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Вступ
У 2018 році педагогічний колектив обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді (далі Центр) працював над вдосконаленням
координаційно-методичної діяльності через впровадження нових форм роботи
в позашкільному освітньому просторі.
З 60 творчих учнівських об’єднань Центру – 47 працюють за
авторськими програмами схваленими науково-методичною радою ІППО у
2017 і 2018 рр., 13 – за програмами МОН України за трьома профілями:
 біологічний
 екологічний
 сільськогосподарський
у двох відділах закладу: екологічному і біологічному.
А саме, у 2018 році схвалено науково-методичною радою ІППО
програми гурткової роботи (Протокол №5 від 31.09.2018 р.): «Юні аграрії»;
«Плекаємо сад», «Лісові рейнджери», «Водні патрулі», «Куток живої
природи»,

«Юні

акваріумісти»,

«Кімнатне

озеленення»,

«Globe

–

спостерігаючи, навчаємо», «Знавці лікарських рослин».
На базі Центру організована робота 4 гуртків за профілями –
сільськогосподарський, біологічний, екологічний. Для роботи гуртків
створена відповідна база: куток живої природи, закладено смачні грядки,
теплиця, парник, шкілка, розсадник хвойних і деревних порід, дендрарій, сад,
ділянка лікарських рослин, квітники тощо.
На базі закладів освіти області, відповідно до заключених угод,
працюють 56 гуртків. З них в закладах обласного підпорядкування – 6
(Яблунівська

СЗОШ-інтернат

Косівського

району

Івано-Франківської

облдержадміністрації – 5, Калуська СЗОШ-інтернат №1 Івано-Франківської
обласної ради – 1), та Прикарпатському Національному університеті
ім. В.Стефаника – 1.

Налагоджена співпраця в закладах загальної середньої освіти у семи
ОТГ в яких організована робота 13 гуртків (Рожнівська, Войнилівська,
Печеніжинська, Ямницька, Витвицька, Яблунівська, Білоберізька).
Вперше в цьому навчальному році започаткована робота гуртків:


«Юний бджоляр» - в Текучанській гімназія Яблунівської селищної ради
ОТГ Косівського району;



«Учнівське лісництво» - в Підмихайлівському НВК І-ІІІ ст. Калуської
районної ради;



«Юні аграрії» - в Жукотинській ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної
ради;



«Юні орнітологи» - в Ясеневопільнівській ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської
районної ради;



«Юні екологи» - в Прикарпатському Національному університеті
ім. В.Стефаника м. Івано-Франківська;



«Знавці лікарських рослин» - в Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ ст. Білоберізької
селищної ради ОТГ Верховинського району;



«Юні лісівники» - в Сливківській ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської районної
ради;



«Аматори рослинництва» - в Марківській ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської
районної ради;



«Аматори рослинництва» - в Букачівській ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської
районної ради;



«Кімнатне озеленення», «Аматори рослинництва» - в Перегінській
ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської районної ради;



«Знавці лікарських рослин», «Аматори рослинництва» - в Черниківській
ЗОШ І-ІІ ст. Надвірнянської районної ради.
Мережа

гуртків

Центру

по

області:

Богородчанський

р-н

(7),

Верховинський р-н (1), Долинський р-н (2), Коломийський р-н (3),
Косівський р-н (17), Надвірнянський р-н (2), Рожнятівський р-н (5),
Тисменицький р–н (4), Тлумацький р-н (1), м. Івано-Франківськ (7), м. Калуш

(1), м. Болехів (2), м. Бурштин (1), м. Яремче (2), Калуський р-н (3),
Рогатинський р-н (1), Городенківський р-н (1).
Центр моніторить, аналізує і координує в області роботу гуртків
шкільного компоненту, закладів позашкільної освіти.
Кожного півріччя аналізується участь і результативність у масових
заходах і заходах з педагогічної майстерності.
Вперше цього року проведено ряд обласних масових очних заходів:
конкурс з внутрішнього озеленення, «Знавці лікарських рослин», «Юні
господарі землі», «Куток живої природи», метою яких було виявити знання,
вміння і навички, набуті під час занять у профільних гуртках. Свої пізнання у
певних профілях еколого-натуралістичного напряму мали можливість
продемонструвати аматори на

таких масових заходах,

як:

«Цікава

акваріумістика», турнір «Юний пасічник», «Дивовижний світ тварин».
У 2018 році учасниками масових заходів на обласному рівні стало –
277 школярів, з них 65 – вихованці Центру, переможцями – 112, з них 14
вихованців Центру, на Всеукраїнському рівні учасниками було – 115, з них –
5 вихованців Центру, переможців – 73, з низ – 5 вихованців Центру. Троє
школярів стало учасниками міжнародного заходу.
Учасників конкурсів педагогічної майстерності на обласному рівні
було 29 педагогів, з них – 15 працівників Центру: переможців – 16, з них 10 –
працівників Центру, на Всеукраїнському рівні – 16 учасників, з них 10 –
працівників Центру, переможець – 1 .
У цьому році в процесі створення громад, в зв’язку з фінансовими
труднощами припинили роботу 6 учнівських лісництв: на базі Яблунської
ЗОШ І-ІІ ст. та Солотвинського НВК (школи-ліцею) в Богородчанському
районі, Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ст. Білоберізької селищної ради ОТГ
Верховинського району, Рудниківської ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району,
Яблунівського ЦДТ Яблунівської селищної ради ОТГ Косівського району,
Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянського району, Палагицького НВК
Тлумацького району. Відновлена робота учнівського лісництва у Калуському

районі на базі Підмихайлівської ЗОШ І-ІІІ ст. На сьогодні в області – 19
учнівських лісництв. 12 керівників учнівських лісництв працюють за
авторською програмою Вівчарук Л.Д. «Учнівське лісництво». У 11 школах
оформлені три кутки лісівництва, у 7 – закладені шкілки деревних та лісових
порід.
Керівники учнівських лісництв, які

працюють на базі Сопівської

ЗОШ І-ІІІ ст. Печеніжинської ОТГ Коломийського району, Козаківської
ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради, Підмихайлівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Калуського району, Гарасимівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацького району є
керівниками гуртків Центру.
Завершено вивчення досвіду роботи Демків М.Д. – керівника
учнівського лісництва Росільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської
районної ради. Досвід схвалено на педагогічній раді Центру і рекомендовано
до використання в роботі.
Колективом Центру успішно проведено два Всеукраїнських заходи:
Всеукраїнський польовий збір команд юних екологів і Всеукраїнський
семінар-практикум регіональних представників програми Globe в Україні.
Не було проведено у цьому році Дитячий екологічний хакатон, конкурс
з ландшафтного дизайну, ярмарок педагогічних ідей. Ці заходи включені у
план на 2019 рік.
Центр планує:
 розширити мережу гуртків у Снятинському, Галицькому районах, закладах
обласного підпорядкування;
 продовжувати організовувати роботу гуртків за профілями: екологічний,
біологічний,

