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З Днем працівників  освіти!

У розпал воєнних дій на 
території Донецької області 
улітку 2014 року вихованці шкіл-
інтернатів та дитячих будинків – 
діти сироти та діти позбавлені 
батьківського піклування з тим-
часово окупованих територій 
– знайшли надійний прихи-
сток у санаторно-оздоровчому 
центрі соціальної реабілітації 
«Смарагдове місто». За час, 
що минув, «Смарагдове місто» 
стало для них справжнім до-
мом. Працівники центру змогли 
оточити дітей увагою та турбо-
тою, створили для них на ново-
му місці затишні та комфортні 
умови проживання та навчан-
ня, забезпечили необхідний 
соціальний захист.Протягом 
цих двох років відбулося вже 
два випуски учнів школи. Про-
те, були й проблеми. І одна з 
головних – недостатня кількість 
місць у існуючій у центрі школі 
і неможливість організувати 
у повному обсязі навчальний 
процес. На території закладу 
вже була недобудована шко-
ла – довгобуд, і тому облас-
ною владою було прийнято 
рішення негайно завершити 
будівництво і здати школу в 
експлуатацію.

14 травня 2016 року у житті 
нашого центру відбулася 
урочиста подія – відкриття 
нової школи. Це дійсно 
довгоочікувана і радісна подія 
для всіх учнів і педагогів закла-
ду. На відкритті школи побував 
Президент України П.О. Поро-
шенко, який, разом з головою 
Донецької обласної військово-
цивільної адміністрації П.І. 
Жебрівським, перерізав 
символічну стрічку та дав старт 
початку історії нової школи. Під 
час свого виступу Президент 
України зокрема зазначив: «Це 
не просто відкриття нової шко-
ли, яка, можливо найкраща в 
Україні, а, можливо, найбільш 
важливої школи в Україні. Бо 
ця нова школа тут, у Святих Го-
рах, є символом відродження 
нової України. І ця молодь має 
стати конкурентоспроможною, 
успішною». 

А 1 вересня 2016 року про-
лунав перший дзвоник у новій 
школі і діти «Смарагдового 
міста» сіли за парти у нових 
класах.  Їх радості не було 
меж – бо ж будуть вони на-
вчатися у затишній, сучасній 
найкращій школі. Нова школа 
має усе необхідне для якісної 
організації навчального про-
цесу, відповідно до вимог 
сьогоднішнього дня. Це і зруч-
на та вишукана архітектура 
самої будівлі школи, і достатня 
кількість просторих навчальних 
кабінетів з новими сучасними 
меблями, і просторі рекреації 
з місцями для відпочинку учнів. 
Кожний навчальний кабінет, 
а їх у школі 23, обладнано 
мультимедійним комплексом, 
який включає у себе комп’ютер 
та проектор з інтерактивною 
дошкою або екраном для 

проекції, що дає змогу вчите-
лю використовувати на уроках 
презентації, відео фрагменти, 
різноманітні види завдань та ін. 
Використання мультимедійної 
дошки на уроці значно підвищує 
інтерес до уроку, стає додат-
ковим фактором організації 
уваги учня, дає можливість і 
вчителеві і учневі проявити свої 
творчі здібності. Тому такі уро-
ки є більш ефективними для 
засвоєння знань.

Крім того, кабінети фізики 
та хімії обладнано цифровими 
лабораторіями.

Використовуючи цифрові 
лабораторії, можна проводити 
широкий спектр досліджень, 
демонстраційних та лаборатор-
них робіт, а також здійснювати 
науково-дослідні проекти, 
які сприяють вирішенню та 
засвоєнню міжпредметних 

завдань. Невдовзі цифрова 
лабораторія буде встановле-
на також і в кабінет біології, а 
лінгафонний кабінет буде мати 
усі необхідні технічні засоби на-
вчання. Інший кабінет іноземної 
мови забезпечений мобільним 
комп’ютерним комплексом, 
що дасть змогу індивілізувати 
та інтенсифікувати робо-
ту учнів на уроці англійської 
мови, урізноманітнити їх види 
діяльності. В школі є також два 
кабінети інформатики з уста-
новленою комп’ютерною та 
мультимедійною технікою.

Ми з нетерпінням чекаємо 
здачі в експлуатацію другої 
черги школи – окремого бло-
ку, який включає у себе велику 
спортивну залу, майстерні та 
бібліотеку, яка запланована на 
кінець поточного року.

Відкриття у нашому регіоні 

нової школи саме для дітей-
сиріт є дуже важливою подією. 
Воно демонструє якісну 
зміну відношення суспільства 
і влади до проблематики 
дітей цієї категорії, продик-
тованих необхідністю ство-
рення відповідних умов для 
самореалізації духовного, 
інтелектуального та фізичного 
потенціалу особистості дити-
ни-сироти, надання якісних 
освітніх послуг, доступу 
до якісної освіти з метою 
оптимізації їх підготовки до 
майбутнього активного жит-
тя у соціумі та підвищення їх 
конкурентоспроможності на 
ринку праці. 

Володимир РОМАНЮК.
Заступник директора 

санаторно-оздоровчого 
центру «Смарагдове місто» з 

навчальної роботи

На добро

Нова школа 
для мешканців 

«Смарагдового 
міста»
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Учитель, що дарує світ на кінчиках 
пальців сотням дітей з однією з най-
тяжчих форм інвалідності – сліпотою – 
воістину здійснює справжній життєвий 
подвиг. Саме таким педагогом є 
Корнєєва Галина Миколаївна – тиф-
лопедагог, словесник, старший вчи-
тель, спеціаліст вищої категорії, що 33 
роки працює у Слов’янській спеціальній 
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ 
ступенів № 23 Донецької облради.

У 1983 році, закінчивши з «червоним» 
дипломом Ленінградський державний 
педагогічний інститут, Галина Миколаївна 
відмовляється від навчання в аспірантурі 
і приїжджає працювати з дітьми-
інвалідами у Слов’янську школу-інтернат 
для дітей із вадами зору.

З того часу школа стала для неї рідним 
домом, діти – родиною, а робота – спра-
вою всього життя.

Вихованців таких навчальних закладів 
вважають дітьми з особливими освітніми 
потребами. Але насправді вони мають 
ті ж потреби, що і їх здорові однолітки: 
вчитися, працювати, бути щасливими, 
гідними громадянами своєї держави. 

Галина Миколаївна, як чуйна і талано-
вита людина, високопрофесійний тиф-
лопедагог, добре розуміючи проблеми і 
труднощі дітей із зоровими порушеннями, 
визначила своє професійне кредо: допо-
могти сліпим і слабозорим учням вистоя-
ти у бурхливому морі життя, не розрахо-
вуючи на поблажливе ставлення до себе. 
А для цього вони мають знати і вміти наба-
гато більше, ніж їх здорові однолітки.

Педагог невтомно шукає і впроваджує 
нові ефективні методи роботи з незря-
чими школярами, щоб навчити незрячу 
дитину жити у гармонії із собою та ото-
чуючим світом; терпляче, крок за кроком, 
наполегливо вести її дорогою знань із 
суцільної темряви до вершин людського-
розуму.

Фундаментальні напрацювання тиф-
лопедагога Г.М. Корнєєвої знайшли своє 
відображення в її авторській програмі 
«Корекція вад розвитку», яка широко 
застосовуєтьсяу подібних школах.

На спеціальних факультативних занят-
тях педагог навчає незрячих вихованців 
користуватися шрифтом Гебольда. 

Відтворюючи за допомогою спеціального 
приладу пласкодрукований текст, учні-
брайлісти можуть вільно листуватися 
з оточуючими людьми, закладами та 
організаціями.

Як учитель-словесник, Галина 
Миколаївна кожного свого учня турбот-
ливо вводить у безмежний світ рідної 
мови, літератури, живопису і музики. 

Хтось уявляє собі, як незряча дитина 
може писати твори за картинами? А Га-
лина Миколаївна за власними методи-
ками успішно навчає цьому виду твор-
чих робіт своїх вихованців. Разом із нею, 
вони оволодівають міцними знаннями 
на рівні загальноосвітньої школи, дерза-
ють, творять, перемагають у престижних 
творчих конкурсах, і не дивно, що ба-
гато випускників по закінченню школи, 
наслідуючи приклад улюбленої вчитель-
ки, обирають професії філолога і тифло-
педагога.

Щороку від 75 до 90 % випускників 
інтернату № 23 вступають до вищих на-
вчальних закладів. Як відомо, у сучасних 
умовах для цього слід успішно пройти 
ЗНО. І вихованці Корнєєвої Г.М. завж-
ди демонструють блискучі результати, 
здійснюють свою мрію і стають студента-
ми престижних ВНЗ України.

Тільки така особистість, якою є Га-
лина Миколаївна – успішна, високо-
моральна, цілеспрямована, креативна 
– може виховати неординарну, само-
достатню, впевнену, творчу людину, що 
випромінює добро і робить світ навколо 
себе прекраснішим, наповнюючийого те-
плом і любов’ю.

Поетичні доробки учнів Г.М. 
Корнєєвої вже котрий рік друкують-
ся у Всеукраїнському молодіжному 
інформаційно-публіцистичному журналі 
«Молодість, краса і здоров’я».

Унікальний досвід роботи вчителя 
Г.М. Корнєєвої відомий далеко за ме-
жами інтернату. Саме до неї привели із 
загальноосвітньої школи сліпоглухого, 
пізньоосліплого юнака, з яким педагоги 
не змогли знайти жодних контактів. Галина 

Миколаївна завдяки своєму педагогічному 
оптимізму, чуйності і наполегливості, прак-
тично винайшла новий метод спілкування 
з хлопцем, допомогла йому досконало 
оволодіти рельєфно-крапковим шрифтом 
Брайля, що відкрило перед учнем широкі 
можливості пізнання і спілкування з ото-
чуючими.

Ми пишаємося, що саме в нашій школі 
працює Галина Миколаївна Корнєєва – 
майстер своєї справи, педагог із єдиним 
записом про місце роботи у трудовій 
книжці. Хочеться побажати Галині 
Миколаївні міцного здоров’я і щедро-
го Божого благословення на подальшу 
плідну і натхненну працю. Даруйте світло 
знань і доброти ще багато років!

Від імені  колективу Слов’янської 
спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів № 23 
О.Козлова, вчитель-методист, заслу-

жений вчитель України

Людина і справа

Вчитель, що дарує світло 

Сучасній педагогіці, як і будь-
якій науці, потрібні яскраві постаті, 
спроможні бути орієнтирами для 
інших. Таким чином, все більшого 
значення набуває навчально-ви-
ховний потенціал усієї школи, 
згуртованість учительського колек-
тиву, його налаштованість на без-
перервний розвиток і самоосвіту.

