Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької міської ради
Відділ освіти Компаніївської районної державної адміністрації
Відділ освіти Устинівської районної державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної
державної адміністрації

Обласний педагогічний марафон
"Штрихи до портрета
Василя Сухомлинського"

ПРОГРАМА
педагогічного дивертисменту

«В центрі уваги – дитина»
Проблема:

«Ідеї розвитку особистості
в педагогічній спадщині
В.О.Сухомлинського та в умовах нової
української школи»

м. Бобринець
27 березня 2018 року

Місце проведення: комунальний заклад «Бобринецьке навчально виховне об'єднання «Навчально - виховний комплекс «Гімназія загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської
ради Кіровоградської області (місто Бобринець, вул. Миколаївська, 64)

9.00–9.20

Реєстрація учасників, формування виставки.

9.20–9.35

Брейк-кава.

9.35–10.00

Оглядова екскурсія по закладу,
«селфі з музейним предметом».
(відвідування музейних кімнат «Слово про жінку»,
«Музей історії школи»)

10.00-10.20

Інтерактивне відкриття міжрайонної
проблемної лабораторії
педагогів
Бобринецького,
Компаніївського,
Устинівського районів та м. Бобринця у рамках
творчих локацій обласного педагогічного марафону
«Штрихи до портрета Василя Сухомлинського»

10.20–10.40 Експрес-огляд виставки
«В центрі уваги – дитина.
Ідеї розвитку особистості в педагогічній спадщині
В.О.Сухомлинського та в умовах нової української
школи» закладів освіти м.Бобринця, Бобринецького,
Компаніївського та Устинівського районів.

10.40–11.10

Вітальне слово та офіційне відкриття
педагогічного дивертисменту «В центрі уваги –
дитина. Ідеї розвитку особистості в педагогічній
спадщині В.О.Сухомлинського та в умовах нової
української школи»:

СНІЖКО Валерій Вадимович, міський голова
ЛІТВІНОВА Вікторія Петрівна, начальник відділу освіти, молоді
та спорту Бобринецької міської ради
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 обласного навчальнометодичного центру освітнього менеджменту та координації
діяльності методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
ГАЙДА Лариса Анатоліївна, методист науково-методичної
лабораторії виховної роботи і формування культури здоров'я КЗ
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського»
Методичний
кабінет відділу освіти, молоді
Компаніївської районної державної адміністрації

та

спорту

Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької
районної державної адміністрації
Методичний
адміністрації.

кабінет

Устинівської

районної

державної

11.10. – 12.40 Робота в міні-локаціях:

ЛОКАЦІЯ 1.
Нова українська школа Василя Сухомлинського
для майбутнього України
(Реалізація ідей В.Сухомлинського
щодо розвитку особистості в умовах нової української школи)

Основні підходи у формуванні системи цінностей дитини,
розвитку
і
вихованні
творчої
особистості
за В.О. Сухомлинським та в умовах сьогодення.
Стеценко Галина Михайлівна,
вчитель
початкових
класів,
комунального закладу «Бобринецьке
навчально - виховне об'єднання
«Навчально - виховний комплекс
«Гімназія – загальноосвітня школа І
- ІІІ ступенів № 1» Бобринецької
міської ради Кіровоградської області,
вчитель
вищої
кваліфікаційної
категорії, вчитель-методист

Формування гуманістичних цінностей у дітей засобами
філософії Василя Сухомлинського на уроках образотворчого
мистецтва.
Григорян Ірина Іванівна (старший
вчитель, вчитель образотворчого
мистецтва вищої кваліфікаційної
категорії Верхньоінгульської ЗШ І-ІІІ
ступенів)

Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації
в умовах сучасної освіти.
Ходаківська Людмила Миколаївна,
вчитель початкових класів
Голубієвицької ЗШ І – ІІІ ступенів
Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області

Сімейне виховання на основі ідей В.О.Сухомлинського при
підготовці до ЗНО (Найдорожча на землі людина – мати).
Стець Ольга Лаврентіївна, вчитель
української мови і літератури
комунального закладу «Устинівське
НВО ЗШ І-ІІІст.», вчитель –
методист.

