «Веселковий вернісаж», «Ми – європейці»
86 учасників – 23 переможці (ЗОШ №  11, 14, 19, 44, 53, Академія ди-

тячої творчості «Школа мистецтв і прикладних ремесел», Миколаївська 
гімназія № 2).

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ З ОБРАЗОТВОРчОГО МИСТЕЦТВА
«Таланти твої, Миколаївщино», «Молодь обирає 

здоров’я», «Перемога у Великій Вітчизняній війні», «Я хочу 
жити в якісному світі»

23 учасники – 9 переможців (ЗОШ №  14, 19, 44, Миколаївська гімназія 
№ 2).

Обласний конкурс юних екскурсоводів  
«Музейна скарбниця Миколаївщини», присвячений 200-річчю 

з дня народження Т. Г. Шевченка
Брали участь ЗОШ №  24, 34, Перша українська гімназія імені М. Ар-

каса.
 І місце в конкурсі посіла Білецька Вероніка, учениця 9 класу Першої 

української гімназії імені М. Аркаса, за роботу на тему «Шевченко і Аркас 
в нашій пам’яті» (керівник – Геллер Тетяна Володимирівна); 

ІІ місце – Дробожур Олександра, учениця 11 класу Миколаївської ЗОШ 
№ 34, за роботу на тему «Лауреати Національної премії імені Т. Г. Шевчен-
ка» (керівник – Веремчук Ганна Юріївна); 

ІІІ місце – Письменна Ганна, учениця 11 класу Миколаївської ЗОШ № 
24, за роботу на тему «Вшанування пам’яті Кобзаря в Україні та на Мико-
лаївщині» (керівник – Кібік Ірина Олександрівна).
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ВСЕУКРАЇНСьКІ КОНКУРСИ З ОБРАЗОТВОРчОГО МИСТЕЦТВА
«Наш пошук і творчість тобі, Україно!», «Молоде поколін-

ня за безпеку дорожнього руху», «Екологічні плакати», «Краса 
та розум України», «Казковий художник»

38 учасників – 9 переможців (ЗОШ № 19, Школа мистецтв і приклад-
них ремесел «Академія дитячої творчості»).

Міський етап Всеукраїнського конкурсу  
«Моральний вчинок»

Взяли участь 26 навчальних закладів міста (ЗОШ №  4, 12, 14, 16, 17, 
22, 23, 26, 27, 30, 36, 37, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 64, 65, гімназії №  2, 3, Пер-
ша українська гімназія імені М. Аркаса, ліцей «Педагог», Миколаївський 
юридичний ліцей).

 Учасники обласного етапу конкурсу: ЗОШ №  12, 14, 16, 17, 43, 64;
 Всеукраїнського – ЗОШ №  17, 64.

Всеукраїнський Інтернет-форум, присвячений 200-річ-
чю від дня народження Т. Г. Шевченка

Дипломанти: учениці 4(8)А класу Першої української гімназії іме-
ні М. Аркаса: Цихоня Вікторія, Дерун Віталія, Мачула Ангеліка; вихован-
ці гуртка образотворчого мистецтва «Натхнення» Будинку дитячої та 
юнацької творчості: Артеменко Даша, Жирова Анна, Калініна Анна, Клоч-
ко Аліна, Рибас Юрій.

Переможець Всеукраїнського турніру юних інтелектуалів
Команда учнів гімназії № 2

Переможець Всеукраїнського турніру юних істориків
Команда учнів гімназії № 2

ХІV Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт 
«Історія і уроки Голокосту»

Диплом І ступеня – Плющик Н., учениця гімназії № 41
Диплом ІІІ ступеня – Сургов О., учень ЗОШ № 53

Міжнародний конкурс з образотворчого мистецтва  
«Золотий лелека»

Школа мистецтв і прикладних ремесел «Академія дитячої творчості» 
представила роботи 15 учнів, 4 конкурсанти посіли призові місця.
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СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ
Міські легкоатлетичні естафети

Брали участь 59 шкіл. Двічі переможцем стала збірна команда ЗОШ 
№ 39.

Міські змагання з футболу
Переможець – команда ЗОШ № 39, яка була премійована поїздкою на 

гру команди «ДинамоКиїв».