сільськогосподарський,

збільшуючи

кількість

зоолого-

тваринницьких і аграрних гуртків з практичним виходом на участь у:
очних обласних масових заходах:
 Конкурсах:
 колективів екологічної просвіти (агітбригад);
 з ландшафтного дизайну;

 з внутрішнього озеленення;
 «Куток живої природи»;
 «Юні господарі землі»;
 «Плекаємо сад»;
 «Юні зоологи».
 дитячому екологічному хакатоні;
 марафоні «Юні знавці лікарських рослин»;
 змаганні учнівських лісництв;
 турнірі «Юний пасічник».
 Продовжити започатковані практичні природоохоронні акції:
 «Збережемо первоцвіти»;
 «Допоможемо пернатим»;
 «Чиста вода – здорова нація»
 Прийняти участь у Науково-освітньому проекті: «Вчителі та учні беруть
участь в екологічному моніторингу Антарктиди» в рамках Міжнародного
наукового проекту «Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів
P. papua та P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням мережі
фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)»
 Започаткувати екологічний проект: «Лісові рейнджери»
 видати:
 навчальні програми з еколого-натуралістичного напряму: –

«Юні

садівники» (216 год.); «Цікава акваріумістика» (216 год.); «Куток живої
природи» (216 год.), «Юні дослідники біорізноманіття» (216 год.),
«Любителі домашніх тварин» (144 год.), «Цікава орнітологія» (144 год.),
«Біоетика» (216 год.), «Юні ентомологи» (144 год.), «Юні аграрії»
(216 год.), «Ландшафтний дизайн» (216 год.), «Юний селекціонер» (216
год.), «Учнівське лісництво» (144-144-144 год.), «Юні квітникарі» (216
год.), «Аматори рослинництва» (216 год.), «Юні бджолярі» (216 год.)
вищого рівня навчання.

 методичні рекомендації «На допомогу керівникам гуртків», «Дивовижна
теплиця», «Юний бджоляр», «Спостерігаємо та досліджуємо в кутку живої
природи», «Тематика та методика дослідницької роботи в учнівських
лісництвах», «Добірка вправ та вікторин для вихованців гуртків»;
Проблемним питанням роботи Центру залишається: «Вдосконалення
координаційно-методичної діяльності через впровадження нових форм
роботи в позашкільному освітньому просторі».

І. Організаційно-методична діяльність
№
Назва заходу
Термін
Місце
Відповідальні
з/п
проведення проведення
1. Взяти участь у фахових педагогічних заочних конкурсах:
1.1 Всеукраїнський конкурс
грудень
м. Київ
Кухар І.М.
рукописів навчальної літератури
еколого-натуралістичного
напряму для позашкільної освіти
1.2 Всеукраїнський конкурс
науково-методичних розробок та
грудень
м. Київ
Кухар І.М.
віртуальних ресурсів з екологонатуралістичного напряму
позашкільної освіти хімікобіологічного профілю
1.3 Заочні пед. читання
грудень
м. Київ
Кухар І.М.
«Позашкільна педагогіка»
1.4 Всеукраїнський конкурс «Цікава
червень
м. Київ
Кухар І.М.
школа»
1.5 Всеукраїнський конкурс
грудень
«Джерело творчості» (номінація
м. Київ
Кухар І.М.
січень
«Керівник гуртка»)
2.

Взяти участь у навчальних семінарах, тренінгах, конференціях:

2.1 Всеукраїнська науковопрактична конференція до
Міжнародного Дня лісу
«Відтворимо ліси разом»
2.2 Всеукраїнський семінарпрактикум для заступників
директорів облЕНЦ (СЮН)
2.3 Педагогічний практикум «Світ
творчості» для директорів
облЕНЦ(СЮН)
2.4 Стратегічний форум з питань
розвитку позашкільної освіти в
Україні.
2.5 Розширена рада за участі голів
ОТГ та директорів обласних
еколого-натуралістичних центрів
(станцій СЮН/ЕНЦ)
2.6 Всеукраїнський семінарпрактикум для зав. відділами
екології закладів позашкільної

Грабівчук
М.В.

березень

м. Київ

травень

м.Львів

Шинкарук
Г.В.

квітень

Кропивниць
-кий

Гудзик Т.В.

квітеньтравень

м. Полтава

травень

м.Київ

Гудзик Т.В.
Шинкарук
Г.В.
Гудзик Т.В.

червень

м.Дніпро

Грабівчук
М.В.

2.7

2.8
3
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

освіти еколого-натуралістичного
напряму
Всеукраїнська серпнева
конференція «Педагогічний
Вівчарук Л.Д.
пошук - 2019» (методисти,
серпень
м.Київ
Мартинюк
керівники творчих учнівських
Л.Д.
об’єднань)
Всеукраїнський семінар-нарада
вересень
м.Чернігів
Гудзик Т.В.
для директорів облЕНЦ(СЮН)
Обласні заходи з підвищення кваліфікації пед. кадрів:
Обласний семінар-практикум для
січень
ОЕНЦУМ
Шинкарук
керівників гуртків закладів
Г.В.
загальної середньої освіти,
Кухар І.М.
закладів позашкільної освіти
«Організація експериментальнодослідницької діяльності у
гуртках екологонатуралістичного профілю».
ОЕНЦУМ
Обласний ярмарок педагогічних
лютий
Кухар І.М.
ідей
Обласний семінар-практикум для
березень
ОЕНЦУМ
Гудзик Т.В.
відповідальних за позашкільну
Шинкарук
освіту працівників
Г.В.
відділів/управлінь освіти, ОТГ
директорів рай/міськ СЮН(ЕНЦ)
«Координаційно-методична
робота закладів позашкільної
освіти: реалії та перспективи»
Спільно з
Обласний семінар для
травень
Грабівчук
КНПП
на
базі
методистів, зав. відділами
М.В.
КНПП
рай/міськ СЮН(ЕНЦ)
«Впровадження регіональних
проектів – ефективний спосіб
екологізації навчальновиховного процесу».
На базі МДЕС
Обласний семінар-практикум для
вересень
Гудзик Т.В.
м.Іванодиректорів рай/міськ СЮН
Франківськ
(ЕНЦ), працівників
відділів/управлінь освіти, ОТГ,
відповідальних за позашкільну
освіту «Куток живої природи –
екскурсійний майданчик для
розвитку дитячої та юнацької
творчості»

3.6 Обласний семінар-практикум для
керівників гуртків аграрного
профілю «Експериментальне
дослідництво з елементами
інновацій у гуртках аграрного
профілю».
3.7 Обласний постійно-діючий
семінар-практикум для
керівників учнівських лісництв
та відповідальних працівників
держлісгоспів

жовтень

ОЕНЦУМ

Вівчарук Л.Д.

