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Вступ
На етапі реформування позашкільної освіти актуальною стає проблема
перебудови позашкільної освіти на інноваційну діяльність, яка ґрунтується
на педагогічному пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості
педагога та дитини. Впровадження в практику освітньої діяльності
педагогічних

технологій

–

найефективніший

шлях

становлення

індивідуальної компетентності педагога, головним показником якого є
творча діяльність, наявність педагогічних знахідок, ідей, які в подальшому
утворюють

перспективний

педагогічний

досвід.

Сьогодні

педагогіка

пропонує педагогу вибір таких рішень, які найбільше відповідають стилю
його

роботи.

сьогоднішньому

Одним
етапі

з

найважливіших

модернізації

стратегічних

позашкільної

освіти

завдань
України

на
є

забезпечення якості підготовки педагогів на рівні міжнародних стандартів.
Розв’язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та
впровадження інноваційних технологій навчання. Ідея створення у закладі
системи педагогічних конкурсів, а саме конкурсу «Творчість – категорія
вічна» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що
формують професійний рівень керівників гуртків в системі позашкільної
освіти. Питання зі створення, виявлення, вивчення, узагальнення та
впровадження в практику новітніх форм роботи з педагогами у ПНЗ
«МПДЮТ» знаходяться в активному та динамічному процесі вирішення.
Певною мірою з їх вирішення є проведення творчого педагогічного
конкурсу: перенесення теоретичних положень у практику продуктивних
результатів творчого пошуку, щодо виявлення нових педагогічних ідей,
нових

педагогічних

цінностей.

В

системі

формування

фахової

компетентності педагогів закладу важлива роль належить педагогамноваторам, майстрам, які генерують нові ідеї, пропонують щось нове, більш
ефективне.

Педагогічний

конкурс

створює

атмосферу

творчості

в

педагогічному колективі, створює найбільш сприятливі умови для натхнення,
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забезпечує сприятливі умови, за яких кожний педагог – особистість. Участь у
конкурсі надає можливість продемонструвати перед колегами свій власний
професійний стиль, розкрити себе як архітектора свого досвіду.
Мета: актуалізувати необхідність реалізації компетентнісного підходу в
позашкільній освіті як кінцевого продукту діяльності.
Завдання:


виявлення основних характеристик зі створення системи творчих

конкурсів у позашкільному закладі;


вирішення системи дій, що підвищує ефективність навчання на

заняттях керівників гуртків;


обґрунтування застосування обраної структури зі створення конкурсів

в сучасній практиці Позашкільного навчального закладу «Міський Палац
дитячої та юнацької творчості».
Очікувані результати:


успішне входження в професію, уміння чітко орієнтуватися в реальних

життєвих,

соціальних

та

навчально-виховних

ситуаціях,

брати

відповідальність за прийняті рішення;


набуття практичних навичок, необхідних у педагогічній роботі;



технологічна побудова системи конкурсу – це прогресивний шлях

підвищення ефективності підготовки педагога-позашкільника, якщо цей
процес здійснюється на науковій основі та в ній переважатимуть
гуманістичні

соціальні

цінності

педагогічної

професії,

педагогічної

діяльності, в центрі якої знаходиться дитина, її проблеми, вболівання за її
майбутню долю, а разом з тим і за долю нашої держави;


створення системи творчих конкурсів у позашкільному закладі – шлях

до продуктивної діяльності педагогів та вихованців, входження в соціально
гуманістичний

простір

життєдіяльності

вихованців

ПНЗ

«МПДЮТ».

Прагнення посилити активність вихованця в процесі навчання та виховання,
наближення його до життя.
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І. Засоби успішної діяльності у позашкіллі (використання сучасних
ефективних форм, методів і підтримка педагогічних пошуків та творчої
ініціативи педагогів).
Навчають і навчаються всі і завжди. При цьому свідомо або несвідомо
застосовуються

найрізноманітніші

методи

навчання.