Переможці ХІІІ обласних спортивних ігор
Стрітбол
I місце – команда юнаків і команда дівчат ЗОШ № 20 
II місце – команда дівчат ЗОШ № 44

Олімпійське лелеченя
I місце – команда ЗОШ № 5

Легка атлетика
I місце – Заводський район

Плавання
I місце – Корабельний район
II місце – Ленінський район
III місце – Центральний район 

Волейбол
I місце – Ленінський район
II місце – Корабельний район

Переможці XIII Обласних спортивних ігор серед учнів ЗНЗ 
у I групі за підсумками всіх видів

I місце – Корабельний район
II місце – Ленінський район
III місце – Центральний район 

Всеукраїнські спортивні змагання  
«Діти – олімпійська надія України»

II місце – збірна команда учнів області з плавання, до складу якої 
ввійшли учні ЗНЗ міста. 

чемпіонат України з шахів «Біла тура»
І місця посіла в 2х видах програми (класичні шахи та бліц) команда 

учнів Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки.
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ОсВІтНІЙ ОКРУг – пеРспеКтИВНА мОДеЛь 
ОРгАНІзАцІЇ пРОфІЛьНОгО НАВчАННЯ 
тА пРОфесІЙНОЇ пІДгОтОВКИ УчНІВ

Сучасна школа повинна розширювати можливості
кожного учня у виборі власної освітньої траєкторії.

Нині у зв’язку зі змінами в суспільстві на перший план вийшла 
ідея життєвого і професійного успіху. На виконання цих завдань 
спрямоване профільне навчання. 

Міська муніципальна структурна модель профільного навчан-
ня зазнає модернізованих змін за останні два роки, модифікуються 
моделі профілізації загальноосвітніх навчальних закладів. 

Особлива увага приділяється безперервності профорієн-
таційної роботи. Упродовж 2011–2014 рр. реалізовано про-
ект «На порозі школи», яким передбачено вирішення питань 
наступності через забезпечення взаємодії різних інститу-
цій у таких напрямах: ДНЗ і ЗОШ; ДНЗ і НМЦ; ДНЗ і МОІППО; 
ДНЗ і батьки; ДНЗ і Миколаївський національний університет  
ім. В. О. Сухомлинського (кафедра педагогіки початкової освіти; 
факультет розвитку дитини). Яскраво прослідковується пропедев-
тична профорієнтаційна робота через реалізацію таких освітніх 
ліній Базового компонента дошкільної освіти: «Дитина в соціумі», 
«Гра дитини», «Дитина в сенсорнопізнавальному просторі», «Ди-
тина у світі культури». 
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На базі ДНЗ № 106 працює творча майстерня «Формування со-
ціальної компетентності дошкільників засобами сюжетнорольо-
вої гри».

Методичні заходи за участю вчителів 31 загальноосвітньої 
школи проведено на базі дошкільних навчальних закладів. 

У місті функціонує розгалужена мережа профільних класів, яка 
створює умови для формування старшокласника загальноосвіт-
нього навчального закладу відповідно до моделі випускника про-
фільної школи:

• Багатопрофільні ЗНЗ
• Однопрофільні ЗНЗ
• Асоціація ЗНЗ
• Віртуальні профільні школи
• Громадсько активні навчальні заклади (з універсальним на-

прямом)
В освітньому просторі 

Миколаєва чотири освіт-
ніх округи, 2 віртуальні 
школи, 3 – громадсько 
активні, 13 багатопро-
фільних загальноосвітніх 
шкіл, 21 однопрофільний 
навчальний заклад, у 
межах яких ведеться нав
чання за 35 профілями.

• Суспільногуманітарний – 684 учні (14%)
• Природничоматематичний – 676 (13,87%)
• Філологічний – 787 (16%)
• Технологічний – 663 (14%)
• Художньоестетичний – 67 (1,4%)
• Спортивний – 39 (0,8%)
Впроваджується профільне навчання за рахунок курсів за вибо-

ром, спецкурсів, факультативів. Введено вивчення спецкурсів «Лю-
дина і світ професій», «Побудова кар’єри», «Моя кар’єра», «Основи 
наукової діяльності», «Основи педагогіки та психології».

Однією з ключових проблем реформування загальної середньої 
освіти є допрофільна підготовка. Нею охоплено 3950 учнів 8–9 кла-
сів, що складає 57% від загальної кількості учнів 8, 9 класів.
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Н а й п о ш и р е н і ш и м 
показником розвитку 
освіти, її відповідності 
сучасним освітнім вимо-
гам та запитам є участь 
у науководослідній екс-
периментальній робо-
ті регіонального рівня 
«Організація мережево-
го профільного навчан-
ня», термін дії експери-
менту продовжено до 
грудня 2016 року (наказ 
департаменту освіти та 
науки Миколаївської об-
лдержадміністрації від 
21.03.2014 № 188).

