Управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Відділ освіти, молоді та спорту Благовіщенської районної державної адміністрації
Відділ освіти Вільшанської районної державної адміністрації
Відділ освіти Гайворонської районної державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації

ПРОГРАМА
фестивалю педагогічних ідей
«Виховання громадянина-патріота в системі
ціннісних орієнтацій науково-педагогічної
спадщини Василя Сухомлинського»
25.09.2017 року
м. Благовіщенське

ПОРЯДОК РОБОТИ ФЕСТИВАЛЮ
Місце проведення: Благовіщенський навчально-виховний комплекс №1
«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад «Сонечко» Благовіщенської районної ради ( м.Благовіщенське, вулиця
Заводська, 7)

11.00 – 12.00 – Заїзд та реєстрація учасників, формування виставки .
12.00 – 12.20 – Відкриття фестивалю педагогічних ідей «Виховання
громадянина-патріота в системі ціннісних орієнтацій
науково-педагогічної спадщини Василя Сухомлинського».
12.20 – 12.40 – Огляд виставки педагогічних надбань та творчих робіт
вихованців навчальних закладів Благовіщенського,
Вільшанського, Гайворонського районів «Гуманістичні ідеї
В.О.Сухомлинського в практиці роботи закладів освіти».
12.40 – 13.00 – Брейк-кава.
13.00 – 14.00 – Робота в студіях:
- студія №1 «Опорна школа» - «Творчий потенціал опорних
шкіл в дії!»;
- студія №2 «Майстер – клас» – «Панорама творчих знахідок
педагогів»;
- студія №3 «Учнівське самоврядування» - «Виховання,
новації, діяльність».
14.00 – 14.20 – Підсумки роботи фестивалю, флешмоб.

РЕГЛАМЕНТ
Представлення виставки – 2 хв.
Робота в студіях :
- студія №1 «Опорна школа» - презентація,
відеопрезентація – 5-7 хв.
- студія №2 «Майстер – клас» – 15 хв.
- студія №3 «Учнівське самоврядування» – 15 хв.

25.09.2017 року
Місце проведення: Благовіщенський навчально-виховний комплекс №1
«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад «Сонечко» Благовіщенської районної ради ( м.Благовіщенське, вулиця
Заводська, 7)
12.00 – 12.20 – Відкриття фестивалю педагогічних ідей «Виховання
громадянина-патріота в системі ціннісних орієнтацій
науково-педагогічної спадщини Василя Сухомлинського».
Луценко Володимир Борисович – начальник відділу освіти , молоді та спорту
Благовіщенської районної державної адміністрації
Шатна Лідія Францівна – заступник начальника управління освіти ,науки, молоді та
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Міцай Юлія Віталіївна, завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров’я КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук.
Половенко Олена Вікторівна, завідувач навчально-методичного центру освітнього
менеджменту та координації діяльності методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського».

12.20 – 12.40 – Огляд виставки педагогічних надбань та творчих робіт
вихованців навчальних закладів Благовіщенського,
Вільшанського, Гайворонського, Голованівського
районів «Гуманістичні ідей В.О.Сухомлинського
в практиці роботи закладів освіти».
13.00 – 14.00 – Робота в студіях:

Студія № 1 «Опорна школа»
«Творчий потенціал опорнихшкіл в дії!»
Колектив – це дуже чутливий інструмент,
який творить музику виховання, необхідну
для впливу на душу кожного вихованця, - творить
тільки тоді, коли цей інструмент настроєно.
В.О.Сухомлинський

1. Презентація «Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної
діяльності як важливий фактор формування соціально-активної особистості
шляхом впровадження в практику роботи ідей В.О.Сухомлинського»
Підрушняк Т.М., директор
Грушківського НВК
Благовіщенської районної ради, вчитель української мови та літератури, кваліфікаційна
категорія «спеціаліст вищої категорії», звання «Старший учитель»

2. Відеопрезентація з проблеми «Співпраця та співдружність позашкільного
навчального закладу з батьками і громадськістю у розбудові виховної системи
національно-патріотичного виховання»
Радова Тетяна Валентинівна, методист
Вільшанського центру дитячої та
юнацької творчості