Свідомо

і

цілеспрямовано це відбувається, як правило, у навчальних закладах.
Практичний досвід організації педагогічного процесу свідчить, що успіх
навчання залежить не тільки від правильного визначення його цілей і
змісту. Важливо також відповісти на запитання – в який спосіб досягти цих
цілей, який обрати шлях удосконалення, щоб не тільки забезпечити глибокі
й міцні знання, а й розвинути творчі і пізнавальні можливості тих, хто
навчається. Перебудова системи освіти України, подальше удосконалення
навчального процесу в закладах загальної, в тому числі і в позашкільної
освіти ставить питання про удосконалення перш за все організаційних форм
і методів навчання. Проблемами удосконалення організаційних форм і
методів

навчання

займалися

Я.А.Коменський,

Герхард,

Песталоцці,

Г.С.Сковорода, О.Ващенко. В останні роки питання вдосконалення
організаційних форм і методів навчання розглядалися в роботах А.М.
Алексюк, Ю.К.Чабанського, В.О.Онищука, О.Я.Савченко, І.Ф.Варламова.
Аналіз цих робіт, не дивлячись на їх високий методичний рівень, показав,
що чіткого визначення в педагогічній науці понять «форма організації
навчання» чи «організаційні форми навчання», як і поняття «форми
навчальної роботи» як педагогічних категорій щодо дітей або дорослих,
поки що немає. І.Ф.Халамов правий, констатуючи, що «на жаль це поняття
не має в дидактиці чіткого визначення» і що «більшість вчених просто
обходять це питання і обмежуються буденними уявленнями про сутність
даної категорії». В свою чергу методам навчання дорослих, від яких
залежить немалий успіх роботи педагога і закладу в цілому теж,
присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії
педагогіки, так і в приватних методиках викладання.
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Створення системи творчих конкурсів підвищення професійної
майстерності у ПНЗ «МПДЮТ» пов’язана зі створенням арсеналу новітніх
інструментів накопичення, узагальнення та передачі освітньої інформації,
концептуальним запровадженням системи відкритої позашкільної освіти,
реалізацією ефективних інноваційних моделей навчання, розробленням та
застосуванням сучасних засобів навчання, використанням можливостей ЗМІ
та медіа. Важливою умовою створення конкурсів у закладі є використання
здобутків педагогічного досвіду та досягнень психолого-педагогічної науки.
За сучасних умов модернізації освітньої галузі актуальною стала проблема
створення чіткої системи творіння, виявлення, вивчення, узагальнення й
упровадження педагогічного досвіду – індикатора творчості та сучасного
стилю педагогічного працівника закладу. Практика науково-методичної
роботи в ПНЗ «МПДЮТ» свідчить про системний підхід до методичного
менеджменту щодо педагогічного досвіду. В системі формування фахової
компетентності педагогів важлива роль належить педагогам-новаторам,
майстрам, які генерують нові ідеї, пропонують щось нове, більш ефективне.
Новаторство — складова досвіду, його підґрунтя. Питання зі створення,
виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження в практику новітніх
форм роботи у нашому закладі знаходяться в активному та динамічному
процесі вирішення. Певною мірою їх розглянуто зі створенням творчих
конкурсів. Під визначенням нових форм, а це розробка конкурсів, можна
розуміти перенесення теоретичних положень у практику результатів
творчого пошуку, що сприяло виявленню нових педагогічних фактів, явищ,
ідей, нових педагогічних цінностей. Окреслена проблема зі створення
системи творчих конкурсів у позашкіллі, яка заявлена у темі, ставить перед
методистами,

педагогами

закладу

декілька

експериментальних

й

практичних завдань:
1.

Вивчити стан проблеми розвитку діяльності сучасних позашкільних

навчальних закладів в умовах регіонального виміру.
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2.

Поглибити і конкретизувати розуміння сутності поняття «система»

діяльності.
3.

Обґрунтувати систему практичних засад діяльності.

4.

Розробити положення до конкурсу за номінаціями.

5.

Обґрунтувати критерії і показники ефективності створення системи

конкурсів.
6.