Відповідно до цьо-
го експерименту в місті 
створено 4 освітніх окру-
ги: МГ № 4, юридичний 
ліцей, ЗОШ №  28, 46. 

Освітні округи дають можливість охоплення мережевими фор-
мами профільного навчання; створення умов для вибору учнями 
профілю навчання, вивчення елективних курсів; отримання профе-
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сійної освіти; довузівської 
підготовки на базі Микола-
ївських коледжу економі-
ки та харчових технологій, 
коледжу бізнесу та права 
Полтавської академії. Два 
навчальних заклади – МГ 
№ 3, ЗОШ № 20 – працюють 
за експериментом «Вірту-
альна профільна школа». 

Залучаються до викла-
дання актуальних тем ба-
зових предметів шкільного 
курсу викладачі ВНЗ. 

У процесі мережевої вза-
ємодії навчальних закла-
дів не тільки реалізується 
Концепція профільного 
нав чання, а й вирішується 
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питання розвитку твор-
чих здібностей учнів. За-
лучаються до співпраці 
науковці, проводяться 
спільні засідання педа-
гогічної ради, семінари
тренінги, зустрічі за кру-
глим столом, обмін досві-
дом. Експериментальні 
заклади є базовими для 
проходження педагогіч-
ної практики студентами 
Миколаївського націо-
нального університету 
імені В. Сухомлинського, 
а також НМЦ, МОІППО з 
питань управління на-
вчальним закладом, з 
організації методичної 
роботи, з викладання 
профільних дисциплін. 
Учні шкіл мають змогу 
працювати в кабінетах, 
лабораторіях, майстер-
нях навчальних закладів 
освітнього округу. 

Наявність висококваліфікованих спеціалістів у галузі професій-
ної підготовки забезпечує підготовку учнів з таких спеціальностей, 
як «кухарофіціант», «обліковець з реєстрації бухгалтерських да-
них», «офіціант, промоутер» за рахунок годин інваріантної складо-
вої предмета «Технологія». Навчання на базі коледжів усуває роз-
рив між теорією і практикою, оскільки здійснюється на конкрет-
них робочих місцях, дозволяє створювати, розвивати й вирішувати 
різні виробничі ситуації; відтворювати атмосферу ділового спіл-
кування безпосередньо в процесі навчання; спробувати свої сили, 
працюючи на конкретному робочому місці. 
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Випускники шкіл 
№  28, 29, 31, 35, 46, 49 
отримують атестат про 
повну загальну серед-
ню освіту та свідоцтво 
державного зразка: про-
фесії кухаракондитера 
ІІІ розряду, оператора 
комп’ютерного набору, 
матросамоториста, об-
ліковця з реєстрації бух-
галтерських даних, офіці-
анта промоутера, 57% з 
них обирають професії за 
профілем. За цим майбут-
нє профільної освіти. 

Якість профільного 
навчання забезпечується 
постійним науковомето-
дичним супроводженням 
процесів профілізації 
та допрофільної підго-
товки. Проблема впро-
вадження профільного 
навчання розглядається 
на різноманітних захо-
дах за участю практиків 
і науковців, на заняттях 
Шкіл «Діагностика і мо-
ніторинг в профільній 
школі», «Науковомето-
дичний супровід про-
фільного навчання» для 
ЗДНВР, під час проведен-
ня бенчмаркінгтуру для 
кураторів профільного 
навчання шкіл міста та 
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методистів Миколаїв-
ської області «Регіональ-
ні та інституційні моделі 
організації профільного 
навчання та допрофіль-
ної підготовки», який 
пройшов на базі Мико-
лаївського юридичного 
ліцею, Миколаївського 
коледжу економіки та 
харчових технологій за 
участю кураторів про-
фільного навчання Миколаївської гімназії № 4, ЗНЗ №  20, 28, 46. 
На базі Миколаївської гімназії № 2 проведено семінарпрактикум 
«Профільне навчання – крок до якісної освіти та підготовки до 
успішної здачі ЗНО», в ЗОШ № 20 – семінарпрезентація «Створен-
ня цілісного освітнього простору – вагома складова реалізації кон-
цепції розвитку школи». 

