Комунальний заклад
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Відділ освіти Долинської районної державної адміністрації
Відділ освіти Петрівської районної державної адміністрації
Відділ освіти Новгородківської районної державної адміністрації

Обласний педагогічний марафон
"Штрихи до портрета
Василя Сухомлинського"

Вернісаж педагогічних ідей та знахідок

«Використання ідей Василя Сухомлинського

у процесі формування екологічної культури
та здорового способу життя в сучасних умовах»

16 травня 2018 року.

Вернісаж педагогічних ідей та знахідок
«Використання ідей Василя Сухомлинського у
процесі формування екологічної культури та
здорового способу життя в сучасних умовах»
Дата проведення: 16 травня 2018 року
Місце проведення: Дослідно-селекційний
дендрологічний лісовий центр
«Веселі Боковеньки»

09:00-09:30
Заїзд та реєстрація учасників

09:30-10:00
Відкриття:

Омельченко С.П., голова Долинської районної державної адміністрації;
Бондаренко І.П., голова Долинської районної ради;
Гадірова О.В., начальник відділу освіти, молоді та спорту Долинської
райдержадміністрації;
Міцай Ю.В., завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров’я КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук;
Половенко О.В., завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього
менеджменту та координації діяльності методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського».

Вітальне слово учасникам Марафону.
Логачевська С.П., учитель початкових класів Балахівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради, заслужений учитель України, лауреат
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського 2002 року.

10:00-11:00
Екскурсія

дослідно-селекційним

дендрологічним

лісовим центром «Веселі Боковеньки».

Підтикана Г.В., директор дослідно-селекційного
дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки».
Відвідування творчо-пізнавальних локацій та фотозон:
 «Досвід кращих – кожному» – виставка методичних напрацювань;
 «Квітка моєї душі» – фотозона;
 «Від шедеврів природи до шедеврів мистецтва» – виставка картин
Федоренко Т.П., робітниці дослідно-селекційного дендрологічного
лісового центру «Веселі Боковеньки»;

 «Знай і люби свій рідний край» – виставка Карявки С.С., керівника
творчої студії «Турмалін», учителя інформатики КЗ «НВК Долинська
гімназія І-ІІІ ступенів № 3»;
 «Мальовнича Україна» – виставка фоторобіт вихованців екологонатуралістичних гуртків закладів позашкільної освіти Кіровоградської,
Черкаської,
Вінницької,
Дніпропетровської,
Київської,
ІваноФранківської, Донецької, Полтавської, Запорізької, Закарпатської
областей;
 «Туризм нас єднає» – фотороботи вихованців гуртків КЗ
«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді» та районних, міських закладів позашкільної освіти;
 «Любов до природи слід виховувати з раннього дитинства» презентаційні матеріали Веселобоковеньківського шкільного лісництва
Іванівської філії І-ІІ ступенів КЗ «Долинська ЗШ І-ІІІ ступенів № 4
Долинської районної ради».
Відвідування музею М.Л. Давидова.
Підтикана Г.В., директор дослідно-селекційного дендрологічного лісового
центру «Веселі Боковеньки».
11:15-12:45
Методичний тревелінг «Педагогічні ідеї
Сухомлинського – погляд у сьогодення».

Спадщина Василя Сухомлинського в контексті
філософії Нової української школи.
Данилюк В.І., завідувач методичного кабінету, відділу
освіти, молоді та спорту Долинської райдержадміністрації.

Формування здорового способу життя – основний вектор діяльності
сучасного закладу загальної середньої освіти.
Ошега З.С., завідувач районного методичного кабінету комунальної установи
«Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної
ради

Трансформація педагогічних
педагогічним колективом.

ідей

В. О. Сухомлинського в

роботі

з

Огир Т.Ю.,
заступник
директора
з
навчально-виховної
роботи
Петрівської ЗШ І ступеня, філії Петрівського НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназія».

Актуальність ідей Сухомлинського щодо формування екологічної культури
учнів в сучасних умовах.
Мараренко В.В., завідувач методичного кабінету, відділу освіти, молоді та
спорту Новгородківської райдержадміністрації.

13:00-14:30 ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Проблема:
здоров’язбережувальна
середовища

Нової

«Інноваційна

та

спрямованість

освітнього

української

школи:

діалог

з

Василем Сухомлинським».

