Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської районної державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
Новомиргородської районної державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
Виконавчого комітету Маловисківської міської ради

Обласний педагогічний марафон
"Штрихи до портрета
Василя Сухомлинського"

Програма
освітянського конференц-залу

“Василь Сухомлинський про роль рідної
мови у процесі формування українського
світосприйняття”

Мала Виска
2017

Програма
освітянського конференц-залу
“Василь Сухомлинський про роль рідної мови у

процесі формування українського світосприйняття”
10 листопада 2017 року
Місце проведення: Маловисківська гімназія, Маловисківська
загальноосвітня школа № 3 І-ІІІ ст. Маловисківської міської ради
09.00 – 09.30

Заїзд та реєстрація учасників

09.30 – 10.00

Відкриття третього етапу обласного
педагогічного марафону «Штрихи до
портрета В. Сухомлинського»
Шпак Алла Володимирівна, начальник
відділу освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської ради
Кравченко Світлана Вікторівна, начальник
відділу
освіти,
молоді
та
спорту
Маловисківської
районної
державної
адміністрації
Міцай Юлія Віталіївна, завідувач науковометодичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров’я КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук
Половенко Олена Вікторівна, завідувач
обласного навчально - методичного центру
освітнього менеджменту та координації
діяльності методичних служб КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»

10.00 – 11.00 Зал № 1 «Зустріч у музейному просторі»
Музей одного дня
Панченко Оксана Миколаївна, вчитель
української
мови
та
літератури
Маловисківської гімназії
11.00 – 11.15
ст.

Переїзд до Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ

11.15 – 12.00 Зал № 2 «Творча зустріч освітян «Роль рідного слова як
засобу формування українського світосприйняття»
Фрагмент уроку розвитку зв’язного мовлення з елементами
казкотерапії. «Складання казки»
Усенко Зінаїда Миколаївна, учитель
початкових класів, Маловисківської ЗШ № 3
І-ІІІ ст. Маловисківської міської ради
Фрагмент уроку-пленеру з розвитку зв’язного мовлення «Складання
есе «Осінні мотиви»
Нестеренко
Світлана
Станіславівна,
вчитель української мови та літератури
Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ст.
Маловисківської міської ради
12.10 - 13.10 Зал № 3 Освітянський конференц-зал «Слово – то
мудрості промінь, слово – то думка людська»
Роль творчої спадщини В.Сухомлинського у формуванні мовного
розвитку молодших школярів
Бєдних
Олена
Леонідівна,
вчитель
початкових класів Смолінського навчальновиховного
об’єднання
«Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. – гімназія – позашкільний
навчальний заклад»
Формування українського світосприйняття засобами рідного слова
Шведенко
Людмила
Олександрівна,
методист районного методичного кабінету
відділу
освіти,
молоді
та
спорту
Маловисківської
районної
державної
адміністрації

Використання інноваційних технологій на уроках читання
Лисенко Оксана Миколаївна, вчитель
початкових класів Маловисківської ЗШ № 3
Маловисківської міської ради, лауреат
обласної
педагогічної
премії
імені
В.Сухомлинського
Місце і роль рідного слова в освітньому процесі з дітьми
Яцейко Валентина Іванівна, заступник
директора
з
виховної
роботи
Новомиргородської ЗШ № 1 І-ІІІ ст.
Краєзнавчий підхід у формуванні культу рідного слова через
дослідницько-пошукову роботу
Носань
Тамара
Василівна,
вчитель
зарубіжної
літератури
Йосипівського
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –
дошкільний
навчальний
заклад»
Новомиргородського
району,
лауреат
обласної
педагогічної
премії
імені В.Сухомлинського
Формування мовленнєвої культури у молодших школярів засобами
рідного слова
Шаповал Валентина Степанівна, вчитель
початкових класів Йосипівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»
Новомиргородського району
13.10 - 13.30
Підбиття підсумків роботи
Міцай Юлія Віталіївна, завідувач науковометодичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров’я комунального
закладу
«Кіровоградський
обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук;
Половенко Олена Вікторівна, завідувач
навчально-методичного центру освітнього
менеджменту та координації діяльності
методичних служб комунального закладу
«Кіровоградський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
імені Василя Сухомлинського»

Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й
неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити
Василь Сухомлинський

Слово – найтонший дотик до серця; воно може стати і ніжною
запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим
ножем, і розпеченим залізом, і брудом… Мудре і добре слово дає радість,
нерозумне і зле, необдумане і нетактовне – приносить біду. Словом можна
вбити й оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і
одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльози,
породити віру в людину і посіяти зневіру, надихнути на працю і скувати
сили душі…
Василь Сухомлинський

Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської районної державної адміністрації
Районний методичний кабінет
Мала Виска
2017