Традиційними стали творчі звіти вчителів профільної школи, 
які проводяться в різних формах. Це й авторські тижні вчителів
методистів «Бенефіс нестандартних уроків», «Аукціон педагогіч-
них знахідок», «Засвіти свою зірку». Зазначені заходи дозволяють 
висвітлити кращий досвід, пропагувати педагогічні надбання й 
актуальні аспекти методики. Це послуговує позитивній динаміці в 
галузі профільного навчання.

Створені в СЗОШ № 22, економічному ліцеї № 2, ЗОШ №  24, 
42, 43 шкільні центри допрофільної підготовки, профільного на-
вчання і профорієнтації є осередком проведення інформаційно
роз’яснювальної профорієнтаційної роботи класними керівника-
ми, психологами, соціальними партнерами, батьківською грома-
дою. А проектом нової Концепції профільного навчання їх створен-
ня ще тільки передбачено.

Тісна взаємодія всіх учасників навчальновиховного процесу, 
досвід колег, підтримка громадських організацій, навчальних за-
кладів освітнього кругу сприяють вихованню випускників із пози-
тивним психологічним налаштуванням, із толерантним ставлен-
ням до життя, емоційно адекватних, громадсько активних, інте-
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лектуально розвинених. 
Дієва співпраця з громад-
ськими організаціями, 
ВНЗ простежується і в 
ЗНЗ №  1, 7, 11, 18, 19, 20, 
22, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 
39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 56, 57, ММК, 
ШМіПР, Миколаївському 
юридичному ліцеї, Мико-
лаївських економічних 
ліцеях №  1, 2, МГ №  2, 3, 
4, 41. 

 Гордістю НМЦ є профорієнтаційний конкурс «Ерудити профе-
сій», запроваджений за ініціативи служби зайнятості. В поточному 
навчальному році учні СЗОШ № 22, МГ № 4, МГ № 2, ЗОШ №  3, 36, 
51, 60, 61, ліцею «Педагог», ММЛ імені професора Александрова, 
економічного ліцею № 1, юридичного ліцею, МГ № 41, ЗОШ №  19, 
20, 26, 28, 30, 40, 43, 44, 46, 50, 54, 56, 42 брали активну участь у 
конкурсній програмі. 

І місце посіли команди СЗОШ № 22, ЗОШ №  20, 43, 60; 
ІІ місце розділили представники навчальних закладів юридич-

ного ліцею, ЗОШ № 51, МГ №  4, 41; 
ІІІ місце вибороли команди ЗНЗ №  19, 46, 61, 42, економічного 

ліцею № 1. 
Абсолютний переможець – команда «Люкс» спеціалізованої за-

гальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 22 з поглибленим вивчен-
ням англійської мови з 1 класу. 

Отже, підвищення якості освіти та її відповідність сучасним 
стандартам можливі на основі ефективного використання ресурсів 
кожного навчального закладу, координації й консолідації зусиль 
усіх суб’єктів освітніх округів, упровадження інноваційних техно-
логій в управлінську діяльність, навчальновиховний процес, ме-
тодичну роботу. Тільки за таких умов реальним буде забезпечен-
ня всієї повноти освітніх послуг, що надаються учням на території 
освітнього округу.
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– Дорослі, ви знаєте мудрість, як ходити над проваллям?
– Як? Красиво!
– Чому?
– Щоб забути про страх! А ще треба ходити з вірою.
– Для чого?
– Щоб виросли крила. Треба дивитися не в провалля, а в небо.
– Навіщо?
– Аби за необхідності злетіти вгору!

ОсВІтА Й тВОРчІсть, 
зЛИтІ ВОєДИНО
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ОсВІтА Й тВОРчІсть, зЛИтІ ВОєДИНО
Кожну справу роби творчо, а інакше – навіщо.

Миколаївський міський Будинок учителя – культурноосвітній 
осередок, що сприяє творчому зростанню освітян, які прагнуть удо-
сконалювати світ і множити в ньому добро та знання. Напередодні 
50річного ювілею заклад живе повнокровним життям і з року в 
рік гуртує в своїх стінах все більше і більше однодумців. Його двері 
відчинені для всіх, хто прагне активно творити життя і свою осо-
бистість у ньому.

Будинок учителя – це місце, де вчитель може не тільки вдоско-
налити свої здібності, але і знайти аудиторію, яка зрозуміє та оці-
нить його обдарування. 

За 2013–2014 н.р. було проведено 620 заходів, які відвідали 65 
тисяч миколаївців та гостей міста.