Роль дитячого творчого проекту «Все в наших руках» у
формуванні системи цінностей особистості.
Довгенко Емілія Костянтинівна,
педагог-організатор
комунального
закладу «Інгульське НВО ЗШ
І-ІІІ ст.» Устинівської районної ради
Кіровоградської області

ЛОКАЦІЯ 2.
«Через казку, фантазію, гру, через неповторну людську

творчість вірна дорога до серця дитини»
Використання гри на уроках у початковій школі як засіб
розвитку ключових компетентностей учнів: діалог з
Сухомлинським.
Стиблик
Лариса
Вікторівна,
учитель
початкових
класів
Лозуватської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Компаніївської
районної
ради
Кіровоградської
області

Застосування казки у навчанні дітей: від Сухомлинського до
сьогодення.(Формування ключових компетентностей засобами
казки на основі використання спадщини В.Сухомлинського).
Новікова Тетяна Іванівна, вчитель
початкових класів філії «Устинівська
ЗШ І-ІІ ст.» комунального закладу
«Устинівське НВО ЗШ І-ІІІст.»,
вчитель – методист.

«Через казку, фантазію, гру, через неповторну людську
творчість-вірна дорога до серця дитини»
Монастирьова Наталія Василівна,
вчитель
початкових
класів
Червонопільської ЗШ І-ІІ ступенів
Бобринецької
районної
ради
Кіровоградської області

Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами
казок В. Сухомлинського
Бойчук
Тетяна
Миколаївна,
бібліотекар
Компаніївської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Компаніївської
селищної
ради
Кіровоградської області

Казкотерапія… або як можна використувати казку у виховних
цілях
Мазенко Аліса Іванівна, практичний
психолог комунального закладу
«Бобринецьке НВО «Навчально виховний комплекс «Гімназія –
загальноосвітня школа
І - ІІІ
ступенів № 1» Бобринецької міської
ради Кіровоградської області

ЛОКАЦІЯ 3.
Творимо духовний світ дитини
Розвиток дитячої креативності через призму спадщини
В.О. Сухомлинського.
Потьомка Світлана Георгіївна,
завідувач Бобринецьким ДНЗ № 2
«РОМАШКА» Бобринецької міської
ради,
Матвієнко
Леся
Анатоліївна,
вихователь Бобринецького ДНЗ № 2
«РОМАШКА» Бобринецької міської
ради

Філософія
виховання
особистості
В.О.Сухомлинського в контексті сьогодення.

дитини

за

Кісіль
Світлана
Миколаївна,
учитель
початкових
класів
Живанівського
відділення
комунального закладу «Компаніївське
навчально-виховне
об’єднання»
Компаніївської
селищної
ради
Кіровоградської області

Читання як стратегічно важлива компетентність для сучасної
молоді.
Полтавець Світлана Владиславівна,
бібліотекар комунального закладу
«Компаніївське НВО» Компаніївської
селищної
ради
Кіровоградської
області

Морально-етичні
категорії
у
філософії
для
дітей
В.О.Сухомлинського.
(Переказування
творів
В.О.Сухомлинського з використанням мнемотаблиць)
Андоньєва
Ірина
Анатоліївна,
завідуюча
Устинівським
ДНЗ,
Винник
Валентина
Петрівна,
вихователь, методист Устинівського
ДНЗ Устинівської районної ради

Театралізація казок Василя Сухомлинського
казкових персонажів

та створення

Члени творчої групи вихователів
закладів дошкільної освіти
Бобринецького району

ЛОКАЦІЯ 4.
Від творчого учителя до успішного учня
Виховання засобами бібліотеки за Сухомлинським.
Пудова
Надія
Артемівна,
бібліотекар комунального закладу
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів №5» Бобринецької міської
ради Кіровоградської області

Реалізація ідей В.О.Сухомлинського у формуванні системи
національно-патріотичного виховання учнів.
Діхтяр
Світлана
Василівна,
заступник директора з навчальної
роботи
Нечаївської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
ім.
Ю.І.
Яновського
Компаніївської
районної
ради
Кіровоградської області

Методична мозаїка «Стежиною великого педагога».
Луценко Валентина Василівна,
керівник районного методичного
об’єднання, старший вчитель ,
вчитель початкових класів вищої
кваліфікаційної категорії
Тарасівської ЗШ І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної ради
Кіровоградської області