Педагогічний колектив Новодмит-
рівського НВК – це колектив 
однодумців, які впевнено пряму-
ють до вершин майстерності, що 
не є випадковістю, а результатом 
їхньої наполегливої праці, пошуку, 
постійних роздумів, спроб, розчару-
вань – і перемог...

Щороку вчителі Новодмит-
рівського НВК беруть активну 
участь у конкурсах професійної 
майстерності різних рівнів, знай-
омляться з досвідом роботи інших 
вчителів району, області, України, 
виробляючи власний педагогічний 
почерк. 2015-2016 навчальний рік не 
став винятком, адже були досягнуті 
значні успіхи професійного зростан-
ня педагогів нашого навчального за-
кладу. 

Так, учителі математики Густіліна 
Юлія Володимирівна та предмету 
«Захист Вітчизни» Бамбалов Олексій 
Миколайович стали лауреатами 
обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2016» в 
номінаціях «Математика» та «Захист 
Вітчизни». А вчитель англійської мови 
Василіцева Ольга Миколаївна здобу-
ла перемогу в районному етапі кон-
курсу в номінації «Англійська мова» та 
стала учасницею обласного рівня. 

Традиційний районний конкурс 
«Кращий працівник року» став по-
тужним стимулом для перемо-
ги вчителя географії Гусар Тетяни 
Олександрівни та шкільного психо-
лога Хачатрян Лусіне Камоївни. 

Друге місце в щорічному рай-
онному конкурсі «Інноваційний 
урок фізкультури» посіла учитель 
фізичного виховання Долгіх Наталія 
Володимирівна, а вчитель фізики і 
класний керівник 10 класу Семенен-
ко Марина Олександрівна зайняла 
третє місце в районному конкурсі 
«Класний керівник року».

Участь у конкурсах професійної 
майстерності дозволяє нашим педа-
гогам бути відкритими до змін, дола-
ти усталені стереотипи, допомагає 
відчувати міцний зв’язок з освітнім 
середовищем. А самі результати 
свідчать про систематичну роботу 
педагогічних працівників навчально-
го закладу для успішного становлен-
ня особистості учня, а також сприя-
ють зростанню іміджу школи. 

За високі досягнення в навчанні в 
2015-2016 навчальному році четве-
ро випускників Новодмитрівського 
НВК були нагороджені золотими 
медалями та троє випускників – 
срібними. І це не випадковість, а 
закономірність!

У вітальній телеграмі Прези-
дента України Петра Порошенка, 
адресованій випускникам та педаго-
гам Новодмитрівського НВК, зазна-
чено: «Високі результати у навчанні 
– це свідчення вашого таланту, 
наполегливості, кропіткої праці, 
невтомної турботи». І це, безперечно, 
визнання правильно обраного шляху, 
ефективності педагогічної стратегії 
нашого навчального закладу.

Відділ освіти 
Костянтинівської 

райдержадміністрації

Здобутки

Колектив 
однодумців

 Кожна зірка має свій час…
 Бо є і зорі угорі,
 і небо є вечірнє.
 І є поріг, низький, як гріх,
 тобі єдино вірний.
  Василь Стус

Ми ті, хто «… не втратив щастя бачи-
ти … зорі навіть у буденних калюжах на 
життєвих шляхах».

Виховання національно свідомого 
громадянина України, формування й ут-
вердження гуманістичного світогляду 
особистості, національних і загально-
людських цінностей не можливе без 
розуміння того, що школа – це своєрідний 
храм, у якому народжується наше 
майбутнє, тому любити, розуміти, поважа-
ти – три ключових слова, на яких базується 
робота вчителя нашої школи, що заявила 
про себе як «Школа – територія творчості».

Колектив Краматорської ЗОШ №8 
цілеспрямовано працює над виявлен-
ням і розвитком обдарованості, залуча-
ючи до цієї роботи батьків, співробітників 
позашкільних установ, вищих навчальних 
закладів, психологічну службу міста, допо-
магаючи  учням знайти своє місце в житті, 
стати справжніми громадянами України.

Традиційно в школі проводять-
ся інтелектуальні ігри (брейн-ринги, 
«Даугавпілс», «Що? Де? Коли?», 
«Найрозумніший»), літературно-мистецькі 
вечори («Осіння симфонія», «Зимова 
симфонія», «Літературна кав’ярня», «Пор-
трет відомого невідомого»); воркшопи, 
семінари, квести, скайп-дайджести (м. 
Нововолинськ, м. Лебедин), конференції, 
тренінги, майстер-класи, клуби юних 
ораторів, журналістів; творчі конкурси та 
зустрічі з сучасними художниками, режисе-
рами, скульпторами, письменниками, му-
зикантами, журналістами. На базі ЗОШ №8 
працює аматорський театр «Альянс», ви-
стави та телевистави якого («Лісова пісня», 
«Праздничный сон – до обеда», «Ревизор-

ша!», «SherlockHolmesandDoctorWatson. 
TheBeginning», «Мина Мазайло», «Відьма», 
«Мартин Боруля», «LitteleRedRidingHood», 
«Лисиця і Журавель»), насичені живою му-
зикою та хореографічними композиціями. 
Літературно-мистецька композиція «Птах 
душі» – першоджерело різноманітних за 
змістом і формою заходів – стала візитною 
карткою нашої школи (ця вистава була 
представлена на відкритті алеї В.Стуса, 
м.Горлівка).

Так зросла справжня плеяда шкільних 
акторів, які стали переможцями міських та 
обласних театральних конкурсів. 

У 2016-2017 н.р. педагогічний колек-
тив школи розпочав роботу над упровад-
женням інклюзивної освіти з метою на-
дання рівного доступу до якісної освіти 
дітям з особливими освітніми потребами. 
Адміністрація та вчителі пройшли кур-
си підвищення кваліфікації, взяли участь 
у вебінарах, семінарах, конференціях, 
тренінгах щодо інклюзивної освіти в 
загальноосвітньому закладі. 

Директор школи Вікторія Павлівна 
Калініна пройшла стажування за про-
грамою «Стратегічне планування 
інклюзії»  проекту «Навчальні програми 
професійного зростання» уряду Великої 
Британії та стала учасником програми 
уряду США «Забезпечення можливостей і 
повної участі людей з обмеженими можли-
востями», відвідала штат Вашингтон, Айо-
ву та Денвер, вивчала юридичний досвід 
американських колег у сфері законодав-
чого забезпечення захисту прав людей з 
інвалідністю та реалізації ними права на 
освіту, ознайомилась із досвідом роботи 
вчителів початкової школи.  

Сьогодні в багатьох містах України пра-
цюють регіональні центри дистанційної 

освіти школярів, чий досвід для освітян 
Донеччини був би безцінним, адже май-
же три роки на території Донбасу точить-
ся війна, жахливі наслідки якої змушують 
замислитися над тим, що ми втрачаємо 
найцінніше – генофонд нашої нації.  

У 2016 році в області розробле-
но пілотний регіональний проект 
«Дистанційна освіта Донеччини» для дітей, 
які проживать на тимчасово окупованих 
територіях. Навчання здійснюватиметься 
через портал E-school. Наша школа була 
визнана однією з п’яти базових шкіл 
області. На початок 2016-2017 н. р. від 
дітей із тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей із ме-
тою продовжити навчання на базі ЗОШ №8 
надійшло 130 заяв. 

У надзвичайно складний для нашої дер-
жави час головним напрямком діяльності 
учнівського волонтерського руху стала 
підтримка воїнів АТО та допомога їм. Сол-
дати та офіцери Збройних сил України – 
шановні та бажані гості на всіх шкільних 
заходах. Невеличкі подарунки та обереги, 
зроблені руками учнів, батьків та вчителів, 
малюнки, листи, кікімори, смачні сюрпри-
зи, маскувальні сітки (із січня 2015 р.) – це 
крапля нашої вдячності та любові океану 
мужності та відваги, який береже наше 
мирне життя. 

Ми – школа – територія творчості, 
територія щасливих людей – напередодні 
свята хотіли, щоб кожен педагог міг повто-
рити слова Василя Стуса: «Це щастя: мати 
таку долю, як у мене... Чуюся добре, бо 
нікому не зробив зла, бо дбав не тільки про 
себе. І від того мені світло на душі».

Колектив Краматорської 
ЗОШ №8

Територія творчості
Досвід



стор. 328 вересня 2016 року

Ювілей
За 25 років школа випустила 

56 медалістів. З них 43 закінчили 
школу з золотою медаллю, а 
13 – зі срібною, 1371 юнаків і 
дівчат отримали атестати про 
загальну середню освіту та ста-
ли фахівцями в галузях охоро-
ни здоров’я, промисловості, 
правоохоронних та силових 
структурах, викладачами у 
вищих навчальних закладах. 
Так, колишній учень школи 
Віктор Мартинович викладає 
в Черкаському технологічному 
університеті, Алла Сайпано-
ва захистила кандидатську 
дисертацію і зараз працює в 
Харківському національному 
університеті. Кандидатські 
дисертації захистили також Оль-
га Гутарєва, Агія Ахундова.

Багато випускників школи по-
вернулись сюди вже викладача-
ми – О.І. Преходченко (учитель 
хімії та біології), А.В. Крутенко 
(учитель початкових класів), К.К. 
Левченко (учитель фізики), А.В. 
Вольвач (педагог-організатор). 
Вони вдало влились у колектив 
вже досвідчених колег, серед 
яких, до речі, 11 педагогів пра-
цюють тут із дня відкриття шко-
ли.

Тричі учні школи ставали учас-
никами Всеукраїнських олімпіад 
та двічі посідали призові місця. 
Вже згадана Алла Сайпанова 
свого часу посіла третє місце на 
Всеукраїнській олімпіаді з історії 
України, а Діна Джегеріс стала 
третьою в Україні з правознав-
ства і пов’язала свою роботу з 
правоохоронними органами.

Протягом 15 років поспіль 
«шоста» є лідером серед усіх 
шкіл (за виключенням гімназії) 
у рейтингу результативності 
шкіл міста у ІІ етапі (міському) 
Всеукраїнських олімпіад.