Пріоритетним напрямком у роботі Будинку вчителя є просвіт-
ницька діяльність. Вона здійснюється завдяки реалізації конкрет-
них програм:

• «Скарби освітянського роду» – фестивальконкурс, під-
сумки якого було підведено на освітянському святі «Велич-
не ймення Учитель вчителів».

На родинному дереві освітян м. Миколаєва засяяли імена учи-
тельських династій: 



освіта
миколаєва

207

2014 рік став роком копіткої роботи задля ствердження україн-
ської незалежності, святкування 200-річного ювілею генія нашої 
рідної землі Тараса Шевченка:

• «Ми всі у цій країні народились» – ювілейні заходи, які 
пройшли на засіданнях клубів та об’єднань за інтересами; 
літературного кафе; клуб Вихідного дня, а також конкурси, 
лекції, зустрічі з Лауреатом Національної премії України ім. 
Т. Г. Шевченка Дмитром Кремінем, лауреатами Всеукраїн-
ської літературної премії ім. М. Ушакова В’ячеславом Качу-
ріним та Володимиром Пучковим; членами літературного 
об’єднання «Пегас» міського Будинку вчителя – директором 
МЗОШ № 42 Л. Л. Бондарєвою та директором МЗОШ № 46 
С. А. Тельновою, вчителямиветеранами Л. Пєсчанською, 
Л. Большиною, В. Дукіною. 



208

освіта
миколаєва

 «Поет духовної свободи» – міський проект, у рамках якого 
пройшли конкурси, спрямовані на вивчення життя і творчості Ве-
ликого Кобзаря. Багатьом переможцям головною нагородою стала 
участь у святі «Слава Шевченка – слава України», святі української 
духовності. 

Лауреат Національної премії  
України ім. Т. Г. Шевченка 

 Д. Д. Кремінь 

 С. Тельнова – директор МЗОШ 
№ 46 член літературного 

об’єднання «Пегас» міського  
Будинку вчителя

Лауреат Всеукраїнської літератур-
ної премії ім. М. Ушакова В. Пучков

Член літературного об’єднання 
«Пегас» міського Будинку  

вчителя Лариса Пєсчанська
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  «Добро в твоїх руках» – благодійна акція
•  У грудні 2013 р. спільно з міським Центром соціальної реабілі-

тації дітейінвалідів «Цветиксемицветик» у рамках акції «До-
бро в твоїх руках» було проведено благодійне свято «Святий 
добрий Миколай, ти до мене завітай».

• Спільно з Департаментом праці та соціального захисту насе-
лення проведено благодійний концерт до Міжнародного дня 
інвалідів.

Хореографічна композиція «Рідна земля», 
«зразкова» хореографічна студія «Пірует» 

(керівник М. Чумак)
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Професійні клуби, об’єднання за інтересами, тематичні вечори, 
науковопрактичні конференції, презентації, диспути, круглі сто-
ли, робота Літературного кафе та Клубу вихідного дня – ось далеко 
не повний перелік форм просвітницької роботи Будинку вчителя. 
Зустрічі з провідними фахівцями з різних галузей знань цікаві та 
пізнавальні не тільки для педагогів, але й учнів, їхніх батьків, жи-
телів міста.

«Учитель року – 2014»

 «Досягнення кращих – кожному».
 Обмін досвідом роботи
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Будинок учителя – рідний дім для освітян міста. В ньому діють і 
пропонують різноманітні художньомистецькі заходи вчительські 
мистецькі колективи, учасниками яких вони є. Майстерність ама-
торських колективів художньої самодіяльності постійно зростає. 
Ці колективи є переможцями найпрестижніших конкурсівфести-
валів, оглядів (2013–2014 н.р., всього 26 конкурсів, 130 учасників). 

Виїзне засідання президії  
Миколаївської обласної ради  
профспілок, листопад 2013 р.

Єфіменко М. М. –  
доктор педагогічних наук.

Авторський семінар  
для працівників ДНЗ міста  

(фізична культура), 2013 рік

Авторський семінар К. Крутій, присвячений питанням  
упровадження комплексної освітньої програми  
«Дитина в дошкільні роки» та організації занять  

за чотирикомпонентною структурою, 2013 рік
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Обласний пісенний конкурс «Освітянські самоцвіти 
Миколаївщини», м. Миколаїв, 2013 рік. Дипломант 
конкурсу – Наталя Ковальова,  солістка народної  

вокальної студії

Обласний конкурс хорових колективів ім. М. Аркаса,
м. Миколаїв, 2014 рік. Дипломант конкурсу – 

народний ансамбль української пісні «Візерунок»
(керівник – П. Ушаков)
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Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва 
«Від Гіпаніса до Борисфена»,

м. Очаків, 2014 р.