Педагогічний полілог «Професійна компетентність педагогів
як одна з умов його успішної діяльності».
Мілютіна Вікторія Вікторівна
керівник шкільного методичного
об’єднання, вчитель початкових
класів
вищої
кваліфікаційної
категорії КЗ «Златопільська ЗШ І-ІІ
ступенів»

Впровадження ідей В.О.Сухомлинського з розвитку творчої
особистості в сучасному освітньому процесі закладу
позашкільної освіти.
Непрозвана Інна Миколаївна, Роїк
Наталія
Миколаївна,
Ляшенко
Олена Григорівна, керівники гуртків
Компаніївського центру дитячої та
юнацької творчості

ЛОКАЦІЯ 5.
Територія успіху вчителя-краєзнавця, вчителя-дослідника,
вчителя-новатора…
(Розвиток особистості учня засобами краєзнавчо-музейної
діяльності в умовах Нової української школи)

Уміння навчатись упродовж життя як складова професійної
комунікації в контексті просвітницького проекту «Нові (старі)
імена: у пошуках істини».
Гайда
Лариса
Анатоліївна,
методист
науково-методичної
лабораторії
виховної
роботи
і формування культури здоров’я
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»

Формування соціальної компетентності учнів на прикладі
вшанувальної акції громади Компаніївщини та відкриття
монумента патріотам України.
Жученко Сергій Олександрович,
учитель історії комунального закладу
"Компаніївське
навчально-виховне
об'єднання" Компаніївської селищної
ради Кіровоградської області.

Шляхи формування науково-дослідницької компетентності
учня засобами краєзнавства: творчі ідеї, досвід, сучасні
підходи .
Бібік
Наталія
Станіславівна,
учитель історії комунального закладу
«Бобринецьке навчально - виховне
об'єднання «Навчально - виховний
комплекс «Гімназія – загальноосвітня
школа
І - ІІІ ступенів № 1»
Бобринецької
міської
ради
Кіровоградської області, учитель
вищої кваліфікаційної категорії,
вчитель-методист

Формування у дітей розуміння національної ідентичності в
контексті
реалізації
ідей
В.Сухомлинського
(культ
Батьківщини та культ Книги). Презентація видання «Святе як
хліб рідне село».
Половко
Людмила
Борисівна,
вчитель історії комунального закладу
«Димитровське НВО «ЗШ І-ІІІ
ступенів» Устинівської районної
ради

ЛОКАЦІЯ 6.
Як любити дітей по Сухомлинському
або рецепт дитячого щастя
Екологічне виховання в школі.
Ругало
Ольга
Олександрівна,
вчитель
географії
і
біології
Червоновершської районної ради
Кіровоградської області

Навчання відчуття краси рідної землі і поваги до її історії.
Виховання гордості до нашої національно-культурної
спадщини. (Розвиток дитячої творчості на заняттях вокальнохорового гуртка «Калинонька» в контексті ідей В.Сухомлинського).
Ломака Ніна Андріївна, керівник
вокальнохорового
гуртка
Устинівського РБДЮТ на базі КЗ
«Димитровське НВО ЗШ І-ІІІст.»

Джерело невмирущої криниці педагогічної спадщини В.О.
Сухомлинського.
Шпаковська Віта Анатоліївна,
вчитель
української
мови
та
літератури
вищої кваліфікаційної
категорії Кетрисанівської ЗШ І-ІІІ
ступенів Бобринецької районної ради,
старший вчитель

«Рецепт хюгге по Сухомлинському».
Каспрішина Світлана Миколаївна,
вчитель методист, вчитель трудового
навчання вищої кваліфікаційної
категорії Новоградівської ЗШ І-ІІІ
ступенів

12.40-13.10 Обговорення. Підведення підсумків роботи.
(Актова зала КЗ «Бобринецьке НВО»)

13.10-13.30 Обід.
13.30-13.40 Від’їзд учасників.

НАША АДРЕСА:
27200 м. Бобринець, вул. Миколаївська, 56
тел. (05257) 3-70-34
e-mail: 40737491@mail.gov.ua
Блог міського методичного кабінету:
https://osvita-mk-bobr.blogspot.com