жовтень

спільно з
управлінням
лісового та
мисливського
господарства
Надвірнянсько
го відділу
освіти на базі
Пнівської,
ЗОШ І-ІІІ ст.
Надвірнянсько
го р-н

Кухар І.М.
Грабівчук
М.В.

3.8 Обласний семінар-практикум для
керівників гуртків закладів
загальної середньої та
позашкільної освіти
«Організація масової роботи в
ПНЗ»
4. Закріпити кураторами
районів/міст (ОТГ у їх складі),
методичних працівників з метою
надання методичної
допомоги з питань: організації
природоохоронної роботи та
екологічного виховання,
удосконалення роботи гуртків та
творчих учнівських об’єднань.:
o м. Калуш;
o Калуський р-н;
o Снятинський р-н;
o Коломийський р-н;
o м.Коломия.

листопад

ОЕНЦУМ

Маліборська
Л.П.

o
o
o
o
o

Тлумацький р-н;
Тисменицький р-н;
Богородчанський р-н;
Галицький р-н;
Надвірнянський р-н;

o Рогатинський район;
o Косівський р-н;

Протягом
року

Грабівчук
М.В.
– // –
– // –
– // –
Маліборська
Л.П.
– // –
– // –
– // –
Вівчарук Л.Д.
– // –

o м. Болехів;
o Рожнятівський р-н;
o Долинський р-н;

5.

6

7.

8.

o м. Яремче;
o Городенківський р-н;
o Верховинський р-н;
o м. Івано-Франківськ;
o м.Бурштин.
Продовжити проведення
практичної природоохоронної
акції спільно з Державним
управлінням охорони
навколишнього природнього
середовища та Бюро української
Греко-Католицької церкви з
питань екології «Чиста вода –
здорова нація»
Продовжити співпрацю з:
- Галицьким національним
природним парком;
- Лісівничим екологопросвітницьким центром
“Діброва” Богородчанського
району;
- Карпатським національним
природним парком
Організувати роботу
педагогічної та методичної ради
(плани додаються: дод. №1, №2).
Провести інформаційноаналітичну роботу щодо участі
та результативності рай/міськ
ЕНЦ(СЮН) в масових заходах,
кількості та профільності гуртків
еколого-натуралістичного
напрямку в області, наявності та
діяльності учнівського лісництва,
НДЗД, шкільних теплиць, кутків
живої природи, відпочинку та
оздоровлення дітей.

– // –
– // –
– // –

Протягом
року

Кухар І.М.
– // –
– // –
– // –
– // –
Грабівчук
М.В.

Протягом
року

Грабівчук
М.В.

Протягом
року

Гудзик Т.В.
Шинкарук
Г.В.

грудень
Шинкарук
Г.В.
зав. відділами

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Продовжити роботу
методоб’єднання керівників
гуртків ОЕНЦУМ
(план додається: дод. №3)
Продовжити роботу школи
молодого керівника гуртка
(план додається дод. №4)
Систематично висвітлювати
питання екологонатуралістичної, дослідницької
та природоохоронної роботи
юннатів на сторінках газет:
– “Освітянське слово”;
– “Галичина”;
– у ЗМІ, на сайті та ін.
Випускати щомісячну стіннівку
“З любов’ю до природи”.
Підготувати збірник програм
гурткової роботи екологонатуралістичного профілю.
Підготувати програми гурткової
роботи вищого рівня навчання до
схвалення на науковометодичній раді ІППО:
- «Аматори рослинництва»
(216 год.);
- «Цікава акваріумістика»
(216 год.);
- «Учнівське лісництво»
(144 год./144 год./144 год.);
- «Куток живої природи»
(216 год.),
- «Любителі домашніх тварин»
(144 год.),
- «Юні бджолярі» (216 год.),
- «Цікава орнітологія» (144 год.),
- «Біоетика» (216 год.),
- «Юні дослідники
біорізноманіття» (216 год.);
- «Юні ентомологи» (144 год.);

Протягом
року

Кухар І.М.

Протягом
року

Шинкарук
Г.В.

Протягом
року

Кухар І.М.

Протягом
року
травень

Маліборська
Л.П.
Кухар І.М.
Шинкарук
Г.В.

травень

Кухар.І.М.
Маліборська
Л.П.
Вівчарук Л.Д.
-//-//Повшенюк
Н.Д.
Маліборська
Л.П.
Шинкарук
Г.В.
Грабівчук
М.В.
Грабівчук
М.В. Заморока

А. (за згодою)
Гошовський
В.Я.
Вівчарук Л.Д.
Кухар І.М.

- «Юні садівники» (216 год.);

16.

- «Юні аграрії» (216 год.);
- «Ландшафтний дизайн»
(216 год.),
- «Юний селекціонер» (216 год.);
- «Юні квітникарі» (216 год.).
Підготувати для затвердження
положення про проведення
обласних масових заходів

до травня

17. Здійснювати координаційну
діяльність щодо проведення
практичних природоохоронних
акцій (висаджування дерев та
кущів) в рамках масових заходів,
семінарів тощо.
18. Систематично поновлювати
інформацію на сайті ОЕНЦУМ.
19. Видавати методичний вісник
ОЕНЦУМ.

Відповідно
до плану
проведення

20. Підготувати методичні
рекомендації: «Тематика та
методика досліджень в галузі
лісового господарства»;
«Розробка майстер-класу із
креативного живцювання
хвойних, кущів, розсади
овочевих та декоративних
культур»;
«Тематика та методика
спостережень та дослідницька
робота в кутку живої природи»;
«Добірка вікторин для
вихованців гуртків зоологотваринницького профілю»;
«Тематика і методика
спостережень за акваріумними
рибами»;

Протягом
року

Левицька І.Д.
Кухар І.М.
Грабівчук
М.В.
Вівчарук Л.Д.
Маліборська
Л.П.
Кухар І.М.
Шинкарук
Г.В.
Зав. відділами

Постійно

Деркач І.В.

4 рази в рік

Кухар І.М.
Шинкарук
Г.В.
Грабівчук
М.В.
Мартинюк
Л.Д.

Вівчарук Л.Д.
Вівчарук Л.Д.
Маліборська
Л.П.
Кухар І.М.