Розробити та апробувати конкурси у ПНЗ «МПДЮТ».
Серед головних завдань позашкільної освіти є створення інноваційної

педагогічної системи з такою організацією навчально-виховного процесу, яка
б максимально повно сприяла розвитку продуктивної, мислячої й творчої
особистості педагога, задоволенню її потреб у самопізнанні, творчому
самовдосконаленні,

самореалізації,

особистісному

та

професійному

самовизначенні. Успіх у вирішенні цього завдання значною мірою
визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю,
загальною педагогічною культурою педагога. У зв’язку з цим особливої
актуальності набуває проблема підвищення кваліфікації і професійної
компетентності кожного педагога у позашкільному закладі, розвиток і
підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому,
досягнення оптимальних результатів у навчанні, вихованні і розвитку
вихованців.
Під освітньою системою розуміється цілісний соціальний організм,
який виникає в процесі взаємодії основних компонентів навчання і
виховання, спрямованих на цілісність педагогічного процесу. Ознаками
освітньої системи є цілеспрямованість, цілісність, структурність, динамізм,
взаємодія з зовнішнім середовищем та іншими системами. Компонентами
системи є цілі, діяльність, суб’єкти діяльності, відносини між суб’єктами,
управління системою.
Технологія створення системи творчих конкурсів у закладі складається з
наступних елементів:
 виявлення провідної ідеї,
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 формулювання основних цілей і завдань,
 розробка на їх основі теоретичної концепції,
 конкретизація складових системи та механізмів їх взаємодії,
 визначення відповідних теоретичної концепції інноваційних педагогічних
технологій і можливостей їх реалізації в рамках передбачуваних дій,
 проектування необхідних для цього умов і втілення їх на практиці,
продуктивне впровадження конкурсів в навчально-педагогічний процес
закладу.
Робота над творчими конкурсами для педагогів ПНЗ «МПДЮТ»
орієнтована на науковий підхід до розв’язання практичних і соціальнозначущих проблем у позашкільній освіті. Створення системи конкурсів – це
ефективний шлях підготовки педагогів-фахівців, спроможних професійно
вирішувати суперечливі питання виховання та освіти. В.О. Сухомлинський
писав: «Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю радість, щоб
повсякдення не перетворилося в нудну, одноманітну повинність, ведіть
кожного вчителя на щасливу стежку дослідження…Тут знахідки, відкриття,
радощі і прикрощі». Важливу роль у створенні творчої атмосфери в
педагогічному колективі, удосконаленні професійної майстерності педагогів
закладу відіграє педагогічний конкурс «Творчість – категорія вічна» за
різними номінаціями. Конкурс сприяє професійному зростанню педагогів,
що безумовно призводить до покращення їх професійної майстерності,
підвищення

компетентності,

наближення

до

ідеалів

кар’єрного

культури,

росту,

вершин

іміджу

працівника,

професіоналізму,

творчої

самореалізації, покращення матеріального становища. Перемога у конкурсі
для педагога є прагнення до самовдосконалення – важливого чинника
професійного компетентнісного зростання, що забезпечує розширення його
творчих можливостей, формує творчий індивідуальний стиль роботи, творчу
особистість педагога, здатну до самовизначення, самореалізації в сучасних
умовах,

надає

можливість

демонструвати

такі

компетентності,

як:

комунікативні, самоосвітні, проектні, інтерактивні, пізнавальні, соціальні,
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забезпечуючи

успішне

досягнення

бажаного

результату,

успішного

проектування свого творчого майбутнього, що є перспективним напрямком
реформування навчально-виховної діяльності у закладі, впровадженням
навчання з компетентнісно орієнтованих підходів щодо розвитку творчої,
конкурентоспроможної особистості. Організація роботи над створенням
системи творчих конкурсів для педагогів ПНЗ «МПДЮТ» та створенням
комплексу

методичного

супроводу

для

цього

процесу

(алгоритм

організаційно методичної діяльності з проблеми самоосвіти педагогів,
алгоритм професійної підтримки для кожного творчого педагога, алгоритм
інформаційно-навчального простору для індивідуальної компетентності
педагога) стала актуалізацією творчого мислення педагогів на пошук та
реалізацію неординарних рішень, які спрямовані на переусвідомлення всього
процесу навчання та виховання для забезпечення всебічного розвитку
особистості вихованця, розвитку життєвих компетентностей.
Система творчих конкурсів вирішує такі питання:


