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Новини та події 
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Якщо ти маєш мету, яка надихає, то думки твої розбивають кайдани 

звичних уявлень, свідомість звільняється, і ти потрапляєш у невідо-

мий світ, повний чудес. Сили, що дрімали в тобі, пробуджуються, і 

колись бажана мета стає лише віхою на шляху до досконалості”. 

“Зрозумій, що кожна подія нашого життя наповнена глибоким зміс-

том. Невдачі в особистому або професійному житті—це уроки з осо-

бистісного зростання. Той, хто правильно засвоїть ці уроки, без наго-

роди не залишиться”. 

Педагогічна майстерність 
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Педагогічна майстерність 
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Цікаве до кави 
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Педагогічна майстерність 
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Педагогічна майстерність 



8 

Педагогічна майстерність 
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Педагогічна майстерність 



10 

Літній відпочинок 
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Літні рецепти 
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Огляд літератури ... 
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 Потрібно зробити презентацію? Не знаєте, з чого почати? Вагаєтеся, чи поба-
чать вашу ідею такою, якою її бачите ви? Відчуваєте страх перед аудиторією? Тоді до 
вашої уваги — повний курс майстерності створення цікавих і — головне — вдалих 
презентацій.  
 Засновник консалтингової компанії, експерт із візуальної комунікації з більш 
ніж двадцятирічним досвідом, автор кількох світових бестселерів із візуального мис-
лення Ден Роум переконає, що створювати вдалі презентації просто. Треба лише… 
говорити та показувати. А ще — вміти використовувати три інструменти. Які?  
Дивіться під обкладинкою! Створити свою надзвичайну презентацію може кожен.  

Запрошуємо до співпраці  

Педагогічний дайджест «Еврика» створений як простір для ненаукових публікацій нашої великої 

Сковородинівської спільноти. Тут потрібно писати виключно за власним бажанням про свої захоп-

лення, вподобання, професійні досягнення, хобі, ділитися думками та новинами. «Еврика» – бо знай-

шли формат, де можна бути собою, не озираючись. Для наповнення наступних випусків дайджесту 

чекаємо на Ваші есе, новини, огляди, майстер-класи, поезію.  

Книжка буде корисною батькам, вихователям, учителям, а також усім, хто ціка-

виться дитячою психологією та вихованням. Завдяки порадам Дена й Тіни ваше 

повсякденне спілкування з дитиною стане захопливим і допоможе їй зростати 

гармонійною особистістю. Потрібно лише усвідомити особливості роботи 

мозку дитини. 

Це роман-спогад в одному містечку біля моря, де на деревах росте хурма, а у 

людей похилого віку завжди знайдеться мудра життєвий порада. У ньому бага-

то романтики, контрастів, щирості й яскравих фарб, яких додасть в життя ця 

книга для свого читача. 