«Розробка майстер-класів із
вертикального вирощування
рослин, щеплення кімнатних
рослин, розмноження орхідей,
троянд»;
Методичні рекомендації до
проведення природоохоронної
акції «День землі», «День
навколишнього середовища»
21. 1.Продовжити вивчення досвіду
роботи керівника творчого
учнівського об’єднання Глушко
О.Я. Тема досвіду: «Організація
науково-дослідної роботи в
творчих учнівських
об’єднаннях»;
2. Завершити вивчення досвіду
роботи керівника творчого
учнівського об’єднання
Лисівської О.В. Тема досвіду:
«Формування екологічної
культури школярів в творчих
учнівських об’єднаннях».
3. Розпочати вивчення досвіду
роботи керівників гуртків:
- Косило Л.С. «Організація
участі вихованців у масовонатуралістичних заходах»;
- Бойчук С.М. «НДЗД –
експериментальнодослідницький майданчик для
формування майбутнього
господаря землі»;
- Кузнєцова Р.І.
«Впровадження інноваційних
технологій на заняттях гуртка
«Лісові рейнджери»
22. Видати юннатівський календар –
2019

Грабівчук
М.В.

Протягом
року

Мартинюк
Л.Д.

Протягом
року

Грабівчук
М.В.

Протягом
року

Маліборська
Л.П.
Вівчарук Л.Д.

Кухар І.М.

січень

Кухар І.М.

ІІ. Організаційно-масова робота
І. Скоординувати роботу щодо залучення учнівської молоді до участі у
заходах на обласному рівні, проведення відбіркових етапів та участі у
очно-заочних Всеукраїнських та Міжнародних масових заходах:
№
з/п
1

1

2

3

4

Назва заходу
Обласна
практична
природоохоронна
акція
«Допоможемо пернатим»
Участь у Всеукраїнській
фенологічній кампанії «Globe
365» (в рамках міжнародної
науково-освітньої програми
GLOBE- Глобальне вивчення
та спостереження з метою
поліпшення довкілля)
Участь у Всеукраїнському
конкурсі юних зоологів і
тваринників
Формування команди для
участі
у Всеукраїнському
конкурсі винахідницьких і
раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного
напрямку (16-23 роки)
Науково-освітній проект
«Вчителі та учні беруть участь
в екологічному моніторингу
Антарктиди»
в рамках Міжнародного
наукового проекту
«Дослідження стану
виводкових колоній пінгвінів
P. papua та P. Adeliae
в підрайоні ККАМЛР 48.1 з
використанням мережі
фотокамер CEMP (CCAMLR
Ecosystem Monitoring
Program)»

Етап

Терміни
проведення

Відповідальні

Січень
рай/міськ
обл. заочний

січень

Маліборська Л.П.

Лютий
міжнар. заочний
всеукр. заочний

з лютого по Грабівчук М.В.
січень 2020

всеукр. очний
м.Київ

лютий

Вівчарук Л.Д.

всеукр. очний
м.Київ

лютий

Вівчарук Л.Д.

Протягом
року

Кухар І.М.

1

2

3

4

5
6

1

2
3

1

Формування команди для
участі
у
весняній
сесії
природничої школи учнівської
молоді
Участь у Всеукраїнському
конкурсі «Юний селекціонер і
генетик»
Обласний етап
Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»

Обласний етап
Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві
натураліста»
Обласна природоохоронна
акція «Збережемо первоцвіти»
Обласна практична
природоохоронна акція «Чиста
вода – здорова нація»

Формування команди для
участі у форумі юних екологів
під час тематичної екологічної
зміни «До кришталевих
джерел» на базі УДЦ «Молода
гвардія»
Обласна природоохоронна
акція «День Землі»
Участь у Всеукраїнському
конкурсі колективів
екологічної просвіти
(агітбригад) «Земля наш
спільний дім»
Формування команди для
участі у конкурсі
дослідницькоекспериментальних робіт з
природознавства «Юний

Березень
всеукр. очний
м.Київ

березень

Кухар І.М.

всеукр. очний
м.Київ

березень

Вівчарук Л.Д.

рай/міськ
обл. очний
всеукр. очний

березень
березень
квітень

Маліборська Л.П.

рай/міськ
обл. заочний
всеукр. очний

березень
березень
травень

рай/міськ
обл. заочний
обл. заочний
рай/міськ

березень

Квітень
всеукраїнський
(переможці
конкурсів)
очний
Одеська обл.
рай/міськ
обл. заочний
всеукр. очний
Сумська обл.

Травень
всеукр. очний
м.Київ

березень

-

-

(за сприяння:
КНПП;
Управління
екологї та
природніх
ресурсів

Маліборська Л.П.

Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
(за сприяння КНПП
та Управління
екології та
природніх ресурсів)

квітеньтравень

Маліборська Л.П.

квітень

Грабівчук М.В.

квітень

Маліборська Л.П.

травень

Вівчарук Л.Д.

2

дослідник»
Обласні змагання команд
учнівських лісництв

рай/міськ
обл. очний

квітень
травень

Грабівчук М.В.
(спільно з обласним
управлінням
лісового та
мисливського
господарства)

3

Формування команди для
участі у Всеукраїнському
конкурсі з квітникарства та
ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна»

всеукр. очний
м.Київ

травень

4

Обласний марафон юних
знавців лікарських рослин

обл. очний
рай/міськ очний

травень

Формування команди для
участі у Всеукраїнському
фестивалі «В об’єктиві
натураліста»
Обласний конкурс з
внутрішнього озеленення
Участь у Всеукраїнському
зльоті учнівських лісництв

всеукр. очний
Миколаївська
обл.

травень

Маліборська Л.П.

обл. очний
рай/міськ
всеукр. очний
Чернігівська
обл.
всеукр. очний
м.Київ

травень

Кухар І.М.

травень

Грабівчук М.В.

травень

Вівчарук Л.Д.

червень

Вівчарук Л.Д.

всеукр. очний
Черкаська обл.

червень

Вівчарук Л.Д.

всеукр. очний
Сумська обл.

червень

Грабівчук М.В.

5

6

7
8

1

2

3

Формування команди для
участі у Всеукраїнському
конкурсі винахідницьких і
раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного
напрямку (12-15 років)
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
експедиційно-польовому зборі
команд юних ботаніків
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
експедиційно-польовому зборі
команд юних зоологів
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
експедиційно-польовому зборі

Червень
всеукр. очний
Запорізька обл.

Кухар І.М.

Грабівчук М.В.
(за сприяння КНПП
та Управління
екології та
природніх ресурсів)

4
5

команд юних екологів
Формування команди для
участі у GLOBE іграх 2019
Обласна природоохоронна
акція «День довкілля»

1

Формування команди для
участі у заходах з талановитою
та обдарованою учнівською
молоддю на базі дитячого
табору «Лімниця»

2

Участь у зльоті юних
дослідників-природознавців на
базі профільного табору
«Юннат»

1

Обласний конкурс-виставка
«Юні господарі землі»

2

3

4

1

2

3

Формування команди для
участі у Всеукраїнському
конкурсі з флористики та
фітодизайну
Формування команди для
участі у форумі учнівських
трудових об’єднань на базі
УДЦ «Молода гвардія»
Обласний етап Всеукраїнської
акції «День юного
натураліста»
Формування команди для
участі у осінній сесії у
природничій школі учнівської
молоді
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
фестивалі «Україна - сад»
Обласний конкурс з

всеукр. очний
м.Київ
Липень
(переможці
конкурсів)
Калуський р-н
ІваноФранківська
обл.
всеукраїнський
(переможці
конкурсів)
очний м.Київ
Вересень
рай/міськ
обл. очний

червень

Грабівчук М.В.