У 2015 – 2016 навчаль-
ному році учні школи брали 

участь у обласних олімпіадах 
і посіли призові місця: Марія 
Мітрофанкіна (10 клас) – ІІ місце 
з англійської мови, ІІІ місце з 
російської мови та зарубіжної 
літератури; Ольга Беспала (10 
клас) – ІІІ місце із зарубіжної 
літератури. Призерами облас-
ного конкурсу «Заговори, щоб 
я тебе почув» стали Володимир 
Невкритий (11 клас) і Анна Шо-
стак (10 клас).

Звичайно, щоб досягти та-
кого вагомого результату, 
необхідне кваліфіковане викла-
дання. Школа пишається своїм 
педагогічним складом – се-
ред 42 вчителів працюють два 
Відмінника освіти України. Це 
директор П.І Петрик і вчитель 
біології Л.В. Лозова, 14 вчителів 
мають вищу кваліфікаційну 
категорію, п‘ятеро мають звання 
«вчитель-методист», «старший 
вчитель» – 6 педагогів.

Педагоги школи беруть ак-
тивну участь у міських, облас-
них і Всеукраїнських конкурсах 
і посідають призові місця, а 
саме: О.А. Стрельник (учитель 
початкових класів) – призер об-
ласного конкурсу «Молодий вче-
ний року»; Л.В. Савченко (учи-
тель англійської мови) – І місце 
у міському конкурсі «Учитель 
року-2016», учасник обласного 
конкурсу.

Наші колеги протягом на-
вчального року ділилися 
досвідом роботи на сторінках 
науково-методичних журналів, 
брали участь у обласній 
інтерактивній виставці 
«Педагогічні діалогові вікна», 
«Інноваційна освітня діяльність: 
експериментальна діяльність»: 
Т.В. Гончарова, Т.А. Романенко, 
А.В. Вольвач, І.В. Зубенко, Л.В. 
Ємець, О.А. Стрельник, Л.А. 
Кожушко, Л.І. Корнієнко, С.М. 
Позднякова, Л.В. Савченко, В.П. 
Мізюк, Т.А. Бокова, В.М. Маля-
рова, О.П. Мозгова.

Варто сказати і про те, що 
Селидівською міськрадою було 
розроблено і затверджено на 
рівні області інвестиційний про-
ект із термомодернізації шко-
ли, вартістю 12,3 млн. грн., 
який передбачає заміну вікон 
і зовнішніх дверей на сучасні 
енергозберігаючі, ремонт 
покрівлі, утеплення зовнішніх 
стін та інші енергозберігаючі за-
ходи.

Тож, свій ювілей школа 
зустрічає не лише з великим ба-
гажем здобутків, але і з впевне-
ним поглядом у майбутнє.

П.Петрик.
Директор Селидівської 

ЗОШ №6 

РОВЕСНИЦЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

12 вересня свій 25-річний ювілей зустріла 
наймолодша школа міста – Селидівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №6. І хоча вік цей невеличкий, 
як для навчального закладу, але педагогічному 

складу є чим пишатись

Цього року Маріупольський 
державний університет, як і 
незалежна Україна, відзначає 
25-річчя. Статистична 
інформація свідчить, що за 
чверть століття навчальний 
заклад підготував близько 
17 тисяч фахівців, відкрив 28 
спеціальностей, які за новим 
переліком дорівнюються 40 
освітнім програмам, підписав 
понад 100 договорів про 
співпрацю із зарубіжними 
партнерами, зустрів більше 
600 офіційних зарубіжних 
делегацій, організував стажу-
вання за кордоном для більш 
як 4000 викладачів, аспірантів 
та студентів. За цими цифра-
ми стоїть колосальний труд 
колективу, який, незважаючи 
на складні умови становлення 
та кризові явища, продовжував 

багато, напружено й ефективно 
працювати, гідно відповідаючи 
на численні виклики часу.

Вже у далекі 90-ті МДУ на-
лагодив активну співпрацю 
з європейськими вуза-
ми, передусім з грецьки-
ми, адже з моменту засну-
вання приділяв велику увагу 
відродженню та розвиткові 
еллінізму в Україні. Та з кож-
ним роком географія науково-
освітнього та культурного 
співробітництва розширювала-
ся, перетворюючи університет 
на багатонаціональний та 
полікультурний осередок, який 
сьогодні впевнено виступає 
у ролі центру народної 
дипломатії. 

На сьогодні у переліку країн-
партнерів маріупольського 

вишу є Італія, Великобританія, 
США, Німеччина, Франція, 
Кіпр, Польща, Чехія, Китай та 
багато інших. Університет тричі 
зустрічав президентів Греції та 
Кіпру. 

Тільки за останній рік МДУ 
відвідали понад 20 зарубіжних 
делегацій. Серед високих го-
стей: Глава Представництва 
ЄС в Україні Ян Томбінський, 
Координатор проектів ОБСЄ 
в Україні, Посол Вайдотас 
Верба, Міністр закордонних 
справ Литовської Республіки 
Лінас Лінкявічус, посли США, 
Франції, Кіпру, Греції, Литви, 
Чехії, Швеції та Японії.

«МДУ давно і цілеспрямовано 
працює над підвищенням 
іміджу Маріуполя та України 
за кордоном, активно 

підтримуючи євроінтеграційні 
прагнення української дер-
жави» – ці слова Президен-
та України Петра Порошенка 
підсумовують сказане вище. 
Глава держави мав нагоду на 
власні очі побачити патріотичні 
та проєвропейські настрої сту-
дентства і викладачів під час 
візиту до МДУ у червні минуло-
го року.

«Євроінтеграція – це націо-
нальна ідея, яка об’єднує всю 
нашу країну, тому велику ро-
боту колектив університету 
проводить саме у цьому на-
прямку», – зазначає ректор 
Маріупольського державного 
університету, професор, По-
чесний консул Республіки Кіпр 
у Маріуполі Костянтин Балаба-
нов. 

У жовтні 2015 року на 
базі університету відкрився 
Інформаційний центр Євро-
пейського Союзу,  де регуляр-
но проводяться просвітницькі 
заходи, присвячені питанням 
євроінтеграції та пропагуван-
ню європейських традицій 
і цінностей, зустрічі з пред-
ставниками ЄС, громадськи-
ми активістами європейських 
країн. «Інформаційний 
центр працює не лише для 
університету, його мета – 
інформування про діяльність 
Євросоюзу всіх жителів 
Маріуполя, особливо молоді», 
– підкреслює ректор.

Продовжуючи вирішувати 
як поточні, так і зовсім 
неочікувані питання,МДУ веде 
активну підготовку до свят-
кування 25-річчя. Планується 
комплекс урочистих заходів, 
відкриття музею та неодмінне 
заохочення кращих студентів, 
співробітників та викладачів 
університету. Для здійснення 
контролю, надання допомо-
ги та сприяння подальшому 
розвиткові вищого навчального 
закладу буде створена Нагля-
дова Рада МДУ.

«Насправді дуже важко роз-
починати велику справу з нуля, 
проте у таких умовах наш ко-
лектив навчився боротися і до-
сягати успіху. Впевнений, що 
подальша історія університету 
буде сповнена яскравих подій і 
перемог», – підсумовує ректор 
МДУ Костянтин Балабанов.

Досвід

МДУ: 
на досягнутому 
не зупиняємось
1991 рік ознаменувався історичною подією не лише для 

України, а й для Маріуполя. За кілька днів після проголошення 
незалежності Української держави у півмільйонному промисло-
вому місті розпочав роботу гуманітарний коледж при Донецько-
му державному університеті, створений завдяки демократичним 
перетворенням у країні. Кілька приміщень на другому поверсі 
колишнього будинку політпросвіти, 12 викладачів і 102 студенти 
– ось той фундамент, на якому за 25 років був побудований кла-
сичний університет.

СВІТ ТАЛАНОВИТИХ
Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради сьогодні – комплексний багатопрофільний позашкільний 
навчальний заклад, який об’єднує майже 1000 вихованців 
віком від 5 до 18 років. Однією із складових роботи нашо-
го позашкільного закладу є стимулювання розвитку творчої 
обдарованості та індивідуальності, створення умов для 
самореалізації та реалізації соціальної активності.

У центрі працюють п'ять творчих колективів, які мають зван-
ня «народний художній колектив»: «Червона калина» – керівник 
Ланевська В.Є., «Браво» – керівник Петрова Т.В., «Візаві», 
керівник – Беззуба Н.Ю., «Карамель» – керівник Сімагіна Н.В. 
та три – «зразкові художні колективи»: «Соняшник» – керівник 
Іваненко В.В., «Малюнок і живопис» – керівник Ал-Джанабі 
В.П., «М’яка іграшка» – керівник Гутник О.Л. Усі творчі колек-
тиви художнього відділу своїми здобутками несуть радість 
дітям та дорослим міста. Протягом року відбувається багато 
концертів та розважальних програм. Особистісному розвит-
ку обдарованих та талановитих вихованців ЦДЮТ сприяють 
щорічна організація персональних виставок та проведення 
сольних концертів.

Третій рік поспіль проводиться свято за участю дітей та 
батьків «Талановита родина». Вихованцями зразкової студії 
декоративно-прикладної творчості «Соняшник» (керівник 
Іваненко В.В.), студії образотворчого мистецтва «Малюнок 
та живопис» (керівник Ал-Джанабі В.П.), гуртками «В'язання 
і бісероплетіння» та «Конструювання і моделювання одягу» 
(керівник Пімонова Т.П.) була підготовлена виставка, в якій 
взяли участь мами і навіть тата вихованців Центру. На суд 
глядачів були представлені роботи з солоного тіста, прикраси 
і шпильки зі стрічок, вироби з ниток і клею, обереги, а також 
роботи з бісеру: картини, ікони, прикраси, предмети побуту. 
На святі діти не тільки співали: народний вокальний ансамбль 
«Червона калина» (керівник Ланевська В.Є.), «Ельдорадо» 
(керівник Гонтаренко М.В.), естрадно-вокальна студія «Джем» 
(керівник Гайдук Л.Г.), а й були учасниками хореографічних 
постановок: народний ансамбль сучасного танцю «Браво» 
(керівник Петрова Т.В.), народний ансамбль сучасного танцю 
«Візаві» (керівник Беззуба Н.Ю.) та ансамблю сучасного тан-
цю «Німфея» (керівник Сушко М.В.).

Дуже вразила глядачів зворушлива та емоційна 
хореографічна композиція у виконанні татусів та маленьких 
донечок (із колективів «Візаві» та «Браво»), які робили перші 
кроки в чарівному світі танцю. Дякуючи цьому фестивалю 
деякі художні колективи створили масові концертні номери, 
які впевнено залишаються у репертуарі гуртків. Слід зазначи-
ти ще той момент, що вели захід мама – Тимофєєва Н.Л., та 
донька – Тимофєєва Ліза.