Модератор – Ошега З.С., завідувач районного
методичного кабінету комунальної установи «Петрівський районний центр із
обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради
*****
Здоров’язбереження як показник успішного навчання в школі
В. Сухомлинського та якості освітнього процесу Нової української школи.
Міцай Ю.В., завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров’я КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук.

«Школа радості, краси та здоров’я» – сучасна модель освітнього
середовища школи за Василем Сухомлинським.
Лікаренко Т.О., завідувач Новоандріївської філії КЗ «Новгородківський НВК
імені Заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля» ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ».

Використання оздоровчо-дозвіллєвих та творчо-пізнавальних зон для
формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.
Ошедченко О.О.,
педагог-організатор
Новоандріївської
філії
КЗ
«Новгородківський НВК імені Заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля» ЗШ І-ІІІ
ступенів – ДНЗ».

Школа управлінської майстерності в системі формування
здоров’язбережувальної компетентності керівника закладу освіти: поради
В.О. Сухомлинського.
Позивай О.А., директор Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів,
Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської райдержадміністрації.

філії

Спортивно-оздоровчі традиції у системі роботи школи.
Гриценко Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ
«Боківська ЗШ І-ІІІ ступенів Долинської районної ради».

Творче використання ідей В. Сухомлинського щодо впровадження
здоров’язбережувальних технологій на уроках української мови та літератури.
Вєтрова А.С., директор, учитель української мови Петрівського НВО
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія».

Система психолого-педагогічної підтримки здоров’я дітей.
Ніколенко Н.В., практичний психолог-методист КЗ «НВК «Долинська
гімназія –ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради».

З досвіду організації фізкультурно-спортивних
тематичних днів у пришкільному таборі «Надія».

та

оздоровчих

Гаврилюк І.К., заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «НВК
«Долинська гімназія –ЗШ І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради»

13:00-14:30 МЕТОДИЧНИЙ ДІАЛОГ ПІД
«ГОЛУБИМ НЕБОМ»
Проблема: «Основні підходи та технології
формування екологічної грамотності учнів – досвід
В. Сухомлинського для Нової української школи».

Модератор – Мараренко В.В., завідувач
методичного кабінету відділу освіти, молоді та
спорту Новгородківської райдержадміністрації.
*****
Творче використання ідей Василя Сухомлинського щодо формування
екологічної грамотності учнів на уроках природничого циклу.
Тарасова І.А., заступник директора з виховної роботи КЗ «НВК
«Долинська гімназія –ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради».

Реалізація екологічного виховання за В.О. Сухомлинським в умовах
становлення Нової української школи.
Сапєльнікова Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи
КЗ «Долинська ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Долинської районної ради».

Еколого-краєзнавчий аспект виховання, або як проводити заходи з
користю.
Філіпенко І.В., учитель Чечеліївської ЗШ І-ІІІ
Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради.

ступенів,

філії

Лабораторія під відкритим небом – екологічна стежка «До чистих
джерел» як один із засобів екологічного виховання за Василем Сухомлинським.
Вишневська С.М.,
Новгородківського НВК.

вчитель

біології

Великочечеліївської

філії

Екологічний проект як спосіб упровадження здоров’язбережувальних
технологій у шкільні природничі дисципліни.
Яротник Л.І., заступник директора з навчально-виховної роботи
Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, філії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради.

Формування в учнів екологічної компетентності з допомогою
потенціалу інтелектуальних ігор.
Пляка С.М., методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров'я КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

Екологічний дитячо-юнацький центр «Паросток»: творчо реалізуємо
поради В.О. Сухомлинського.
Баланенко А.В., заслужений вчитель України, керівник громадсько-дитячої
організації «Екологічний дитячо-юнацький центр «Паросток».

Стан навколишнього природного середовища Кіровоградської області
у 2017 році. Екологічний паспорт Кіровоградської області (інформація розміщена на
офіційному веб-сайті департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА за
посиланням http://ekolog.kr-admin.gov.ua/).

Гоменюк Г.О., заступник директора департаменту екології та природних
ресурсів Кіровоградської ОДА.

13:00-14:30 МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Проблема: «Педагогічні основи краєзнавчорекреаційної діяльності як складова формування
екологічної

культури

та

здорового

способу

життя в сучасних умовах».