науково-методичний

супровід

інноваційної

діяльності

педагогів

закладу: за «Векторною Моделлю освітньо-соціокультурного простору
життєдіяльності вихованців ПНЗ «МПДЮТ»;


науково-методичне забезпечення педагогічної діяльності педагогів в

системі профілізації вихованців за програмою: «Допрофесійне становлення
особистості вихованця ПНЗ «МПДЮТ»;


науково-методичний супровід роботи педагогів в освітніх позашкільних

колах у системі забезпечення рівного доступу до якісної освіти;


організацію роботи педагогів з обдарованими дітьми в рамках реалізації

програми закладу «Обдаровані вихованці ПНЗ «МПДЮТ»;


професійний розвиток педагогічних кадрів, сприяння самоутвердженню

педагога на педагогічному шляху;


готовність педагога до інноваційної діяльності;



моніторингове дослідження якості педагогічної діяльності педагогів в

закладі.
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Пріоритети конкурсу «Творчість – категорія вічна» (цінність
інноваційного розвитку) розкриваються за такими аспектами:


розвиток системи роботи за компетентнісним підходом з педагогічними

кадрами закладу;


як наслідок, – соціалізація та гуманізація особистості вихованця закладу

(життя у ПНЗ «МПДЮТ» за світоглядними поняттями).
Творчість

є

обов’язковою

умовою

майстерності.

Педагогічна

майстерність педагога формується й удосконалюється на основі його творчої
активності, пошуково-перетворюючої діяльності в навчально-виховному
процесі. Саме тому творчий педагог може ще не встигнути стати майстром,
але необхідною умовою руху до педагогічної майстерності є його творчість.
Високого рівня майстерності педагог досягає лише на основі педагогічної
творчості й обов’язково за рахунок сумлінності, завзятості, працелюбності,
подолання труднощів, перетворення вміння на навички, тобто при
накопиченні досвіду, з часом. Творчість – одне із найзагадковіших явищ у
житті кожної людини і суспільства в цілому. Творчість не тільки забезпечує
поступальний рух суспільства вперед, розвиток земної цивілізації. Творчість
дозволяє зануритися в себе, у свою творчість, черпати в ній сили й натхнення
для життя і творчих звершень. Могутнім творчим потенціалом для людини в
сучасному світі, її підтримкою і захистом, засобом адаптації до змін
мінливого світу може і повинна стати творча професійна діяльність.
Педагогічна творчість займає особливе місце серед різних видів творчості,
оскільки саме вона визначає вектори динамічного розвитку всіх творчих
процесів людства. Носієм педагогічної творчості є педагог, який стоїть біля
витоків розвитку особистості кожної людини. Саме педагог значною мірою
супроводжує і надихає творчий розвиток людини у найбільш сенситивні до
педагогічного впливу періоди її життя. Метою і результатом педагогічної
творчості є творчий розвиток дітей, який передбачає поступове формування в
дітях здатності до творчості – інтегральної якості особистості, що об’єднує
спрямованість й мотиви, творчі уміння й психічні процеси, характерологічні
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якості особистості, які забезпечують людині успіх у творчості і піднімають
діяльність людини до творчого рівня.
Система створення творчих конкурсів має забезпечити сформованість
професійно – педагогічних умінь у педагогів у процесі діяльності:
Гностичні вміння
1. Аналізувати

педагогічну літературу

з

метою

осмислення

різних

теоретико-методологічних підходів до педагогічного процесу.
2. Орієнтуватися

серед

різноманітних

концептуальних

підходів

у

педагогічних дисциплінах.
3. Ознайомитися з основними педагогічними законами, закономірностями,
що дає можливість краще усвідомити об’єктивні зв’язки між педагогічними
явищами та процесами.
4. Аналізувати педагогічні категорії різного рівня узагальнення.
5. Аналізувати

міжпредметні

зв’язки

педагогіки

із

суміжними

соціокультурними науками.
Проектувальні вміння
1. Вміти визначати загальні підходи до педагогічного процесу в конкретних
педагогічних ситуаціях, спираючись на загальні теоретико-методологічні
підходи в педагогіці.
2. Вчитися визначати основні завдання педагогічної науки.
3. Усвідомлювати перспективні тенденції розвитку сучасної педагогічної
науки, що ґрунтується на кращих світових, національних педагогічних
здобутках минулого та сучасності.
Конструктивні вміння
1.