Закінчення на 8-й стор.



28 вересня 2016 рокустор. 4

Виховання громадянина
Донбас історично існував 

як багатонаціональний регіон. 
Значна кількість сімей, ком-
фортно почуваєтьсяя в умо-
вах двомовності. Проте, че-
рез часткову втрату східними 
українцями рідної мови, не в 
кожній сім'ї можуть забезпе-
чити повноцінне національно – 
патріотичне виховання дитини, 
залучення її до національної 
культури.

Закон України «Про 
дошкільну освіту» рекомендує 
створення цілісної освітньої 
системи, що забезпечує роз-
виток дитини в межах єдиного 
соціокультурного та освітнього 
простору.

Своєчасним на сьогоднішній 
день є створення моделі 
дошкільного навчально-
го закладу з білінґварним і 
полікультурним компонентами 
освіти, з метою розвитку дити-
ни в умовах тісної взаємодії з 
національною і світовою куль-
турою.

Існуюча проблема змушує 
батьків шукати ті заклади 
освіти, де в повній мірі могли 
б задовольнити їх соціальне 
замовлення на освітні послу-
ги. Сьогодні у Волновасько-
му районі навчально-вихов-
ний процесс відбувається 
українською мовою у 100% 
дитячих садків. Проте, перехід 
до україномовного статусу був 
досить тривалим. В дошкільних 
закладах Волноваського 
району процес комфортної 
асиміляції дітей в україномовне 
середовище, національну куль-
туру почався ще у 2001 році.

Починався він як экспери-
мент. Метою експерименту 
було формування у дитини 
дошкільного віку якостей, що 
сприяють орієнтації в сучасно-
му полікультурному суспільстві. 
Виховання у дітей патріотизму 
і толерантного ставлення до 
культури інших народів. На 
початковому етапі ми багато 

експериментували. Напри-
клад, для визначення рівня 
результативності своєї ро-
боти, ми розробили варіант 
діагностики національного 
самовідчуття дитини старшо-
го дошкільного віку. За осно-
ву ми взяли тестові питання з 
психології для діагностики ди-
тячого самовідчуття, але дещо 
адаптовані нами для роботи 
над вибраною темою.

Ось кілька прикладів тесто-
вих питань:Чи однакові мови та 
звичаї людей у різних країнах? 
Якою мовою розмовляєш ти, 
твої рідні? Якою б мовою ти 
хотів слухати улюблену казку, 
або пісню? Назви яких країн, 

або народів тобі ще відомі? 
Чому про свою рідну країну ти 
знаєш більше, ніж про інші?

Аналіз відповідей кожної 
дозволив виявити об’єм 
народознавчих понять, 
диференційованість уявлень 
про свою країну і себе – як 
її частку, рівень обізнаності 
і критичності суджень про 
свою країну, народ, тощо. 
Співвідношення реальних та 
ідеальних уявлень. 

Співпадіння реально-
го сприйняття з свого на-
роду і себе, як його частки з 
ідеальним уявленням, ми вва-
жали позитивним покажчиком 
національного самовідчуття 

дитини. Позитивна оцінка  сво-
го народу, країни, ґрунтується 
на позитивному відношенні, 
готовності сприйняти себе 
його часткою. 

Негативна оцінка, 
сигналізувала про неприйняття 
себе, як частини національного 
середовища, негативне 
відношення до національних 
цінностей, або байдужість до 
них. Такі відповіді потребу-
вали з’ясування причин, та 
відповідної  корекції.

Накопичений досвід ми впо-
рядкували у 2015-2016 навчаль-
ному році, під час реалізації 
на районному рівні комплексу 
проектів з патріотичного вихо-

вання дошкільників. Матеріали 
реалізованих проектів ми 
об’єднали в збірку, якою ма-
ють змогу користуватися всі 
дошкільні заклади району. 
Мета даної збірки – допомог-
ти педагогічним працівникам у 
реалізації завдань з організації 
системи педагогічних проектів 
з патріотичного виховання 
дошкільників, побудованих за 
принципами: календарно – те-
матичним; єдності роботи з 
батьками; цілісності вирішення 
освітніх завдань; індивідуально 
– особистісного підходу; де-
мократизму. Проекти у збірці 
розподілені за розділами: ро-
дина, родовід як зміст і засіб 
патріотичного виховання; 
державні і народні символи 
як  зміст і засіб патріотичного 
виховання; мова, фольклор 
як зміст і засіб патріотичного 
виховання; природа – зміст і 
засіб патріотичного вихован-
ня; українське національне 
мистецтво, як зміст і засіб 
патріотичного виховання; на-
родний календар як зміст і 
засіб патріотичного виховання; 
народна гра, іграшка як зміст і 
засіб патріотичного виховання; 
історія рідного краю як зміст і 
засіб патріотичного виховання; 
теми бесід з дітьми  за напрям-
ком патріотичного виховання;

Плекання патріотизму в наш 
час перебуває у центрі уваги 
суспільства, адже негативні 
події, що відбуваються сьогодні 
в країні, певною мірою є 
наслідками неуваги до форму-
вання національної свідомості 
громадян нашої держави. 
Тож виховання патріотизму 
маємо починати з підготовки 
дошкільних працівників, які 
формуватимуть націю з коли-
ски.

Н.Ганзуля. 
Методист ІМЦ відділу 

освіти Волноваської 
райдержадміністрації

З 2010 року педагогічне учили-
ще очолила Олена Іванівна Олійник, 
висококваліфікований, досвідчений 
спеціаліст, кандидат педагогічних наук, 
колишня випускниця цього навчального 
закладу, яка пройшла шлях від виклада-
ча до директора.

Останнім часом навчальний заклад 
докорінно поліпшив свою навчально-
матеріальну базу: за короткий період 
проведено переобладнання на-
вчального корпусу, адміністративних 
приміщень, усіх навчальних кабінетів 
і лабораторій, здійснено капітальний 
ремонт актової зали, оновле-
но комп’ютерний парк. Бібліотека 
поповнюється навчальною літературою, 
кабінети і лабораторії – новим обладнан-
ням. Велика увага приділяється впро-
вадженню новітніх освітніх технологій у 

навчально-виховний процес. Зокрема, 
більшість кабінетів оснащена сучасною 
відео- та проекційною апаратурою, за 
останніми сучасними вимогами облад-
наний лінгафонний кабінет для занять 
іноземною мовою.

Міцні знання та науковий 
світогляд, ерудиція, професіоналізм і 
креативність, ввічливість, взаємоповага 
та захопленість улюбленою спра-
вою, а ще – постійне прагнення вчи-
тися, пізнавати, діяти – риси Людини, 
діяльність якої безпосередньо впливає 
на формування освіченості, а отже, 
– й зрілості нації. Саме так можна оха-
рактеризувати колектив викладачів 
Красноармійського педагогічного учи-
лища. Понад 50% педагогів мають вищу 
кваліфікаційну категорію, 6% – зван-
ня кандидата педагогічних наук, 35% 

нагороджені знаками «Відмінник освіти 
України», 1 викладач – знаком ім. Мака-
ренка. Щоденна праця і викладацького, 
і студентського колективів спрямова-
на на оволодіння глибокими і міцними 
знаннями, на формування професійної 
компетентності майбутніх спеціалістів. 
Принцип освітньої діяльності педагогів 
навчального закладу – «Знання, а до них 
– диплом» успішно реалізовується. Це, 
в першу чергу, підтверджують досяг-
нення студентів та професійні здобутки 
випускників. Студенти мають почесні 
грамоти й дипломи за підсумками 
Міжнародних і Всеукраїнських 
конкурсів, Всеукраїнських олімпіад 
з різних дисциплін. А випускники 
підтверджують дипломи успішною 
професійною діяльністю.

Колектив педагогічного училища 
співпрацює з Донецьким національним 
університетом імені Стуса, Дон-
баським державним педагогічним 
університетом, Краматорським 
гуманітарно-економічним інститутом, 
що створює умови для безперервної 
педагогічної освіти.  

У навчальному закладі накопиче-
ний значний досвід з організації й про-
ведення виховної роботи. Функціонує 

студентське самоврядування, значно-
го розвитку набув волонтерський рух, 
видається власна газета «Освітяночка», 
працюють спортивна і тренажерна зали, 
спортивні секції й предметні гуртки. 

Рейтинг Красноармійського 
педагогічного училища постійно 
зростає. Навчальний заклад постійно 
презентує досягнення на Міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти», а 
цьогоріч творчий доробок педагогічного 
колективу був оцінений срібною медал-
лю у номінації «Сучасні форми роботи з 
молоддю». Творчий проект, розробле-
ний викладачами закладу, посів при-
зове місце у Всеукраїнському конкурсі 
з медіаграмотності, який проводився 
в рамках проекту «Навчання основам 
безпеки в сучасному цифровому і медіа 
просторі» і реалізується за підтримки 
Посольства США в Україні. 

У 2016-2017 навчальному році студен-
ти і педагоги долучилися до реалізації 
польсько-українського проекту Цен-
тру Розвитку Освіти (ORE) «Шкільна 
академія підприємництва», проекту 
інноваційної Програми «Гармонізація 
дітей і дорослих, сім’ї і суспільства» в 
рамках медико-педагогічного проекту 
«Гармонія інтелекту та здоров’я». 

Наталія МАЦОКІНА. 
Методист Красноармійського 

педагогічного училища
м.Покровськ

Готується зміна

Насамперед – якісна освіта
 Свою історію Красноармійське педагогічне училище розпочинає з 1930 року, 

коли у зв’язку з гострою потребою учительських кадрів у державі було прийня-
то рішення про відкриття Слов’янського педагогічного технікуму. За роки свого 
існування заклад кілька разів змінював свою адресу: Костянтинівна, Мар’їнка, Ро-
динське. У вересні 1967 року педагогічне училище отримало свою постійну про-
писку в Покровську. 

Багата історія Красноармійського педагогічного училища, цікаве його сьогоден-
ня, вагомі перспективи на майбутнє. Недаремно народна мудрість стверджує, що 
день сьогоднішній збагачується планами на день завтрашній.

Плекання патріотизму:
з чого починати?
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Зміцнити здоров’я 
людини в дитинстві, 
не  допустити, щоб ди-
тина вступала в юність 
кволою і млявою, – це 
означає дати їй всю 
повноту життєвих 
радощів.