червень

Грабівчук М.В.

липень

Маліборська Л.П.

липеньсерпень

Маліборська Л.П.

вересень

Вівчарук Л.Д. (за
сприяння клубу
органічного
землеробства,
аграрного коледжу
Львівського
державного
університету)

всеукр. очний
м.Київ

вересень

Кухар І.М.

всеукр. очний
(переможці
конкурсів)
Одеська обл.
рай/міськ. очний
всеукр. заочний
обл.заочний
Жовтень
всеукр. очний
м.Київ

вересень

Маліборська Л.П.

вересень

Маліборська Л.П.

жовтень

Кухар І.М.

всеукр. очний
м.Київ

жовтень

Грабівчук М.В.

обл. очний

жовтень

Кухар І.М. (за

4
5

1

ландшафтного дизайну

рай/міськ

червень

сприяння аграрного
коледжу Львіського
університету
(ф-т ландшафтного
дизайну)

Обласний конкурс
«Плекаємо сад»
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
форумі учнівської і
студентської молоді «Дотик
природи»

обл. очний

жовтень

Грабівчук М.В.

всеукр. очний
м.Київ

жовтень

Грабівчук М.В.

листопад

Грабівчук М.В.

обл. очний
рай/міськ
Грудень
обл. очний
рай/міськ

листопад

(за сприяння обласної
спілки пасічників)
Вівчарук Л.Д.

грудень

Грабівчук М.В.

обл. заочний

грудень

Вівчарук Л.Д.

рай/міськ
обл. очний

грудень

Маліборська Л.П.

Обласний турнір
«Юний пасічник»

2

Обласний конкурс «Куток
живої природи»

1

Обласний дитячий
екологічний хакатон

3

4

Обласний етап
Всеукраїнського конкурсу
«Юний селекціонер і генетик»
Обласний конкурс юних
зоологів

Листопад
обл. очний

(за сприяння КНПП,
ГНПП
Національного
технічного
університету нафти і
газу, Управління
лісового та
мисливського
господарства,
Управління екології
та природніх
ресурсів)

ІІІ. Навчально-виховна робота
1. Організувати
натуралістичного

в

ОЕНЦУМ

профілю

за

роботу

профілями:

60

гуртків

екологічний,

еколого-

біологічний,

сільськогосподарський:
Сидорак Валентина Іванівна - 18 год. (1 група гуртка «Знавці
лікарських рослини», 1 група гуртка «Куток живої природи», 1 група гуртка
«Юні аграрії» на базі Центру);
Кухар Ірина Миколаївна –

6год. (1 група гуртка «Кімнатне

озеленення» на базі Центру);
Заячук Іванна Василівна – 12 год. (1 група гуртка «Юні аграрії», 1
група гуртка «Знавців лікарських рослин» на базі Уторопського ліцею
Яблунівської селищної ради ОТГ Косівського району);
Левицька Іванна Дмитрівна – 18 год. (1 група гуртка «Юні аграрії», 1
група гуртка «Юний генетик-селекціонер», 1 група гуртка «Аматори
рослинництва» на базі Яблунівськго ліцею Яблунівської селищної ради ОТГ
Косівського району);
Чемна Христина Ярославівна – 12 год. (2 групи гуртка «Юні аграрії» на
базі Центру);
Ливдар Лілія Миколаївна – 18 год. (1 група гуртка «Юні аграрії», 1
група

гуртка

«Аматори

рослинництва»,

1

група

гуртка

«Кімнатне

озеленення» на базі Яблунівської СЗОШ-інтернату Івано-Франківської
обласної ради);
Невиняк Уляна Василівна – 12 год. (1 група гуртка «Знавців лікарських
рослин», 1 група гуртка «Куток живої природи» на базі Яблунівської СЗОШінтернату Івано-Франківської обласної ради);
Дручків Галина Володимирівна – 12 год. (1 група гуртка «Плекаємо
сад», 1 група гуртка «Кімнатне озеленення» на базі Середньоберезівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради);

Боєчко Вікторія Ярославівна – 8 годин (1 група гуртка «Аматори
рослинництва», 1 група гуртка «Юні квітникарі» на базі Кобаківського ліцею
Рожнівської селищної ради ОТГ Косівського району);
Варварук Галина Василівна – 8 годин (2 групи гуртка «Людина і
довкілля» на базі Манявського НВК Богородчанської районної ради);
Вінтонович Олександра Володимирівна – 8 годин (2 групи гуртка «Юні
бджолярі» на базі Перевозецької гімназії Войнилівської селищної ради ОТГ
Калуського району);
Вовчук Ольга Василівна – 6 годин (1 група гуртка «Знавці лікарських
рослин»

на базі Калуського навчально-реабілітаційного центру Івано-

Франківської обласної ради);
Гордюк Світлана Юріївна - 8 годин (2 групи гуртка «Людина і
довкілля» на базі Загвіздянської ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицько районної ради);
Глушко Ольга Ярославівна – 8 годин (1 група гуртка «Людина і
довкілля», 1 група гуртка «Лісові рейнджери» на базі Небилівської ЗОШ
І-ІІІ ст. Рожнятівської районної ради);
Дронів Михайло Степанович – 4 години (1 група гуртка «Юні
бджолярі» на базі Яблуньської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради);
Іванів Михайло Юрійович – 8 годин (2 групи гуртка «Учнівське
лісництво» на базі Козаківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. К. Мандрик-Куйбіди
Болехівської міської ради);
Косило Любов Степанівна – 8 годин (1 група гуртка «Водні патрулі»,
1 група гуртка «Лісові рейнджери» на базі Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст.
Яремчанської міської ради);
Лисівська Оксана Володимирівна – 6 годин (1 група гуртка «Аматори
рослинництва» на базі Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради);
Мартинюк Ярослава Богданівна – 8 годин (1 група гуртка «Юні
квітникарі», 1 група гуртка “Лісові рейнджери” на базі Бабченського НВК
Богородчанської районної ради);