3. А.Б. Рєзнік –видатний педагог, вчений, новатор. Спогади сучасника.
Мудрий Іван Левкович, методист вищої кваліфікаційної категорії Гайворонського
міжшкільного навчально – виробничого комбінату, керівник науково-методичної
лабораторії, лауреат обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського, І.Г.
Ткаченка, заслужений учитель УРСР

4. Педагогіка творчості В.О.Сухомлинського, досвід А.Б. Рєзніка– в дії!
Поліщук Валентина Павлівна, директор Гайворонського навчально-виховного
об'єднання №2 "Загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ступенів", вчитель історії,
кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", звання "Старший учитель"

5. Презентація філії Побузька ЗШ I-III ст. «Пушківська загальноосвітня
школа» за проблемою «Використання ідей В. О. Сухомлинського у
формуванні здоров`язберігаючих компетентностей школярів».
Рибакевич Л.Б., завідувач філії
Побузька ЗШ I-III ст.
«Пушківська загальноосвітня школа»

Студія №2 «Майстер-клас»
«Панорама творчих знахідок педагогів»
Далеко не кожен стане вченим, письменником,
артистом, далеко не кожному призначено винайти
порох, але майстром у своїй справі повинен стати
кожний.
В.О.Сухомлинський

1. Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського в роботі з
молодшими школярами.
Ковтанюк Л.К., вчитель початкових класів
Благовіщенського НВК №1,
педагогічне звання «учитель методист»

2. Використання україно-болгарських традицій у формуванні системи
національних цінностей школярів.
Діордієва Алла Євгеніївна, керівник гуртка
«В′язання гачком» Вільшанського центру
дитячої та юнацької творчості

3.Впровадження ігрових технологій при вивченні творів В.О.Сухомлинського
в початковій школі
Маслій Валентина Олександрівна, вчитель початкових класів Заваллівського навчальновиховного об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів", кваліфікаційна категорія
"спеціаліст вищої категорії", звання "Старший учитель"

4. Інтеграція елементів педагогічних технологій (інтерактивні, ігрові,
здоров’язберігаючі). Автограф – сесія «Україно! Я – твоє дитя».
Теліга І.О., заступник директора НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст.
імТ.Г.Шевченка – гімназія» з методичної роботи
Бучацька Т.М.,вчитель початкових класів кваліфікаційна категорія
"спеціаліст вищої категорії", звання "Старший учитель"
Манжола А.А. вчитель образотворчого мистецтва кваліфікаційна
категорія "спеціаліст другої категорії"
НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. імТ.Г.Шевченка – гімназія»

Студія № 3 «Учнівське самоврядування»
«Виховання, новації, діяльність»
Підліток стає справжньою людиною тоді,
коли він уміє пильно вдивлятися не тільки
в навколишній світ, а у самого себе,
а й свій внутрішній світ, коли сили його душі
спрямовані на те, щоб зробити самого себе
кращим, досконалішим.
В.О.Сухомлинський

1.Україна – співтворець європейської цивілізації.
Чучаєв О.В., керівник євроклубу
«Прометей», директор Благовіщенського
НВК №2, вчитель історії кваліфікаційна
категорія «спеціаліст вищої категорії»

2. Композиція болгарського колективу «Младост» «Моя маленька
Батьківщина»
Каленик Людмила Андріївна, керівник
фольклорно-етнографічного гуртка
Вільшанського центру дитячої та
юнацької творчості

3. Роль учнівського урядування у формуванні свідомого громадянина-патріота
шляхом використання ідей В. Сухомлинського
Тищук Раїса Вікторівна, педагог-організатор
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Могильне

4. Виступ агітбригади Побузької ЗШ I-IIIступенів. «Впевнено крокуєм –
здоров`я пропагуєм».
Самофал А.Д., педагог-організатор
Побузької ЗШ І-ІІІ ст.

14.00 – 14.20 – Флешмоб «Серце віддаю дітям».
Підведення підсумків фестивалю.
Міцай Юлія Віталіївна, завідувач науково-методичної лабораторії
виховної роботи і формування культури здоров’я КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук.
Половенко Олена Вікторівна, завідувач навчально-методичного центру
освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського».