В.Сухомлинський

У житті кожної сім’ї, яка має 
дитину, настає пора першого 
важливого вибору: в яку школу 
віддати свого малюка. Кожен 
розуміє, що між закладами мо-
жуть бути великі відмінності, 
навіть якщо це навчальні за-
клади одного типу. Одна шко-
ла забезпечує високий рівень 
розвитку обдарованих дітей, 
в іншій акцент робиться на 
соціальній і творчій освіті. Тобто 
у кожного навчального закладу 
є своє власне так зване «ядро 
цінностей». Для Бахмутської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №5 з профільним на-
вчанням такою «родзинкою» 
є те, що навчально-виховний 
процес у закладі спрямований 
на збереження та зміцнення 
здоров’я дітей.

З 2013 року наша школа – 
учасник Всеукраїнського експе-
рименту за темою «Створен-
ня здоров’язбережувального 
освітнього простору школи 
за ідеями В.Сухомлинського 
та в контексті інновацій 
шкільної освіти». Мета 
діяльності колективу полягає 
у впровадженні у навчально-
виховний процес інноваційних 
здоров’язбережувальних тех-
нологій, які перетворюють на-
вчання у цікавий процес.

За три роки участі закладу у 
Всеукраїнському експерименті 
педагогічним колекти-
вом розроблено концепцію 
та модель освітнього про-

стору школи, програ-
ми та проекти, спрямовані 
на зміцнення здоров’я 
школярів та формування у 
них здоров’язбережувальної 
компетентності.

Так, для учнів 4-х класів 
впроваджується розвивальна 
програма «Розумний та розсуд-
ливий» (автор учитель почат-
кових класів Помазан І.В.), що 
передбачає підготовку учнів 4 
класів до подолання труднощів 
періоду адаптації у 5-му класі 
та до навчання в основній школі 
під час впровадження нового 
Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої 
освіти.

У системі навчання та ви-
ховання всього навчального 
закладу реалізується про-
ект «Школа радості – шко-
ла здоров’я» (автор за-
ступник директора з НВР 
Головко В.А.), мета яко-
го – відпрацювання моделі 
здоров’язбережувального ос-
вітнього простору.

Крім цього, навчання у 
школі здійснюється в умовах 
модульно-розвиваючої систе-
ми. Це дозволяє кожному учневі 
досягти запланованого резуль-
тату, визначити індивідуальний 
темп просування в освітньому 
просторі.

Для скорочення ризику 
емоційного і психологічного 
дискомфорту особистості учнів 
реалізується модель гнучкого 
складу класу при вивченні мате-
матики і предметів профільної 
спрямованості.

Яскрава частина навчання 
в школі – це уроки на природі. 
Основна їх мета – навчити 
дітей думати. Серед дерев та 
квітів, на ігровому майданчи-

ку, біля Четверякова струмка, 
на берегах ріки Бахмутки, що 
протікають поруч зі школою, 
діти вчаться пояснювати яви-
ща природи, спостерігати за 
навколишнім світом, малювати 
улюблені краєвиди, прислуха-
тися до птахів та дерев, вислов-
люючи враження від побаче-
ного та почутого. Адже уміння 
бачити прекрасне навколо 
робить людину мудрішою, 
добрішою, духовно багатою. 

Василь Сухомлинський писав: 
«Перша дія школи – не в школі, 
а в природі. Саме тут – «джере-
ло слова і розуму». Так і вихо-
дить, що природа і вчить, і дбає 
про  здоров’я, і виховує.

Тому особливо цікаво та 
творчо проходять в нашій школі 
спортивні заходи за участі 
учнів, батьків і педагогів. 

Впровадження ідей В.Сухом-
линського  в педагогічну прак-
тику школи відкрило нові ре-

зерви в модернізації шкільної 
освіти. І ми віримо, що саме 
ми закладаємо фундамент 
нової української школи, в 
основі якої лежить форму-
вання здорової, впевненої в 
собі, конкурентоспроможної 
особистості. 

Педагогічний 
колектив Бахмутської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з 
профільним навчанням

Здоров’я нації

Задля радості 
і розвитку дитини

Не все велике одразу стало ве-
ликим. До нього треба довго йти, 
долаючи відстань маленькими 
кроками.

Дейл Карнегі
Краматорська загальноосвітня шко-

ла І-ІІІ ст. № 35 з профільним навчанням 
уже багато років продовжує традиції та 
надбання Громадської акції «Флагмани 
освіти і науки України».

Навчальний заклад виховує мо-
лодь на високих моральних зразках 
української духовності. Заслуга в цьому 
всього педагогічного колективу, який 
очолює творчий керівник – Михайло 
Іванович Рідош.

ЗОШ № 35 – це маленька країна, де 
вчителі та учні спільно творять майбутнє. 
Дають знання учням 70 педагогічних 
працівників, серед яких заслужений 
учитель України Олександра Зіновіївна 
Рябуха, відмінники освіти України Ми-
хайло Іванович Рідош, Сергій Володи-
мирович Ліфарь, 4 учителі-методисти, 6 
педагогів мають звання «Старший учи-
тель» та 25 учителів вищої категорії.

Головне досягнення школи на сьогодні 
– це створення унікальної спільноти 
вчителів, діяльність якої спрямова-
на на формування особистості учнів – 
свідомих громадян-патріотів, соціально 
компетентних у нових умовах життя.

Продовжуючи славні традиції 
вчителів-новаторів Валентина Ми-
хайловича Шеймана та Олександри 
Зиновіївни Рябухи, лауреатів Соро-
совського гранту, педагоги вдало впро-
ваджують інноваційні сучасні технології 
навчання. Одним із пріоритетних 
напрямків є проектна діяльність. 

Під керівництвом С.В. Ліфаря, учи-
теля фізики вищої категорії, учителя-
методиста, відмінника освіти України, 
реалізується проект «Дидактичний ком-
плекс з фізики для учнів 8 класу». У 2016 
році С.В. Ліфарь завершив перший етап 
розробки курсу дистанційного навчан-

ня з фізики для учнів базової школи. 
Наразі дистанційний курс знаходить-
ся на експериментальній платформі 
«Віртуального навчального центру».

Вчителі математики та інформатики 
розробили комплексний проект «Ство-
рення дидактичного електронного кей-
су з математики та інформатики для 
дистанційного навчання учнів» (керівник 
проекту – Ірина Яківна Капелещук), у 
матеріалах якого є «Інтерактивні за-
вдання з алгебри у форматі ЗНО». 
Учителі математики взяли участь 
в українсько-естонському проекті 
«Міксіке в Україні», який реалізується 
за підтримки Міністерства освіти і нау-
ки України та Міністерства закордонних 
справ Естонії.

Учителі української мови та літератури 
Ганна Петрівна Трошина та Наталя 
Леонідівна Ягодкіна взяли участь в об-
ласному пілотному проекті «Дистанційна 
освіта Донеччини», метою якого було 
створення контенту для навчально-
методичного супроводу вивчення 
української літератури в 9 класі. Учителі 
іноземної мови Жанна Рафаелівна По-
госова та Наталія Миколаївна Умєрова 
працювали над проектом «Реалізація 
нових держстандартів з англійської 
мови в 7 класі через проектну діяльність 
в освітньо-інформаційному середовищі 
21 століття».

Керівник ШМО учителів художньо-
естетичного циклу Ольга Вікторівна Сав-
ченко розробила проект «Від Трипілля 
до європейської гілки».

Традицію проектної діяльності від 
учителів підхопили учні школи. Ба-
гато з них відзначені нагородами 
на Всеукраїнському, обласному та 
міському рівнях. 44 школярі є пере-
можцями та призерами Всеукраїнських 
предметних олімпіад на міському й об-
ласному рівнях.

Своєрідним підсумком фахової 
майстерності педагогів школи в 2016 
році стала перемога Рімми Григорівни 
Півторак, учителя математики, в облас-
ному етапі Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2016» в номінації «Ма-
тематика». Р.Г. Півторак отримала зван-
ня «Учасник Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2016», який відбувся в 
місті Львові.

Така результативність – це 
підтвердження найкращих професійних 
умінь, володіння сучасними освітніми 
технологіями, демонстрація особистих 
методичних знахідок. 

Р.Підопригора.
Учитель російської мови 
та літератури ЗОШ № 35

м. Краматорськ

В творчому пошуку

Від буденного – 
до креативного
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Велике слово школа!
Це скарб найкращий кожного народу,
це ключ золотий, 
 що розмикає пута несвідомості,
це шлях до волі, до науки, до добробуту.

С. Русова
Школа – це місце, де людина прово-

дить свої найкращі роки життя. Яка вона 
сьогодні, Райгородоцька ЗОШ І-ІІІ ст. – 
соціокультурний центр Райгородоцької 
територіальної громади? Ми маємо 
власний секрет, формулу успіху, де

У – унікальність школи й громади, 
індивідуальний стиль навчання і вихо-
вання, вміння жити в соціумі.

С – постійне прагнення до самороз-
витку та самовдосконалення;

П – постійна, наполеглива праця 
всіх, хто живе школою: батьків, вчителів, 
учнів;

І – невтомна ініціативність усіх членів 
громади;

Х – невичерпна харизма всього 
педагогічного колективу.

За роки незалежності закінчили шко-
лу 872 учні, з них 36 отримали золоту 
медаль, 27 – срібну.

Школа – ініціатор створення відкритої 
системи взаємодії всіх соціальних 
інститутів селищної громади, до якої 
входять педагогічний колектив, де-
путатський корпус, Будинок приро-
ди та дозвілля, недільна школа, рада 
ветеранів, дитячий садок, батьківська 
рада, органи учнівського самовря-
дування, науковці Донбаського дер-
жавного педагогічного університету. 
Співробітництво соціальних інститутів 
селища спрямовано на соціальне 
педагогічне становлення дітей як осо-
бистостей з високими моральними 
якостями, раціональне використання 
їх індивідуальних можливостей, пошук 
нових форм соціально-педагогічних 
зв’язків особистості учня й суспільства. 

Школа існує для дитини. Саме учень є 
тим центром, навколо якого обертають-
ся всі системи шкільної галактики. Два 
учні школи є стипендіатами Слов’янської 
районної ради та 12 учнів – стипендіати 
Райгородоцької селищної ради. Це 
призери та переможці Всеукраїнських, 
обласних, регіональних конкурсів, 
олімпіад, спортивних змагань.

Школа занесена до реєстру «Сучасні 
заклади освіти України», має статус 
громадсько-активної школи Донеччини.