Конструювати педагогічні поняття на основі аналізу педагогічної

літератури.
2.

Виділяти основні категорійні ознаки педагогічних понять.

3.

Вчитися

здійснювати

альтернативний

вибір

найбільш

відомих

педагогічних систем.
Комунікативні вміння
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1.

Формувати власне відношення до різних педагогічних концепцій і

теорій.
2.

Вчитися використовувати основні категорії та поняття педагогічної

науки для формування доцільних стосунків з вихованцями.
3.

Вчитися переконливо і толерантно доводити до свідомості вихованців

основні положення і поняття педагогічної науки.
4.

Викладати свої думки чітко, логічно, переконливо, емоційно.

Організаторські вміння
1.

Виявляти утруднення в процесі засвоєння знань з фахового предмету.

2.

Навчати своїх вихованців способам розумової діяльності.

3.

Виділяти в навчальному матеріалі суттєве, головне.

4.

Стимулювати розвиток активності, ініціативи в навчально-виховному

процесі.
5.

Спільно з іншими педагогами застосовувати різні форми та методи у

навчальній і виховній роботі, спираючись на знання основних категорій та
закономірностей педагогіки.
ІІ. Механізм створення конкурсу педагогічної майстерності «Творчість –
категорія вічна» у ПНЗ «МПДЮТ».
На сучасному етапі розвитку освітньої галузі виникає гостра потреба
обґрунтованого підходу до пошуку нових форм роботи з розвитку творчої
ініціативи педагогів та їх зацікавленості у проведенні науково-методичної
роботи. Під науково-методичною роботою розуміють цілісну, основану на
досягненнях

науки

та

передового

педагогічного

досвіду

систему

взаємопов’язаних дій, які повинні забезпечити виконання таких завдань як
доведення до педагогів інформації про результати наукових досліджень і
передового педагогічного досвіду в галузі педагогіки, психології, теорії
викладання навчальних предметів, ознайомлення педагогів із застосуванням
методів навчально-виховної роботи, надання дієвої допомоги педагогам в
удосконаленні їх професійної підготовки. Однією з найефективніших форм
методичної роботи є творчі педагогічні конкурси – колективна форма
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пошукової діяльності щодо вирішення актуальних психолого-педагогічних
проблем

з

метою

вдосконалення

навчально-виховного

процесу

та

підвищення професійно-кваліфікаційного рівня педагогів.
Модулі створення творчого конкурсу за науково-методичними
підходами:
1 модуль – аналітичний
Завдання етапу: аналіз ситуації, визначення основних цілей з формування
творчих

компетентностей,

застосовуючи

комп’ютерні

технології

та

мультимедіа.
2 модуль – організаційний
Завдання етапу: планування і організація творчої роботи над конкурсом.
3 модуль – практична діяльність
Завдання етапу: проведення творчо-продуктивних заходів відповідно до
Положень до номінацій конкурсу.
4 модуль – підсумковий, діагностичний.
Робота над конкурсом, участь у конкурсі вимагають від педагогів
організаторської майстерності, захопленості, терпіння, наявності власних
навичок науково-дослідної роботи.
Створення системи творчих конкурсів професійної майстерності
педагогів-позашкільників буде ефективною, якщо вона буде не лише науково
розроблена, але й кожним керівником гуртка усвідомлена, коли вона
стане його внутрішньою потребою у участі. Тому в організації такої
роботи досить важливим є консолідація зусиль працівників методичної
служби, педагогічного колективу позашкільного закладу в цілому та,
зокрема, кожного педагогічного працівника. Значна роль у вирішенні цього
питання належить організації налаштування на участь педагогів, кінцевим
результатом якої виступає не тільки власне вдосконалення в особистому та
професійному плані, а й ефект розвитку особистості вихованця.
Впровадження педагогічних конкурсів в практику освітніх установ як
цілеспрямований і організований процес управління будується в такій
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послідовності: постановка мети – планування – організація – аналіз –
регулювання – контроль – стимулювання – коригування.
Колективний творчий пошук щодо створення системи педагогічних
конкурсів у позашкільному закладі реалізується ефективніше, якщо цю
роботу провести цілеспрямовано за таким алгоритмом:
1.