Ій міський фестивальконкурс військовопатріотичної пісні,
м. Миколаїв, 2014 рік. І місце – Ірина Азімова, солістка народної  

вокальної студії (керівник – М. Логвінов)

Світлана Штепа, Сергій Рижиков 
у виставіводевілі «Беда от нежного сердца»
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 У 2014 році здобули звання «народний» самодіяльний аматор-
ський колектив – театральний колектив учителів міста (керівники 
Г. Губова та заслужений артист України В. Остафійчук), «зразкова» 
хореографічна студія «Пірует» (керівник М. Чумак) Центру поза-
шкільної освіти Миколаївського міського Будинку вчителя.

«Поэты серебряного века» – літературномузич-
на композиція. Народний театральний колектив  

учителів міського Будинку вчителя

Міжнародний конкурс дитячих малюнків 
«Природа очима дітей»
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Народний театральний колектив учителів

Народний театральний колектив учителів 
 

Зразкова хореографічна студія «Пірует»

 Посвідчення «зразковий аматорський колектив»
вручає Заслужений працівник культури України  

Т. С. Аістова, 2013 рік
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Свято «Ситцеве весілля»,  жовтень, 2013 рік,
Палац урочистих подій, старша група зразкової  

хореографічної студії «Пірует» (керівник – М. Чумак)

Звітний концерт, м. Миколаїв, 2014 рік.
«Іспанський танок», середня група зразкової хореографічної  

студії «Пірует» (керівник – М. Чумак)

Аматорські колективи художньої самодіяльності проводять 
профорієнтаційну роботу серед молоді, привертаючи увагу до імі-
джу творчих професій, пошуку й обміну новими ідеями на конкурсі 
«Ерудити професій». 
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 Міський Будинок учителя у 2014 році традиційно зібрав тала-
новитих освітян на міському фестивалі аматорських колективів 
народної творчості «Краса душі у творчість перелита», на якому 
було продемонстровано розмаїття творчих здобутків усіх жанрів 
аматорського мистецтва. У фестивалі взяли участь більше 400 
освітян, 20 колективів художньої самодіяльності. Гармонійно по-
єднали фахову діяльність із творчістю мистецькі виставки:

Фотографій: 
Тематичний розділ «Дивосвіт природи»

•	 Гран-прі – Веремчук Г. Ю., педагогорганізатор МЗОШ № 34 

«ЖукОлень».
Заповідник «Бузький Гард»
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Тематичний розділ «Світ дитячої посмішки»
І місце – Тельнова Світлана Анатоліївна, директор МЗОШ № 46

 «Дюймовочка»

«Тепер я першокласник» «А я просто україночка» 
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Тематичний розділ 
«Трудова та профспілкова діяльність освітян міста –  

колективів та їх лідерів»

І місце – Грицанюк Олеся Володимирівна, вчитель МЗОШ № 23

«Кличуть морські простори» «Лісові мавки»

«Субота як субота»
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Виробів декоративно-ужиткового мистецтва:
•	 художнє різьблення по дереву 

Гран-прі – Пономарьова З. О., вчитель початкових класів МЗОШ № 46;
•	 гончарство та художня кераміка 

Гран-прі – Верстіна В. В., вчитель декоративноприкладного мис-
тецтва, художньої кераміки МСШ «Академія дитячої творчості»; 

•	 художнє плетіння, ткацтво 
Гран-прі – Кунецька М. С., керівник гуртка образотворчого мисте-
цтва «Веселка» БДЮТ Заводського району; 

•	 вироби із шкіри 
Гран-прі – Загребельна О. В., керівник гуртка декоративнопри-
кладного мистецтва «Орхідея» Палацу творчості учнів; 

•	 старовинні та сучасні техніки церковного шитва
Гран-прі – Запотоцька Л. В., керівник гуртка «Народна творчість» 
міського Будинку вчителя;

•	 батік
Гран-прі – Храмова Г. В., керівник гуртка «Берегиня» Палацу твор-
чості учнів; 