Педагогічним колективом та селищ-
ною громадською організацією «Успіх» 
в тісній співпраці з міжнародними 
організаціями – американським 
альянсом Каунтерпарт, міжнародним 
благодійним фондом UCAN, 
міжнародним фондом «Євразія», кор-

пусом Миру США, Всеукраїнським 
інвестиційним фондом, міжнародним 
фондом «Відродження» – було 
реалізовано сім грантових проектів, за-
вдяки яким у школі створені комфортні 
умови для навчання та виховання учнів, 
поповнена матеріально-технічна база, 
розвинені лідерські якості учнів.

Наша школа – це простір життя дити-
ни, тут вона не «готується до життя», а 
живе, і тому ми влаштовуємо виховний 
простір так, щоб він сприяв гармонізації 
стосунків між дітьми й учителями, 
школою і родиною. З метою плідної 
співпраці створено проект «Учнівське 
самоврядування – запорука формуван-
ня майбутніх лідерів».

Нові умови існування вимагають 
створення відповідно до них більш 
досконалої загальної системи освіти. 
З цією метою в школі вже 15 років 
працює обласний експериментальний 
майданчик «Літня школа. Створи своє 
майбутнє» – нова організаційна модель 
освіти старшокласників, підготовка 

учнів до свідомого вибору профілю на-
вчання в старших класах.

Успішно розвивається багаторічна 
співдружність педагогічного колективу 
школи та науковців ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет». 
У Райгородоцькій ЗОШ І-ІІІ ст. відбулося 
наприкінці року підсумкове засідання 
педагогічної ради за проблемою школи.

З метою створення належних умов 
для підвищення фахової майстерності 
вчителів, ознайомлення їх із новітніми 
освітніми технологіями, інноваціями в 
школі працює клуб творчих педагогів 
«Еврика». Прагнення вчителів до 
постійного професійного самовдоско-
налення підтверджується якісними по-
казниками:

– з року в рік у школі зростає кількість 
переможців олімпіад, Всеукраїнських 
конкурсів та учасників МАН;

– вчителі школи – учасники і 
переможці районних і обласних 
конкурсів «Учитель-року-2016; «Клас-
ний керівник року-2016»;

– створено електронний підручник з 
хімії, 11 кл.;

– мультимедійна презентація і ме-
тодичний посібник з досвіду робо-
ти «Літньої школи» презентовано на 
Всеукраїнській конференції практичних 
психологів;

– впроваджуються уроки з 
підприємницьким тлом та компара-
тивним аналізом тексту на уроках 
зарубіжної й української літератури.

Школу, яку намагається створити 
педагогічний колектив, можна назвати 
«Школою відкритих можливостей», адже 
проблеми, що виникають, розв’язуємо 
разом з педагогами, учнями та батька-
ми.

Л.Каліберда, директор 
Райгородоцької ЗОШ І-ІІІ ст.;

Н. Газукіна, заступник 
директора з науково-

методичної роботи
Слов’янський район

На знімку: флешмоб до Дня  прапору

Формула успіху

Творча праця педагогів – 
запорука успішності учнів

Для педагогічного колективу нашо-
го навчального закладу патріотичний 
напрямок роботи є пріоритетним як на 
уроках, так і під час позакласної роботи: 
у навчально-виховну роботу впровад-
жуються елементи козацького способу 
життя як методу духовного і фізичного 
виховання учнів.

Протягом 2015 – 2016 року учні 
Великоновосілківського професійного 
ліцею були задіяні в проекті «Україна 
– це ми!». Це кампанія практичних, 
просвітницьких, дослідницьких заходів, 
спрямованих на досягнення постав-
лених задач у системі національно-
патріотичного виховання.

У Великоновосілківському профе-
сійному ліцеї у рамках проекту прове-
дено ряд виховних заходів національно-
патріотичного спрямування, таких як: 
зустрічі із воїнами АТО на тему «Герої 
серед нас»; написання листівок та ви-
готовлення солодощів для учасників 
АТО; концертна програма у військовій 
частині «Дякуємо за мирне небо»; 
участь у краєзнавчій конференції 
«Герої сучасності»; спортивно-розва-

жальна програма та змагання з тенісу, 
футболу, волейболу із залученням 
військовослужбовців «Козацькі забави». 

У всіх навчальних групах проводи-
лись тематичні виховні години за тема-
ми: «Любіть Україну як сонце, любіть…»; 
«Героїчна спадщина запорозького ко-
зацтва – крок до майбутнього»; «Ко-
зацькому роду нема переводу!», «Ми – 
українці».

Літературно-музична композиція 
агітбригади Великоновосілківського 
професійного ліцею «Україна – це ми» 
посіла перше місце в обласному огляді-
конкурсі з художньої самодіяльної 
творчості серед професійно-технічних 
навчальних закладів. 

Цьогорічна святкова лінійка першого 
вересня була присвячена 25-й річниці 
Незалежності нашої країни. Чисти-
ми та дзвінкими голосами юні таланти 
ліцею співали про рідний край, Україну. 
А святковий флешмоб, який проходив 
під гаслом «Україна – єдина!», ще раз 
засвідчив почуття вірності, любові до 
Батьківщини. Хвилиною мовчання всі 
присутні вшанували пам’ять випускника 

ліцею Дмитра Демуренко, який загинув 
6 серпня 2016 року біля селища Кримсь-
ке Новоайдарського району Луганської 
області. Цей хлопчина пройшов пек-
ло Іловайського котла, був у полоні та 
у шпиталі, та після всього пережито-
го знову пішов захищати нашу країну з 
мрією про мирне небо. На його честь 
та на честь усіх наших випускників, які 
і зараз стоять на сторожі нашої країни, 
відкрилася дошка «Пам’яті і пошани», 
адже ми маємо докласти всіх зусиль, 
аби полеглі за Незалежність України 

Герої були не забуті, а їхню честь не осо-
ромило підростаюче покоління.

Отже, виконуючи соціальне замов-
лення по підготовці кваліфікованих 
кадрів для сільського господарства, 
інженерно-педагогічний колектив ліцею 
насамперед дбає про формування 
національно-патріотичних цінностей се-
ред молоді.

М.Малтабар.
Директор 

Великоновосілківського 
професійного ліцею

Патріотичне виховання

Дошка пам’яті – у ліцеї



стор. 728 вересня 2016 року

Ми розуміємо, що сьогодення вимагає 
від освіти виховання інтелектуально 
розвиненої, фізично здорової особистості, 
яка буде працювати на рідній землі для 
розбудови нової самостійної та незалежної 
України. Педагогічний колектив НВК 
№4 м. Добропілля спрямовує навчаль-
ну діяльність на виховання інтелектуала 
– патріота, який свідомо розуміє свою 
громадянську позицію та реально оцінює 
власні можливості у процесі рефор-
мування, який швидко розвивається в 
українському суспільстві.  

Слід зазначити, що навчальний 
заклад завжди в інноваційному по-
шуку. Неодноразово результати 
педагогічної діяльності були відмічені 
високими нагородами: дипломами І 
ступеня та золотою медаллю на IVта 
V Міжнародних виставках «Сучасні за-
клади освіти – 2013, 2014», дипломом 
лауреата І ступеню Національної ви-
ставки «Інноватика в сучасній освіті» 
в номінації «Інклюзивна освіта: рівні 
права – рівні можливості» (2013 р.); 
дипломом переможця в обласному 
конкурсі «Кращий навчальний заклад 
щодо роботи з обдарованими учнями» 
(2013 р). 

Основи виховання інтелектуала – 
патріота закладаються з початкової 
школи, яка з 2014 року працює за 
програмою Всеукраїнського науково – 
педагогічного проекту «Інтелект України» 
і демонструє вагомі результати: майже 
всі учні показують високий рівень знань, 
уміння користуватися інформацією, 
креативність мислення, здібність ге-
нерувати творчі ідеї. Молодші школярі 
відрізняються бажанням бути успішними, 
добре навчатися, стати в майбутньому 
висококваліфікованими спеціалістами та 
працювати на благо своєї України. Саме 
про успішне майбутнє своїх дітей мріють 
і батьки. Учителі, які працюють за про-
грамою «Інтелект України»: Бабаніна С.В., 
Васильченко Н.Є., Дудушко Т.І. – голов-
ним у своїй роботі вбачають не насичен-
ня дитини поглибленими знаннями, а на-
буття нею навичок роботи з інформацією, 
гнучкого творчого мислення, розвиток 
швидких реакцій, уміння раціонально 
організовувати навчальну працю тощо.

Третій рік поспіль команда олімпійців, 
учнів 5 – 11 класів, у предметних олімпіадах 
з базових дисциплін тримають першість 
серед шкіл міста Добропілля. Знають 
наших інтелектуалів як переможців об-
ласних і Всеукраїнських олімпіад. Знач-
них результатів зі своїми вихованцями 
в олімпійському русі досягли вчитель 
екології Броваренко С.В.та  Мамонова 
С.М., учитель російської мови.

З особливою відповідальністю беруть 
участь школярі в Міжнародному конкурсі 
імені П. Яцика. У  минулому  навчальному 
році в обласному етапі ІІ місце за учени-
цею 10-А класу Вінс Валерією (учитель 
Бавикіна Л.Д.), а ІІІ місце посіла учени-
ця 11-В класу Гротевич Ольга (учитель 
Колядіна М.В.). Уперше брав участь і 
переміг учень 3-А класу Олійник Артем 
(учитель Рупчева Т.В.), який успішно ви-

ступив і у Всеукраїнських змаганнях 
знавців рідної мови.

Пишаються наші інтелек-туали 
й перемогами на обласному рівні в 
Міжнародному конкурсі учнівської та 
студентської творчості імені Т. Шевченка. 
Учениця 6-А класу Ляшенко Альбіна отри-
мала особисто почесну нагороду – абсо-
лютний переможець цього конкурсу (учи-
тель Кухар О.С.).

Щороку юні лінгвісти-україністи бе-
руть участь у Міжнародному конкурсі з 
українознавства, як у заочних, так і оч-
них етапах. Цікаву дослідницьку роботу 
на Х Міжнародний конкурс представила 
учениця 11-А класу Томенко Анастасія 
з теми «Образ патріота в піснях січових 
стрільців та воїнів АТО» і отримала ви-
соку нагороду. Члени журі відмітили не 
тільки літературознавчу обізнаність ав-
торки, а й глибокий патріотичний зміст 
представленої науково-дослідницької ро-
боти.