Савчук Тетяна Миколаївна – 8 годин (1 група гуртка «Юні квітникарі»,
1 група гуртка «Аматори рослинництва» на базі Ямницького ліцею
Ямницької сільської ради ОТГ Івано-Франківської області);
Шабага Галина Дмитрівна – 4 годин (1 група гуртка «Учнівське
лісництво» на базі Гарасимівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької районної ради);
П’ятковська Любов Іванівна – 8 год. (2 групи гуртка «Учнівське
лісництво» на базі Сопівського ліцею Печеніжинської селищної ради ОТГ
Коломийського району);
Бойчук Світлана Миколаївна – 6 год. (1 група гуртка «Юні аграрії» на
базі Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної ради);
Болотенюк Микола Миколайович – 6 год. ( 1 група гуртка «Юні
орнітологи» на базі Ясеневопільнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської
районної ради);
Палійчук Надія Романівна – 6 год. (1 група гуртка «Кімнатне
озеленення» на базі Нижньоберезівської ЗОШ І-ІІ ст. Косівської районної
ради);
Ткачук Роман Зіновійович – 6 год. (1 група гуртка «Юні екологи» на
базі фізичної лабораторії кафедри фізики і хімії твердого тіла ПНУ
ім. В.Стефаника);
Повшенюк Надія Дмитрівна – 8 год. (2 групи гуртка «Юні бджолярі»
на базі Текучанської гімназії Яблунівської селищної ради ОТГ Косівського
району);
Тимчишин Марія Михайлівна – 8 год. (1 група гуртка «Юні
квітникарі», 1 група гуртка «Аматори рослинництва» на базі Марківської
ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради);
Шлімкевич Наталія Йосипівна – 6 год. (1 група гуртка «Знавці
лікарських рослин» на базі Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ст. Білоберізької
селищної ради ОТГ Верховинського району);

Бойко Христина Василівна – 12 год. ( 1 група гуртка «Аматори
рослинництва», 1 група гуртка «Кімнатне озеленення» на базі Перегінської
ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівського району);
Онуфрак Ольга Ярославівна – 12 год. (1 група гуртка «Знавці
лікарських рослин», 1 група гуртка «Аматори рослинництва» на базі
Черниківської ЗОШ І-ІІ ст. Надвірнянської районної ради);
Гошовський Василь Якович – 8 год. (1 група гуртка «Плекаємо сад», 1
група гуртка «Лісова школа» на базі Розточківського НВК Витвицької
селищної ради ОТГ Долинського району);
Флис Галина Богданівна – 6 год. (1 група гуртка «Учнівське лісництво»
на базі Підмихайлівського НВК І-ІІІ ст. Калуської районної ради);
Баша Тетяна Василівна – 6 год. (1 група гуртка «Аматори
рослинництва» на базі Букачівської ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської районної
ради);
Кузь Оксана Борисівна – 6 год. (1 група гуртка «Юні лісівники» на базі
Сливківської ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівської районної ради).
2. В кутку живої природи:
– урізноманітнити видовий склад мешканців живого кутка, а саме
(шиншили, жуки-палочники, папуги – нерозлучники, акваріумні жабки,
соміки тощо) (протягом року, відповідальна О.Максимчук);
– проводити для школярів, студентів, вчителів екскурсії, відкриті
практичні заняття (постійно Вівчарук Л.Д.);
– спланувати і проводити дослідницько-експериментальну роботу
(постійно, відповідальна Л.Вівчарук).
3. На навчально-дослідній земельній ділянці:
–

закласти розарій (Вівчарук Л.Д.);

–

закласти квітник з колекцією айстрових (Деркач І.В.);

–

організувати роботу в теплиці та парнику (І.Кухар, Шинкарук Г.В.);

–

удосконалити роботу на ділянці лікарських рослин (В.Сидорак);

–

продовжити роботу в шкілці і розсаднику хвойних, декоративних дерев
та кущів (М.Грабівчук, Мартинюк Л.Д.);

–

закласти смачні клумби, декоративний город (Л.Вівчарук. В.Сидорак)
4. Організувати навчально-дослідницьку та експериментальну роботу з

гуртківцями ОЕНЦУМ з наступним оформленням результатів роботи в
вигляді інструктивно-методичних рекомендацій та участі у конкурсах
(за окремим планом) (протягом року, відповідальна Кухар І.М.).
5. Продовжити практику проведення щомісячної наради при директорі
для педагогічних працівників, щотижневої для адміністративного персоналу.

Додаток №1

План
засідань методичної ради на 2019 рік
№
п/п
1.
2.

3

І засідання
Організація науково-методичної роботи в
закладах позашкільної освіти.

Місяць

Відповідальні

до
20.03.19р.

І.Кухар

Схвалення навчальних програм гурткової
роботи вищого рівня навчання:
- «Цікава орнітологія» (144 год.);
- «Цікава акваріумістика» (216 год.);
- «Куток живої природи» (216 год.),
- «Учнівське лісництво» (144, 144, 144)
- 3 річна,
- «Любителі домашніх тварин» (144),
- «Юні садівники» (216),
- «Юні дослідники біорізноманіття» (216),
- «Юні ентомологи» (144),
- «Юні аграрії» (216),
- «Ландшафтний дизайн» (216),
- «Юний селекціонер» (216),
- «Юні квітникарі» (216),
- «Юні бджолярі» (216),
- «Біоетика» (216),
- «Аматори рослинництва» (216).

Л.Маліборська
Л.Маліборська
Л.Вівчарук
М.Грабівчук
Л.Вівчарук
В.Гошовський
М.Грабівчук
М.Грабівчук
Л.Вівчарук
І.Кухар
І.Левицька
І.Кухар
Н.Повшенюк
Г.Шинкарук
І.Кухар

Інформація: курсова підготовка

Г.Шинкарук
Відповідальні

ІI засідання
1.

Майстер-клас у системі методичної роботи з
педагогічними кадрами.

2.

Презентація методичних доробок
переможців фахових педагогічних
конкурсів, методичні рекомендації щодо
участі у них в 2019 році.

3

Інформація: атестація 2019 р.

до
15.09.19р.

Г.Шинкарук

І.Кухар

Г.Шинкарук

Додаток №2

План
засідань педагогічної ради на 2019 рік
№
п/п

І засідання

1.

Про організацію методичної роботи у
2019 році.

2.

Стан роботи з ОБЖД.

3.

4.

ІІ засідання

1.

Підсумки роботи гуртків за 2018/2019 н.р..

2.

Про роботу відділу екології.

3.

Схвалення досвіду роботи керівника
гуртків Лисівської О.В. на тему:
«Формування екологічної культури
школярів в творчому учнівському
об’єднанні».
Інформації про:
- рейтинг ЗПО за 2018/2019 н.р.
- НДЗД (план на літній період);
- виконання рішень попередньої
педради.

№
п/п
1.

2.