•	 бісероплетіння
Гран-прі – Волошина А. І., вчитель музичного мистецтва ММК ім. 
В. Д. Чайки.
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Образотворчого мистецтва вчителів:
•	 пісочна анімація

Гран-прі – Воронцова С. П., вчитель образотворчого мистецтва 
ММК ім. В. Д. Чайки 

Літературного конкурсу «Перлини мовленого слова»: 
•	 Гран-прі – Кудінов В. В., учитель фізичної культури МЗОШ 

№ 52



освіта
миколаєва

223

Вокальний жанр:
•	 Гран-прі – Михальнюк К. К., керівник вокального гуртка 

БДЮТ Заводського району

Професіоналізм та любов до справи є запорукою успіху роботи 
Миколаївського міського Будинку вчителя. 
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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!

 пАЛАц ЩАсЛИВОгО ДИтИНстВА 

Палац творчості учнів міста Миколаєва – країна 
радості, творчості й натхнення – щодня гостинно 
запрошує у світ краси і мистецтва 4200 юних ми-
колаївців. 

У 2013–2014 н.р. він відсвяткував 90річний 
ювілей. За роки існування відбулися випробуван-
ня, пошуки, зміни, досягнуто вагомих результатів 

педагогічної діяльності та дитячої творчості.
  Палац став улюбленим місцем миколаївської дітвори. В тан-

цювальних, театральних, швейних, токарних образотворчих гурт-
ках, туристичному клубі та модельній майстерні, де конструювали 
судна та літаки, діти розвивали свої можливості, відточували свою 
майстерність.

90річний ювілей Палацу творчості учнів
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З 1923 року – з Центрального дитячого клубу починається іс-
торія закладу. 

У 1938 р. Центральний дитячий клуб отримав нову назву – Па-
лац піонерів та школярів. 

У 70-ті роки Палац піонерів ріс і розширювався, відкривалися 
нові гуртки, музеї бойової слави та історії піонерської організації 
нашого міста. 

80-ті роки для Палацу піонерів – це розвиток туристичних 
гуртків, перемоги вихованців у змаганнях із судномоделізму; на 
базі Миколаївського кораблебудівного інституту відкрився гурток 
«Юний програміст». 

1991 р. став особливим для Палацу піонерів, який ствердив 
нове ім’я «Палац творчості учнів» та отримав нове приміщення по 
вулиці Адміральська, 31. 

 Сьогодні  Палац творчості учнів – провідний багатопрофіль-
ний заклад позашкільної освіти Миколаєва, де успішно реалізу-
ються творчі задумки педагогів. З кожним роком заклад розширює 
простір для самовираження дитини, надаючи вихованцям більших 
можливостей для творчого зростання. Музика і співи, танці й ін-
форматика, народні промисли і ремесла, краєзнавство, туризм, 
технічна та екологічна діяльність – ось світ захоплень вихованців 
Палацу. 

Навчання дітей у Палаці творчості учнів відбувається за 7 на-
прямами: художньоестетичним, декоративноужитковим, обра-
зотворчим, технічним, туристськокраєзнавчим, гуманітарним, на-
туралістичним; діють 325 гуртків. 

У закладі велика увага приділяється не тільки збереженню ме-
режі гуртків, яка діяла у попередні роки, а й розширенню напрямів 
діяльності закладу на основі вивчення освітніх та соціокультурних 
запитів дітей. За останні роки діючу мережу гуртків розширено но-
вими напрямами діяльності, а саме: «Дитяче телебачення», Мала 
академія наук (журналістика), «Юні природознавці», «Дизайн і по-
шиття одягу», фольклорний колектив, «Декоративний текстиль», 
шаховий гурток тощо.

Гордістю Палацу творчості учнів є творчі колективи, які постій-
но здобувають перемоги у міських, обласних, всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах, демонструючи високий професійний рі-
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вень, відшліфовану виконавську майстерність, невичерпний твор-
чий запал та ентузіазм. 