Перемогу на IV Все-українському 
конкурсі «Добро починається з тебе» от-
римали учні за культурологічний про-
ект «Повернення в степи донецькі» і 
здивували членів журі новим сприйнят-
тям подій минулих часів, маловідомими 
фактами з біографії поета – земляка 
М.Ф.Чернявського, репресованого в 40- 
роки минулого століття.

Команда старшокласників «Дивосвіт» 
успішно виступила у Всеукраїнському 
культурно – інформаційному проекті 
«Відкривай Україну». Одна з творчих робіт 
талановитої молоді тепер прикрашає 
шкільне подвір’я: розмальовані коло-
ни, мов розстелені рушники, запрошу-
ють учнів до рідного порогу, а поруч – 
віртуальний світ Знань (керівник  творчої  
групи Устрой В.І.).

Успішною була участь школярів у 
Всеукраїнській дитячій мистецькій акції 
«Мій Шевченко». Особисто відмічена 
відеоробота Євтушенко Анастасії – чи-
тання творів великого Кобзаря (учитель 
Ігошина Т.Г.). Традиційними святами у школі 
стають дні проведення Всеукраїнського 
конкурсу з українознавства «Патріот» та 
Всеукраїнської українознавчої гри «Со-

няшник», які збирають закоханих у рідну 
мову учнів 1 – 11 класів. Щорічно майже 
70% школярів виконують творчі завдання 
на знання історії України, українознавства, 
етнографії.

Педагоги НВК №4 своєю працею до-
водять, що серед традиційних цінностей 
українського народу велику вагу завж-
ди мали здоров’я і фізична досконалість 
юного покоління. На це спрямована як 

урочна, так і позаурочна діяльність 
викладачів. У цьому році вперше 
учні 9 – 10 класів брали участь у 
всеукраїнській дитячо – юнацькій 
військово – патріотичній грі «Джу-
ра» («Сокіл»). І місце на міському 
етапі змагання дало змогу 
шкільній команді «Буревій» проде-
монструвати на обласному рівні 
відвагу, мудрість та шляхетність. 
Юні патріоти повернулися з об-
ласних змагань з перемогою в 
конкурсі ватри «У колі друзів», у 
грі «Відун», у конкурсі «Вперяд», 
у змаганні «Рятівник». Поряд з уч-
нями їхні талановиті наставники 
– Істоміна Олена Леонідівна, за-
ступник директора з виховної ро-
боти, Іжболдіна Ірина Анатоліївна, 
викладач фізичної культури.

На виховання свідомого гро-
мадянина значний вплив мають 

турніри юних істориків та правознавців. 
Волнянська Єва, учениця 10-А класу, під 
керівництвом Неговорової Т.М., учителя 
історії та правознавства, стала перемож-
ницею XVIII Всеукраїнського турніру юних 
істориків. А на Всеукраїнському турнірі 
юних правознавців отримала нагороду 
«Кращий знавець права».

Інтелектуальний потенціал шко-
ли визначається досягненнями юних 
науковців у Всеукраїнському конкурсі 
– захисті науково – дослідницьких робіт 
у секціях МАН. За останні п’ять років 
юні дослідники, учні НВК №4 одержали 
високі оцінки та перемогли зі своїми по-
шуковими роботами в секціях: «Мовоз-
навство», «Соціологія», «Фольклористи-
ка», «Географія і ландшафтознавство», 
«Етнологія», «Біологія людини», «Аграрні 
науки», «Журналістика» – на обласному 
рівні та в секціях: «Екологія», «Психологія», 
«Геологія», «Українська література», «Ме-
дицина» – на Всеукраїнському рівні. 
Найуспішнішими були юні дослідники 
– вихованці вчителів: Броваренко С.В., 
учитель біології Бикової Т.М., практич-
ного психолога, Шмирко І.В., учителя 
російської мови і літератури, Саранчі 
І.В., учителя географії, Кулініч О.Б., 
учителя української мови і літератури. 
Учителі фізики Дудушко Е.В., Гнашко 
Т.В. цілеспрямовано готують майбутніх 
науковців, які свої ідеї доводять через 
цікаві експерименти. Гнашко Катерина, 
Шнуренко Олександр, Білий Дмитро, Ко-
зенятко Кристина впевнені переможці 
Всеукраїнського конкурсу «МАН – Юніор 
– Дослідник» (2015, 2016 рр.).

Педагогічний колектив НВК №4
м. Добропілля

Гармонія інтелекту і патріотизму

Належне місце в справі навчання та 
виховання молоді займає і наш осе-
редок сільськогосподарської науки – 
Відокремлений підрозділ «Донецький 
технікум Луганського національного 
аграрного університету», який розташо-
ваний у місті Красногорівка Донецької 
області Мар’їнського району. 

Сьогодні навчальний заклад є центром 
підготовки спеціалістів для сільського 
господарства. Тут готують фахівців зі 
спеціальностей «Ветеринарна медици-
на», «Виробництво і переробка продукції 
тваринництва», «Виробництво і перероб-
ка продукції рослинництва» та «Менед-
жмент». 

Методична робота педагогічного ко-
лективу технікуму, який постійно знахо-
диться в творчому пошуку, спрямована 
на здійснення вимог аграрного вироб-
ництва – підготовка фахівців на якісно но-
вому рівні, які спроможні орієнтуватися, 
розвиватися та адаптуватися в умовах 
постійного прогресу в науці, економіці, 
інформаційному просторі.

Колектив натхненно створює само-
бутню, ґрунтовну за змістовим напо-
вненням та використовуваними форма-
ми систему науково-методичної роботи 
в закладі. Цьому суттєво сприяє активне 
застосування мультимедійних технологій 
під час навчально-виховного процесу. У 
педагогічному доробку викладачів фа-
хових дисциплін є велика кількість робіт: 
використання візуалізованих лекцій 
«Фізіологія системи дихання» (автор Па-
наздир Л.І.), «Сибірка» (автор Мурзінова 
Л.І.), «Запліднення» (автор Шульга 
І.В.); мультимедійний інформаційно-
навчальний комплекс «Епізоотологія з 
мікробіологією» (автор Мурзінова Л.І.); 
презентація дисципліни «Паразитологія 
та інвазійні хвороби с/г тварин» (автор Ри-
бак Т.П.) та електронний навчальний ре-

сурс з дисципліни «Зарубіжна література» 
(автори Кірпо Н.В. та Саноян А.О.).

Вагоме значення в умовах складного 
сьогодення, в яких зараз працює заклад, 
мають інтегровані заняття з дисциплін 
«Українська мови та література», які ство-
рюють повноцінні умови для реалізації 
принципів національного і патріотичного 
виховання молоді, для загального й 
мовленнєвого розвитку самоактивності, 
формуванню досвіду творчої діяльності та 
сприяють вихованню стратегічного загаль-
нодержавного завдання інтеграції України у 
світовий духовно-культурний простір.

Навчальну практику проходять сту-
денти в спеціалізованих кабінетах, 
лабораторіях, на навчально-виробничих 
ділянках технікуму (фермі, клініці, на по-
лях та садових насадженнях). У процесі 
виробничих практик студенти працюють 

безпосередньо на робочих місцях в умо-
вах реального виробництва.

Виховний процес у навчально-
му закладі відбувається як через 
інформаційно-просвітницькі виховні го-
дини, так і через залучення студентів у 
гуртки художньої самодіяльності, клуби 
за інтересами, спортивні секції та орга-
ни студентського самоврядування. За 
підсумками Всеукраїнських спортив-
них ігор серед студентів аграрних ВНЗ 
І-ІІ рівнів акредитації збірна команда 
технікуму посіла 14 місце.

І сьогодні молодь обирає навчання в 
нашому навчальному закладі, тому що ці 
професії необхідні нашій державі за будь-
яких політичних та соціальних умов.

А. Саноян, Н.Кірпо.
Викладачі української мови і 

літератури Донецького технікуму 
Луганського національного 

аграрного університету
м.Красногорівка

Профосвіта

Розвиватися безперервно

Віддане 
школі життя

Знову осінь завітала на шкільне 
подвір’я. Вправно підфарбувала жов-
тим листя дерев, причепурила класи 
та майданчики, наповнила дитячим га-
ласом та метушнею все навколо. Пере-
горнувши наступну сторінку нашого 
буття, ще раз нагадала, що життя не 
стоїть на місці.

Вже п’ятдесят таких сторінок пере-
горнуто Людмилою Степанівною Ри-
машевською, до того ж 31 рік тому 
вона стала директором Миронівської 
загальноосвітньої школи № 1 
Артемівської районної ради. «Все буде 
по-іншому», – вирішила тоді вона і поча-
ла довгий, але напрочуд енергійний та 
діяльний шлях від учителя до директора.

Життя вирувало стрімким потоком, не 
завжди даруючи приємні несподіванки. 
Модернізація шкільної будівлі та рефор-
мування освіти, перебудова суспільства 
та збільшення контингенту учнів, нові 
державні стандарти освіти – все важли-
ве і все першочергове…

Як педагог і директор, Людмила 
Степанівна неодноразово удосто-
ювалася подяк, їй присвоєні звання 
«Відмінник освіти України» та «Старший 
учитель». Але найвагоміша оцінка її 
діяльності – це позитивний імідж шко-
ли, сталий та творчий колектив учителів 
(який, до речі, на третину складається 
з випускників) та довіра батьків. «Щоб 
бути гарним учителем, треба любити 
те, що викладаєш, і любити тих, кому 
викладаєш» – її життєве кредо, випро-
буване часом.

Вона постійно йде вперед і переко-
нана, що лише той директор відповідає 
сучасності, який постійно працює над со-
бою, підвищуючи свій професіоналізм. 
Це педагог за покликанням, один із 
провідних і досвідчених керівників 
шкільних установ Артемівського району, 
людина творча, професійно компетент-
на, активна, енергійна, сильна, спра-
ведлива і розсудлива. 

За плечима – багаторічний досвід і 
визнання серед педагогів, учнів, батьків. 
Її цілеспрямованість, принциповість, 
послідовність, вимогливість відомі 
всім і викликають пошану. Людмила 
Степанівна – не просто компетентний 
директор і чудовий учитель, це людина 
великої душі, закохана в усе прекрасне, 
її хвилює все, що відбувається в світі. 

Вона завжди в центрі подій, ніколи 
не буває байдужою до того, що 
відбувається навколо, – вона творить 
своє життя, як талановитий режисер 
творить прекрасний фільм.