Попередня підготовка до впровадження нової педагогічної ідеї

(концепції щорічних конкурсів за номінаціями у закладі).
2.

Забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів до

участі.
3.

Вибір (постановка) проблеми зі створення конкурсів.

4.

Ознайомлення з висвітленням в психолого-педагогічній літературі.

5.

Уточнення конкурсів (номінацій) та складання Положень, вимог та

оцінювання конкурсів.
6.

Творча пошукова діяльність педагогічного колективу з вирішення

завдань.
7.

Аналіз та узагальнення результатів діяльності, формування системи

конкурсів.
8.

Впровадження в практику роботи педагогів.

9.

Підведення підсумків результатів роботи.

10. Методичне оформлення результатів колективної роботи.
Вибір педагогічних конкурсів як однієї з ефективних форм роботи з
формування професійної компетентності визначають, в першу чергу, такі
фактори:


поставлені перед освітньою установою завдання;



потреби та творчі інтереси більшості педагогічних працівників;



потреба в теоретичній розробці та практичному вирішенні ряду

педагогічних проблем.
Визначення системи педагогічних конкурсів повинно відповідати
таким вимогам:
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актуальність та співзвучність сучасним педагогічним ідеям та

концепціям;


колегіальність вибору з урахуванням думок найавторитетніших та

найкомпетентніших педагогічних працівників;


діалектичний зв’язок методичної проблеми з підвищення професійної

підготовки педагогів з існуючим передовим педагогічним досвідом;


цілісність, охоплення системи конкурсів як процесу навчально-

виховної діяльності.
Ефективність роботи методичної служби та педагогічного колективу
закладу буде забезпечена ще й за таких умов:


підбір адекватних методів створення конкурсів за номінаціями, чітке

планування системи та структур конкурсів;


знання педагогами своєї роботи в комплексному предметі створення

конкурсів;


чітке обґрунтування і єдині підходи до структури і змісту конкурсів,

визначення сутності педагогічних процесів зі створення конкурсів;


якісний та кількісний аналіз проміжних і кінцевих результатів

колективного творчого пошуку;


обґрунтованість та оптимальність висновків, підготовка за підсумками.
Аналіз результатів роботи зі створення системи творчих конкурсів

повинен передбачати:


аналіз шляхів реалізації проблеми;



визначення конкретних успіхів у роботі та розкриття їх причин;



виявлення упущень та аналіз їх причин;



розкриття зв’язку між підсумками роботи та якісним складанням

системи конкурсів, впливу змісту конкурсів на розвиток професійної
майстерності;


аналіз використаних

форм та методів методичної

роботи, їх

придатності для розв’язання проблеми;
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узагальнення результатів вивчення стану з підготовки та підвищення

професійної майстерності педагогів;


конкретність розроблених рекомендацій за підсумками роботи;



визначення завдань на перспективу.
Робота зі створення системи конкурсів професійної майстерності – це

колективний творчий пошук, який дає змогу подалі:


повніше використати творчий потенціал колективу, включити в

діяльність досвід більшості педагогів, якісно вдосконалити їх професійну
майстерність;


зв’язати зміст і форми методичної роботи з результатами конкурсів та

завданнями навчально-виховного процесу;