Окрасою та показником високої професійної підготовки вихо-
ванців і педагогів Палацу творчості учнів є колективи, які носять 
почесне звання «Народний художній колектив»:

• ансамбль танцю «Джерельце» (кер. Макарова Г. Ю.); 
• ансамбль класичного танцю «Дивертисмент» (керівник 

Смикова Т. Ю.); 
• оркестр народних інструментів (керівник Близниченко І. В.); 
• театральний колектив «Мрія» (керівник Олійник М. О.); 
• ансамбль танцю «Юність Прибужжя» (керівник Белічко В. В.).
«Зразковий художній колектив»:
• духовий оркестр (керівник Камінецький Ф. М.);
• капела бандуристів «Україночка» (керівник Усова Н. С.);
• ансамбль танцю «Веселка» (керівник Зарванська В. В.).
• гурток декоративноприкладного мистецтва (керівник 

Пар  фенюк І. Г.).
Вихованці закладу є постійними лауреатами загальноміської 

програми «Людина року» в номінації «Надія року». За роки існу-
вання цієї програми дванадцять дітей стали номінантами. У 2013–
2014 навчальному році лауреатом у номінації «Надія року» став 
вихованець «Народного художнього колективу» – ансамблю кла-
сичного танцю «Дивертисмент» Василь Плєхов.

У Палаці творчості 
учнів велика увага при-
діляється виховному 
процесу. З метою фор-
мування у дітей загаль-
нолюдських цінностей, 
розвитку їхніх життєвих 
компетентностей, ви-
ховання соціальної ак-
тивності, навичок спів-
робітництва, ефективної 
взаємодії з однолітками, 
батьками, громадськіс-
тю, представниками 

Ансамбль танцю «Джерельце» 
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влади в Палаці творчос-
ті учнів реалізуються 6 
проектів, а саме: «Ми – 
українці», «Чисте сяйво 
доброти», «Палац і бать-
ки – довіра і співпраця», 
«Мзірка», «Палац щасли-
вого дитинства», «Право. 
Обов’язок. Честь».

Палац творчості учнів 
є постійним організато-
ром традиційних заходів 
загальноміського рівня, 
які присвячені: Дню міста, Дню визволення м. Миколаєва від фа-
шистських загарбників, Дню Перемоги; «Свято медалістів», «Свя-
то першокласника», новорічні свята тощо. Кожний масовий захід 
перетворюється у яскраве дійство, яке розмальоване неповторни-
ми творчими знахідками педагогів та вихованців закладу. Різно-
манітні заходи Палацу творчості учнів систематично відвідують 
діти пільгових категорій, серед яких: дітисироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти з малозабезпечених і багатодітних 
сімей. Загалом за минулий рік у Палаці творчості учнів було про-
ведено більше 250 масових заходів, в яких брали участь 15745 ви-
хованців і які відвідало 150000 глядачів. 

Палац творчості учнів 
зібрав у своїх стінах 105 
висококваліфікованих, 
творчих педагогів, для 
яких робота з дітьми 
стала життєвим покли-
канням. Професіоналізм 
педагогів Палацу твор-
чості учнів був неодно-
разово підтверджений 
державними нагородами 
та нагородами органів 
обласного і місцевого са-

Ансамбль класичного танцю 
«Дивертисмент»

Новорічне шоувистава
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моврядування, серед них: 1 педагог є володарем Ордена княгині 
Ольги, 1 педагог має почесне звання «Заслужений працівник освіти 
України», 2 педагоги – володарі Нагрудного знака «Софія Русова», 
2 педагоги нагороджені обласною премією ім. М. Аркаса, 17 педа-
гогів – «Відмінники освіти», 6 педагогів нагороджені дипломом об-
ласного конкурсу «Кращий педагогічний працівник Миколаївської 
області» в номінації «Позашкільна освіта», 3 педагоги мають свідо-
цтво кращого педагогічного працівника м. Миколаєва в номінації 
«Позашкільна освіта». Трьом педагогам закладу присвоєно звання 
«Керівник гуртка – методист». 

Педагоги закладу беруть на озброєння найкращий педагогіч-
ний досвід, ведуть пошук інноваційних методів, прийомів, форм 
навчання, будують навчальновиховний процес таким чином, щоб 
підготувати дитину до самостійного засвоєння знань, учать засто-
совувати їх на практиці і досягати високих результатів. 

Уся історія Палацу творчості учнів – це яскравий приклад поєд-
нання досвіду та новаторства, плідної співпраці дітей та дорослих, 
пошуку цікавих ідей, створення неповторної атмосфери щасливо-
го дитинства, яку вихованці закладу проносять у своєму серці про-
тягом усього життя.

Палац творчості учнів дарує юним миколаївцям золоті миті ди-
тинства, в його стінах живе чарівна казка творчості, фантазії і та-
ланту, ніжна мелодія любові і радості, добра і натхнення.

 Педагоги Палацу творчості учнів
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