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Проблема семінару: «Ціннісні аспекти педагогіки
В. Сухомлинського
у
контексті
формування
компетентностей вихованців в умовах гурткової
роботи».
Місце проведення: навчально-виховний комплекс
«Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей
імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської районної
ради
Кіровоградської
області;
Онуфріївський
районний центр дитячої та юнацької творчості.
Хід семінару
8:00-8:30

Заїзд та реєстрація учасників обласного
науково-практичного
семінару
(науковометодична лабораторія виховної роботи і
формування культури здоров’я КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», каб. № 414).

8:30-11:30 Переїзд до НВК «Павлиська ЗШ І-ІІІ ступенів –
ліцей імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської
районної ради.
11:30-12:00 Обід.
12:00-12:30 Відвідування педагогічно-меморіального музею
Василя Сухомлинського.
Рожепа В. Ф.,
науковий
співробітник
педагогічно-меморіального
музею
Василя
Сухомлинського
12:30-13:00 Діалог, що продовжується: популяризація та
поширення ідей Василя Сухомлинського.
Деркач В. Ф., директор НВК «Павлиська ЗШ
І-ІІІ ступенів – ліцей імені В. О. Сухомлинського»
Онуфріївської районної ради, лауреат обласної
педагогічної премії імені Василя Сухомлинського.

13:00-13:30 Обласний педагогічний марафон «Штрихи до
портрета Василя Сухомлинського» – простір
нових можливостей позашкільної освіти.
Міцай Ю. В.,
завідувач
науково-методичної
лабораторії виховної роботи і формування
культури здоров’я КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук.
13:30-14:00 Переїзд до Онуфріївського РЦДЮТ.
14:00-17:00 Робота на базі Онуфріївського РЦДЮТ.
Творча презентація закладу. Інноваційність ідей
В. О. Сухомлинського в реалізації нових підходів
у закладі позашкільної освіти.
Зінченко Л. М.,
директор
Онуфріївського
РЦДЮТ.
Ціннісні аспекти філософії для дітей в освітній
системі Василя Сухомлинського
Застосування казок В. Сухомлинського
у навчанні, вихованні, розвитку особистості,
формуванні її світогляду та системи цінностей.
 Пісочна анімація «Де ночує водяна лілія».
Трикашова О., керівник гуртка художньоестетичного напряму Онуфріївського РЦДЮТ.
 Театралізована вистава «Країна ввічливості і
доброти».
Приліпко В.,
керівник
гуртка
художньоестетичного напряму Онуфріївського РЦДЮТ.
 Хореографічна композиція «Самйлики».
Пітоня М.,
керівник
гуртка
художньоестетичного напряму Онуфріївського РЦДЮТ.
Ідеї Василя Сухомлинського про виховання громадянинапатріота – поступ для формування європейських цінностей
молоді в новому освітньому середовищі позашкілля.
 Візитна картка гуртка «Європейський клуб».
Салангіна Г.,
керівник
гуртка соціальнореабілітаційного
напряму
Онуфріївського
РЦДЮТ.

Презентація:
 експозиції «Хліб – джерело життя. У ньому
краса праці, у ньому - сила духу, що долає
труднощі. Нехай уже в дитинстві хліб стане
для дитини святинею (В. Сухомлинський)»;
 фрагменту «Свято хліба»;»
 куточка
В. О. Сухомлинського
«Умійте
відкрити перед дитиною в навколишньому
світі щось одне, але відкрити так, щоб
шматочок життя заграв усіма кольорами
веселки (В. Сухомлинський).
Підбиття
підсумків
науково-практичного
семінару.
Обговорення
завдань
щодо
підготовки та відзначення 100-річчя.
Міцай Ю. В., завідувач НМЛ виховної роботи і
формування культури здоров’я КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»,
кандидат
педагогічних наук.
17:00-19:30 Переїзд до м. Кропивницького.
Інтернет-платформа проведення
обласного педагогічного марафону
«Штрих до портрета Василя Сухомлинського»
URL-адреса:
http://koippo414.at.ua/index/oblasnij_
pedagogichnij_marfaon_100_rokiv/0-300

Коротка URL-адреса:
https://goo.gl/U5B6en

Хештег

#Сухомлинському100

Контакти:
 Науково-методична лабораторія виховної роботи і
формування культури здоров’я комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(кабінет № 414).
 Веб-сайт: http://koippo414.at.ua/
 e-mail: koippo414@gmail.com