Я.Полякова,
Г.Селіщева,

заступники директора 
Миронівської ЗОШ №1

Артемівський район

Людина і справа
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Головний редактор Ігор ЗОЦ
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Свідоцтво про реєстрацію
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України.

Виходить з 9 квітня 1936 року 
(до 1 січня 1991 року – «Радянська Донеччина»)
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність 
викладу фактів відповідальність несе автор. Листування з читачами – 
тільки на сторінках газети.
Газета віддрукована у ТОВ «Краматорський Друкарський дім»

  В тихім місті маленькім,
  що здавна Бахмутом зветься,
  На каштановій вулиці спогади теплі живуть.
  Височить наша школа – велика дитяча фортеця.
  В ній вирує життя, в ній майбутні таланти ростуть.
      Н. Адаменко

Бахмутський навчально-виховний комплекс № 11 – це пам’ятник 
історії місцевого значення, він розташований у споруді, зведеній у 
1912 році. У приміщенні школи розміщувалося реальне училище, 
чоловіча гімназія імені Володимира Мономаха, семирічна школа, 
шпиталь, жіноча школа №11, загальноосвітня школа, а в наш час – 
навчально–виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№11– багатопрофільний ліцей».

У зв’язку зі зручним розташуванням у центрі Бахмута, завдяки ро-
ками напрацьованому іміджу, заклад надає освітні послуги дітям із 
усього міста та району, є пунктом проведення зовнішнього незалеж-
ного оцінювання.

У НВК навчається 1052 учні, їх навчають 74 учителі, серед яких один 
Заслужений працівник освіти України, три кандидати педагогічних 
наук, 11 відмінників освіти, 9 учителів-методистів, 17старших 
учителів, 36 учителів вищої категорії.

Школа має великий досвід щодо організації профільного на-
вчання. НВК готує конкурентноспроможного випускника засобами 
допрофільної та профільної освіти в ліцеї з 8-го по 11-й класи за на 
прямками: іноземна філологія, фізико-математичний, суспільно-
гуманітарний. 

Висока професійна компетентність колективу у вирішенні 
педагогічних проблем забезпечує успішне впровадження сучасних 
навчально–виховних педагогічних технологій:

поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу, німецька або 
французька мова як друга іноземна – із 5-го класу; 

упровадження технологій розвивального навчання та науково-
педагогічного проекту «Росток» із 1-го по 7-й класи.

Для розвитку здібностей дітей дошкільного віку функціонує «Школа 
раннього розвитку». Для забезпечення мотиваційного середовища 
щодо усвідомленого вибору допрофільного та профільного навчан-
ня працює Літня школа. Щорічно влітку в пришкільному оздоровчому 
таборі «Посмішка» учні НВК мають можливість покращити та зміцнити 
фізичне, психологічне здоров’я, продовжити навчання в англомовних 
загонах. 

Вищим виконавчим органом громадського самоврядування у 
закладі є Рада НВК. Піклувальна рада (обраний орган батьківського 
самоврядування) забезпечує сприятливі умови ефективної роботи. 
Учнівське самоврядування представлене Шкільним Парламентом, 
дитячим громадським еколого-краєзнавчим об’єднанням «Забо-
та», яке існує у НВК №11 з 1989року. Вихованці об’єднання «Забота» 
багаторазові переможці та лауреати міських та обласних конкурсів 
«Лідер року», «Лідер-перспектива». Лідери учнівського самовряду-
вання НВК стали учасниками проекту «На шляху до змін» у рамках 
реалізації двостороннього Литовсько-Українського проекту. На базі 
НВК працює 9 гуртків. Діє загальношкільний сайт.

У НВК існує єдина у місті учнівсько-учительська газета «Дваж-
ди два». Редакція цієї газети є переможцем фестивалю для 
юних журналістів «Майовка» та відкритого фестивалю дитячих та 
молодіжних ЗМІ України в Донбасі «ЖМІ НА РЕКОРД!».

На базі школи, за ініціативи генерала В’ячеслава Аброськіна, на-
чальника головного Управління Національної поліції в Донецькій 
області, створено міський загін громадської організації «Молодіжна 
Ліга Майбутніх Поліцейських».

Слава школи – в успіхах її вихованців. Завдяки творчій праці 
педагогів НВК протягом останніх 5 років 40 учнів стали призерами 
Всеукраїнських предметних олімпіад обласного та Всеукраїнського 
рівнів; 22 учні – переможці міського етапу конкурсу-захисту науко-
вих робіт Малої Академії наук України, із них 14 учнів – обласного 
та Всеукраїнського етапів. Щорічно понад 200 учнів є переможцями 
та призерами різноманітних інтелектуальних, творчих, мистецьких 
конкурсів, спортивних змагань.

Заклад активно співпрацює з навчальними закладами інших 
регіонів країни щодо проведення спільних заходів (НВК № 13, м. 
Кам’янець-Подільський; НВК № 2 м. Тернопіль). Організована 
співпраця із Харківським аерокосмічним університетом ім. Н.В. Жу-
ковського «ХАІ», Софіївським Технічним університетом та Державним 
вищим навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний 
університет», Національним юридичним університетом імені Яросла-
ва Мудрого.

Колектив нашої школи перебуває у постійному пошуку нових 
шляхів розбудови української держави.

Педагогічний колектив  Бахмутського навчально-
виховного комплексу № 11

На південному сході 
України, на самому високо-
му його вододілі, в кількох 
кілометрах на північний захід 
від м. Волноваха та скіфського 
кургану під назвою «Моги-
ла Гончариха», розкинувся 
лісовий масив площею понад 
2500 га. Це – колиска науково-
го степового лісорозведення, 
знаменита на весь світ Ве-
ликоанадольська лісова 
дача, заснована у 1843 році 
відомим лісоводом Віктором 
Єгоровичем фон Граффом.

Одночасно з закладенням 
зразкової лісової плантації 
була заснована школа 
сільських лісників, у якій вже 
з січня 1844 р. навчались 
спеціально відібрані кріпосні 
хлопчики.

Так розпочалась історія 
наразі Великоанадольсь-
кого лісового коледжу імені 
В.Є. фон Граффа – одного з 
найдавніших учбових закладів 
галузі.

Гордість та слава колед-
жу – його випускники. Є се-
ред них всесвітньо відомі 

вчені лісівники, наприклад 
Редько Г. І. – академік, док-
тор сільськогосподарських 
наук, професор – Мурза 
І.М., є єдиний Герой Праці 
в лісовому господарстві 
М.П. Присяжний, є колишній 
міністр лісового господарства 
України Солдатов А.Г. і багато 
– багато інших видатних лю-
дей, перелік яких займе бага-
то місця. Але ще більше серед 
них виробничників, які своєю 
самовідданою, невтомною 
працею змінили навколишній 
світ, створюючи та вирощуючи 
лісові насадження в посушли-
вих степах. 

 Велика увага приділяється 
позакласній роботі: це ро-
бота в предметних гуртках, 
художній самодіяльності, 
спортивних секціях, гуртках 
по інтересам в гуртожитках, 
це вечори різної тематики, 
дискотеки, зустрічі з відомими 
людьми. Велика увага 
приділяється також духовно-
му та фізичному вихованню.

Сьогодні Великоанадольсь-
кий лісовий коледж – це вищий 

навчальний заклад, який готує 
фахівців з вищою освітою за 
освітньо – кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста 
по спеціальностям «Лісове 
господарство», «Садово-
паркове господарство», 
«Агроінженерія».

Особлива увага 
приділяється в коледжі роз-
витку творчої здібності 
студентів у напрямку ланд-
шафтного дизайну, облаш-
тування території коледжу. 
Студенти разом з виклада-
чами розробляють унікальні 
проекти, які відтворюють 
національний колорит Вели-
коанадолю.

 Щороку коледж з пова-
гою і любов’ю проводжає в 
нове життя своїх випускників, 
наділяючи їх навічно званням 
«Великоанадолець», і що-
року 1 вересня він відчиняє 
двері для нових студентів, які 
вирішили зв’язати своє життя 
з лісом та природою.

Н. Пятигорець.
Директор 

Великоанадольського 
лісового коледжу 

Закінчення. Початок на 3-й стор.
З вересня 2015 року ЦДЮТ бере участь в 

проекті «Підтримка стабілізації громад, що 
зазнали наслідків конфлікту на Донбасі» за 
підтримки уряду Японії. Проект «Сучасний 
позашкільний заклад – запорука розвитку 
талановитої дитини» пройшов у термін ве-
ресень 2015 – березень 2016, а фінансова 
підтримка заходів склала 1 млн 200 тис. грн. У 
закладі були замінені вікна на пластикові. Про-
ведено понад 20 заходів, а саме розважально-
пізнавальний захід «Козацькими стежка-
ми», малюнок на асфальті «Крейда Дружби», 
соціальний захід за участю дітей з обмеженими 
можливостями «Перша сніжинка», новорічне 
свято для дітей – тимчасових переселенців, 
дітей соціально незахищеної категорії, май-
стер - класи з японського мистецтва орігамі, 
спортивні змагання «Туристичні навички» 
тощо. Вони були спрямовані на розширення 
уявлення громади щодо надання додаткової 
освіти, пошуку талановитої молоді та залу-
чення її до активної участі у художньо-есте-
тичному житті громади, залучення батьків 
до волонтерської діяльності та допомоги у 
соціальних заходах ЦДЮТ, популяризації та 

формування у вихованців любові та поваги до 
своєї Батьківщини та її захисників, соціалізація 
дітей з родин внутрішньо переміщених осіб у 
місті, дітей соціально незахищеної категорії, 
пропаганду здорового способу життя, згурту-
вання родини. На церемонії урочистого завер-
шення проекту був присутній заступник посла 
Японії в Україні Шігекі Сумі.

Після успішного завершення проекту, колек-
тив вирішив продовжувати проектну діяльність 
із залученням громади міста, тому що по-
передня волонтерська діяльність батьків за-
кладу показала небайдужість громади міста 
до проблем ВПО, які знайшли можливість 
для успішної соціалізації дітей у дитячому 
середовищі та подальшому розвитку твор-
чих здібностей. Вже починаючи з травня 2016 
року ініціативна група розробила новий проект 
«Єдина родина – єдина країна – єдина грома-
да», який переміг у конкурсі МОМ. Розмір гран-
ту для підтримки заходів соціального спряму-
вання склав 180 тис. грн. 

Т. Сердюк.
Директор ЦДЮТ

м.Дружківка

Колиска степового лісорозведенняУ постійному 
пошуку

СВІТ ТАЛАНОВИТИХ