Відповідальні

січень

Т.Гудзик
І.Кухар
Г. Шинкарук
О.Максимчук

Захист педагогічної системи керівників
гуртків, які атестуються. Презентація
педагогічних технологій Гордюк С.Ю.,
Боєчко В.А., Гошовського В.Я.,
П’ятковської Л.І.
Інформація:
– про стан гурткової роботи у І півріччі
2018/2019 н.р. (рейтинг);
– про виконання рішення попередньої
педради.

№
п/п

4.

Місяць

Г. Шинкарук

Т.Гудзик
Г.Шинкарук
Відповідальні
травень

М.Грабівчук
Г.Шинкарук
М.Грабівчук

Г.Шинкарук
Л.Вівчарук
Т.Гудзик

ІIІ засідання
Затвердження навчального плану на
2019/2020 н.р.
Схвалення навчальних програм гурткової
роботи до навчального плану на
2019/2020 н.р.

Т.Гудзик
Г.Шинкарук

Відповідальні
вересень

Г.Шинкарук
Г.Шинкарук

Г.Шинкарук
Л.Вівчарук

3.

Про роботу відділу біології.

4.

Інформації про:
- хід вивчення досвіду роботи керівника
гуртків Косило Л.С.
Глушко О.Я., Бойчук С.М.; Кузнєцова Р.І.
- стан створення бази для роботи гуртків
в закладах освіти області.

Л.Маліборська
Л.Мартинюк
Л.Вівчарук
І.Кухар
Г.Шинкарук

ІV засідання

Відповідальні

№
п/п
1

2.

3.

Стан гурткової роботи у І півріччі
2019/2020 н.р.
Затвердження планів роботи на 2020 р.:
- закладу;
- методоб’єднання керівників гуртків;
- школи молодого керівника гуртка;
- НДЗД.
Інформації про:
- виконання рішень попередньої педради.

грудень

Т.Гудзик
Г.Шинкарук
Т.Гудзик
І.Кухар
Г.Шинкарук
Л.Вівчарук
Т.Гудзик

Додаток №3

План
роботи методичного об’єднання керівників гуртків ОЕНЦУМ на 2019 р.
ЛЮТИЙ
Тема: «Використання інноваційних технологій в процесі гурткової роботи»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Тематика засідання

Відповідальний

Використання кейсових
технологій в гуртковій роботі.
Застосування інноваційних
прийомів: «Крок за кроком»,
«Знайди помилку» та ін.

Шинкарук Г.В.

Створення зимової грядки на
підвіконні та закладання дослідів
відповідно до профілю.
Визначення керівником гуртка
самооцінки власної педагогічної
діяльності.
Презентації педагогічних
новинок (обмін досвідом).

Кухар І.М.
Левицька І.Д.

Заячук І.В.

Примітка

Демонстрація
фрагментів
гурткових
занять
Майстер-клас

Кухар І.М.

Анкетування

Учасники МО

Довільна
форма

ТРАВЕНЬ
Тема: «Методика створення бази для роботи гуртка»
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Тематика засідання
Створення бази для роботи
гуртка – запорука
результативності його роботи.
Особливості роботи в гуртках
еколого-натуралістичного
напряму на базі Яблунівського
ЗОШ-інтернату Косівського
району.
Організація роботи керівників
гуртків в літній період.
Креативне живцювання хвойних
та правила пікування овочевих та

Відповідальний

Примітка

Шинкарук Г.В.
Невиняк І.В.
Ливдар Л.М.

Презентація
створеної бази
для роботи
гуртків

Ливдар Л.М.
Левицька І.Д.
Мартинюк Л.Д.

Презентація з
досвіду роботи
Майстер-клас

5.
6.

квітково-декоративних культур.
Вигонка рослин
Презентації педагогічних
новинок (обмін досвідом).

Кухар І.М.
Учасники МО

Майстер-клас
Довільна
форма

ВЕРЕСЕНЬ
Тема: «Самоосвіта педагога – запорука його успіху»
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Тематика засідання
Самоосвіта педагога.
Застосування комп’ютерних
технологій.

Відповідальний
Кухар І.М.
Савчук Т.М.

Примітка
Демонстрація
фрагменту
гурткового
заняття
Тренінг

Професійне та особистісне зростання Методист
керівника гуртків.
обласного центру
практичної
психології і
соціальної роботи
Лілія Вікторівна
Крикун
Виявлення труднощів щодо
Кухар І.М.
Анкетування
підготовки та
проведення гурткового заняття
з метою корекції та
надання методичної допомоги.
Презентації педагогічних новинок Учасники МО
Довільна
(обмін досвідом).
форма роботи
ГРУДЕНЬ

Тема: «Впровадження екологічного аспекту під час проведення гурткових
занять»
№
п/п
1.

2.

Тематика засідання

Відповідальний

Екологізація практичної діяльності
Вівчарук Л.Д.
в гуртках сільськогосподарського
та зоолого-тваринницького
профілю.
Використання прийомів «Здивуй і Сидорак В.І.,
зацікав», «Зворотній квиток»,
Ливдар Л.М.

Примітка

Демонстрація
фрагментів

«Мікрофон» тощо.
3.

4.

5.
6.

7.

Методика проведення
фенологічних спостережень під
час проведення екскурсій.
Формування у гуртківців
позитивної мотивації до
навчальної та дослідницької
діяльності.
Визначення оцінки рівня
ефективності роботи гуртків.
Аналіз роботи методичного
об’єднання керівників гуртків за
2019 р. та висвітлення плану
роботи на 2020 р.
Презентації педагогічних новинок
(обмін досвідом).

занять
Кузнєцов Р.І.
Вівчарук Л.Д.

Кухар І.М.

Анкетування

Кухар І.М.

Учасники МО

Довільна
форма

Додаток №4
План роботи школи молодого керівника гуртка Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
на 2019 навчальний рік
Керівник школи - Шинкарук Г.В., заступник директора ОЕНЦУМ
з навчально-методичної роботи
Мета : становлення молодого спеціаліста, його адаптація до професії
педагога-позашкільника.
Завдання.
Систематизувати знання щодо:
- загальнофілософських закономірностей, реформ освіти, норм педагогічної
етики;
- основних законів, принципів, правил педагогіки, психології, вікової
специфіки дітей на різних етапах їх становлення;
- ведення документації;
- роботи з батьками;
- гуманістичних принципів навчання та виховання.
Сформувати вміння (навички):
- здійснювати аналіз сучасних завдань в освіті та вимог до ролей та
характеристик сучасного педагога у реалізації цих завдань;
- включитися в самостійну професійну діяльність;
- бути готовим до роботи із вимогами позашкільного навчального закладу;
- долати утруднення навчальної діяльності;
- правильно оформляти документацію;
- педагогічної взаємодії з учнями, колегами, батьками;
- формувати власну педагогічну майстерність
Розвинути установки до:
- високого рівня самостійності молодого педагога;
- творчого підходу молодого спеціаліста до навчально-виховного процесу;
- створення позитивного, комфортного навчально-виховного середовища для
всебічного розвитку гуртківців;
- аналізу та рефлексії;
- врахування індивідуальних особливостей кожного учня при плануванні
навчально-виховного процесу.
- толерантності, етичної культури спілкування з дітьми, колегами та
батьками.
Очікувані навчальні результати:

знання:
- загальнофілософських закономірностей, реформ освіти, норм педагогічної
етики;
- основних законів, принципів, правил педагогіки, психології, вікової
специфіки дітей на різних етапах їх становлення;
- ведення документації;
- роботи з батьками;
- гуманістичних принципів виховання;
вміння:
- здійснювати аналіз сучасних завдань в позашкільній освіті та вимог до
ролей та характеристик сучасного педагога у реалізації цих завдань;
- включитися в самостійну професійну діяльність;
- бути готовим до роботи із вимогами позашкільного навчального закладу;
- долати утруднення навчальної діяльності;
- правильно оформляти документацію;
- педагогічної взаємодії з учнями, колегами, батьками;
- формувати власну педагогічну майстерність;
установки до:
- високого рівня самостійності молодого педагога;
- творчого підходу молодого спеціаліста до навчально-виховного процесу;
- створення позитивного, комфортного навчально-виховного середовища для
всебічного розвитку гуртківців;
- аналізу та рефлексії;
- врахування індивідуальних особливостей кожного учня при плануванні
навчально-виховного процесу.
- толерантності, етичної культури спілкування з дітьми, колегами та
батьками.
Навчальна стратегія
Реалізація завдань здійснюється в очному та очно-заочному форматах
шляхом:
проведення бесід з молодими педагогами;
спільної діяльності молодого спеціаліста в колективі;
участі молодих педагогів у семінарах-практикумах, ділових іграх, тренінгах;
виконання практичних завдань, спрямованих на набуття молодими
педагогами вмінь і навичок на практиці застосовувати теоретичні знання,
активізацію їх розумової діяльності;
використання відеозаписів навчально-виховних заходів;
відвідування заняття своїх колег та підготовки власних відкритих заходів.

Тематичний план
№
з/п

Тематика засідання

Термін
Відповідальні
виконання

І. Активізація пізнавальної активності вихованців
1.

2.
3.
4.

Еколого-натуралістичні
масові
заходи,
стимулювання вихованців на участь у них,
оформлення підсумкових матеріалів щодо участі у
заходах.
Круглий стіл «Я – керівник гуртка позашкільного
навчального закладу»
Майстер-клас з проведення гурткового заняття.

Завідувачі
відділів
лютий

Шинкарук Г.В.
Педагогнаставник

Дискусія «Я вмію заоохотити дітей до відвідування
занять гуртка»

Шинкарук Г.В.

ІІ. Творчі звіти молодих педагогів
1.
2.
3.
4.

Педагоги з
досвідом

Відкриті масові заходи, майстер-класи.
Творчі звіти щодо участі вихованців у масових
заходах.
Захист творчих робіт.
Практична робота «Від мудрого наставника до
творчого молодого педагога»

травень

Шинкарук Г.В.
Шинкарук Г.В.
Кухар І.М.

ІІІ. Психологічний комфорт молодого педагога в закладі
1.
2.
3.

4.

Аналіз роботи з молодими кадрами та корегування
недоліків.
Обговорення плану роботи школи молодого
педагога на 2019 рік
Практична робота:
 правила заповнення журналів гурткової роботи;
 складання календарних планів та планів занять;
 бесіда за змістом пояснювальних записок
навчальних програм, вивчення структури
програм;
 функціонування сайту та електронної пошти
ОЕНЦУМ
 Співбесіда на тему «Як ви почуваєтесь з
вихованцями під час занять»;
Анкетування молодих педагогів з питання «Якої
допомоги ви потребуєте?»

вересень

Шинкарук Г.В.

ІV. Як зробити заняття ефективним?
1.

2.

Методичні поради «Молодий педагог, вироби свій
стиль». Розгляд питання вибору раціональних
методів подання нового матеріалу.
Круглий стіл з керівниками гуртків на тему:
«Особистісне та професійне самовдосконалення
педагогів».

Кухар І.М.
травень
Шинкарук Г.В.

3.
4.

5.

Практична робота «Методика і технологія
системного аналізу заняття»
Психолого-педагогічний
тренінг
«Адаптація
молодих спеціалістів до педагогічної діяльності»
Організація дослідницької, пошукової діяльності
вихованців.

Списки молодих керівників гуртка:
І рік роботи
 Онуфрак Ольга
 Бойко Христина
 Тимчишин Марія
 Палійчук Надія
 Ткачук Роман
 Бойчук Світлана
 Повшенюк Надія
 Баша Тетяна
 Флис Галина
ІІ рік роботи
 Шабага Галина
 Вінтонович Олександра
 Варварук Галина
 Боєчко Вікторія

Савчук Т.М.
Шинкарук Г.В.
Вівчарук Л.Д.

Додаток №5
Мережа обласних очних масових заходів у 2019 році
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
3
4
5

Назва заходу
Конкурси
«Допоможемо пернатим»
з ландшафтного дизайну
колективів екологічної просвіти
«Цікава акваріумістика»
«Юні господарі землі»
з внутрішнього озеленення
«Плекаємо сад»
«Дивовижний світ тварин»
«Куток живої природи»
дитячий екологічний хакатон
турнір «Юний пасічник»
марафон знавців лікарських рослин
змагання учнівських лісництв

Відповідальний
Маліборська Л.П.
Кухар І.М.
Маліборська Л.П.
Маліборська Л.П.
Вівчарук Л.Д.
Кухар І.М.
Грабівчук М.В.
Вівчарук Л.Д.
Вівчарук Л.Д.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.

Мережа обласних заочних заходів у 2019 році
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва заходу
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юні
зоологи і тваринники»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«Юний селекціонер і генетик»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«День Юного натураліста»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«В об’єктиві натураліста»
Обласний етап Всеукраїнської акції
«Ліси для нащадків»
Обласна акція «Збережемо первоцвіти»
Обласна акція «Міжнародний день чистих
берегів»
Обласна акція «Чиста вода – здорова нація»
Конкурси в рамках міжнародної програми Globe
Обласний екологічний проект
«Лісові рейнджери»

Відповідальний
Вівчарук Л.Д.
Вівчарук Л.Д.
Маліборська Л.П.
Маліборська Л.П.
Грабівчук М.В.
Маліборська Л.П.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
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Науково-освітній проект: «Вчителі та учні Грабівчук М.В.
беруть участь в екологічному моніторингу
Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового
проекту «Дослідження стану виводкових
колоній пінгвінів P. papua та P. Adeliae в
підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням
мережі фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem
Monitoring Program)»