Учасники: педагоги-краєзнавці; керівники
гуртків, дослідницьких груп, шкільних музеїв, секцій
МАН; автори дослідницько-екологічних проектів; методисти та організатори
туристсько-краєзнавчої роботи з учнями.
Модератор – Гайда Л.А., методист науково-методичної лабораторії
виховної роботи і формування культури здоров'я КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського».
*****
Культурно-освітня програма «Формування в учнів розуміння національної
ідентичності засобами туристсько-краєзнавчої діяльності в контексті VІ
Центрально-Українського музейно-туристичного фестивалю».
Гайда Л.А., методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров'я КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Духовні цінності як основа культури здоров’я. Презентація книги «Ольґерд
Іполит Бочковський. Вибрані праці та документи». Міні-фест «Наші земляки»
Гайда Л.А., методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров'я КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
Маруценко В.Г., зберігач фондів музею історії Долинського району, учасники
майстер-класу.

Практикум «Створення краєзнавчо-рекреаційної дорожньої карти
Інгульсько-Інгулецького туристичного району як форма реалізації ідеї оздоровчої
педагогіки В. Сухомлинського».
Гайда Л.А., методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров'я КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
Сьоміна В.В., учитель географії Великочечеліївська філія КЗ «Новгородківський
НВК»;
Стеблина О.О., вчитель біології та географії КЗ «Долинська школа № 2
ім. А.С. Макаренка».

Сучасні підходи до краєзнавчо-рекреаційного потенціалу регіону як
освітнього ресурсу для екологічної грамотності педагога Нової української школи.
Підбиття підсумків роботи майстер-класу.
Гайда Л.А., методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров'я КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

11:05-13:30
«ЗЕЛЕНИЙ КЛАС»
ЗА В. СУХОМЛИНСЬКИМ
«ЗДОРОВ’Я – РАДІСТЬ ТВОРЧОСТІ»
Модератори:
Гетманець Д.В., керівник гуртка-методист КЗ
«ЦДЮТ Долинської районної ради»;
Тимченко Н.П., керівник екологічного гуртка
«Жайворонок» центру дитячої та юнацької
творчості Петрівської районної ради.
*****
11:05-11:30 Урок милування «Природа рідного краю».
 Експрес-повідомлення «В.Сухомлинський і природа»;
 Перегляд відеофільму «Унікальність природи Долинського району»;
 Екологічна гра «Чарівні звуки природи»;
 Хвилинка милування «І людина, і рослини починаються з росини» (за
казкою В.Сухомлинського «Краплини роси»);
 Екорозминка «Живильна росинка»;
 Таємничі загадки дендропарку «Веселі Боковеньки»;
 Майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки «Нерозлучники»;
 Вручення подарунків – ляльок-мотанок «Травниця».
Гетманець Д.В., Корнієнко Р.М., керівники гуртків-методисти КЗ «ЦДЮТ
Долинської районної ради».

11:35-12:00
Міні-дослідження лабораторії юного еколога.
 Дослідження води;
 Дослідження ґрунтів;
 Дослідження харчових продуктів.
Тимченко Н.П., керівник екологічного гуртка «Жайворонок» ЦДЮТ Петрівської
районної ради.

12:05-12:30 Урок мислення під відкритим небом «За здоров’ям у природу».
Мірошніченко В.В., вчитель початкових класів Новоандріївської філії
КЗ «Новгородківський НВК імені Заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля»
ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ».

12:35-13:00
Майстер-клас «Природа і фантазія».
Брухаль С.А., Бондаренко І.В., керівники гуртків декоративно-ужиткового
напряму КЗ «Новгородківський РБДЮТ» Новгородківської районної ради.

13:05-13:30
Школа екологічного вчинку. Інтерактивна гра «Я не ображу рідної
природи».
Гридасова І.І., учитель Петрівської ЗШ І ступеня, філії Петрівського НВО
«ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназія» Петрівської районної ради

Учасники марафону :

Сайти:
http://koippo.kr.ua/
https://sites.google.com/site/rmkdoluna
https://novgorodkarmk.wixsite.com/novgorodkametod/kontakti
http://petrove-petr-rmk.edukit.kr.ua/konkursi/pedagogiv/