колективно та індивідуально усвідомити досягнення педагогічної науки

та її впровадження на практиці.
ІІІ. Обґрунтування основних заходів вдосконалення педагогічного
процесу у ПНЗ «МПДЮТ» шляхом створення системи конкурсів
«Творчість – категорія вічна».
Створенню творчих конкурсів у ПНЗ «МПДЮТ» передувала клопітка
підготовча робота всього колективу, яка зуміла доказати, що саме
впровадження інноваційних технології та підходів допомагають активізувати
діяльність педагогів до участі у громадській діяльності соціальній роботі
закладу та міста. Педагогічний конкурс це – змістовно обґрунтована і
документально оформлена ініціатива, спрямована на досягнення освітніх
цілей в межах певного часу; це концептуально обґрунтований, технологічно
забезпечений, цілісний, соціально-значущий, ефективний, інноваційний
освітній продукт. Система конкурсів – це оригінальний за змістом, логікою,
діагностикою, методами та прийомами зразок інноваційної педагогічної
діяльності,
рекомендації

що

демонструє

для

педагогів,

як

результат

реалізуються

досягнення,
виявлені

висновки

та

закономірності,

синтезовані з вже особистим досвідом педагогів. Ціннісним аспектом участі
педагогів у конкурсах є новаторський педагогічний продукт, утілення в
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життя оригінальних підходів, прийомів навчання, виховання, створення
власної моделі формування іміджу. В новаторському досвіді виявлено
закономірності, які ще мало відомі в педагогічній практиці ПНЗ «МПДЮТ»,
тому вимагає від науково-методичної служби закладу, ретельної уваги,
ґрунтовного вивчення й обґрунтування. Отже, будь-яка форма роботи, яка
результативна, є тою часткою, що поповнює досвід, є підґрунтям, на якому
формується педагогічна майстерність.
Педагогічне кредо закладу зводиться до наступного: успіх навчальної
діяльності залежить від – цілеспрямованого двостороннього процесу
взаємодії педагога і вихованця, у ході якого здійснюється засвоєння знань,
формування вмінь і навичок. Викладання – вид діяльності, спрямований на
управління пізнавальною діяльністю вихованців, на засвоєння знань, умінь і
навичок. Найважливіше завдання процесу навчання – знайти ефективні
способи керівництва пізнавальною діяльністю вихованців. В процесі
навчання у закладі враховуються індивідуальні особливості дітей, вміння
знайти «ключик» до серця кожної дитини, вміння зацікавити. Створення
атмосфери співтворчості і співробітництва – центральне завдання в процесі
формування творчої особистості вихованця закладу. Розвиток творчих
можливостей дитини має для її подальшого життя величезне значення. За
думкою У. Глассера: педагог повинен враховувати, що в становленні дитини
як творчої особистості особливе значення має перший, хоча б незначний
творчий успіх у житті. Коли педагог бачить, як «горять» дитячі очі, з якою
цікавістю діти слухають кожне його слово, задають запитання, які свідчать
про бажання знати більше, значить його праця не пропала даремно.
Навчання – шлях підготовки особистості до життя, до участі у
створенні матеріальних і духовних цінностей, потрібних для суспільства і
для неї самої. Аналіз основних закономірностей і етапів творчого процесу у
ПНЗ «МПДЮТ» дозволив зробити висновок: пошуки і комбінації різних
елементів, відбір найбільш значущих форм і методів, мають за мету
досягнення нової якості у роботі педагогів закладу, і таким пошуком став
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конкурс педагогічної майстерності «Творчість – категорія вічна». Звичайно, в
практиці роботи нашого закладу існують й інші типи і структурні комбінації
підвищення компетентностей педагогів. Так чи інакше вимоги однієї
номінації часто вплітаються в структуру іншої. Різниця полягає тільки в
тому, що кожна номінація конкурсу, зміст якої, продемонстрований нижче,
відрізняється домінуванням сформованості певних компетенцій (Додаток 1).
Тому, створена система конкурсів продовжує залишатися однією із
актуальних проблем у творчій діяльності методичної служби ПНЗ
«МПДЮТ».
Однією з основних задач сучасного позашкільного закладу є
забезпечення

таких

результатів

навчально-виховного

процесу,

які

допоможуть вихованцю у майбутньому зайняти гідне місце в нашому
суспільстві та реалізувати себе як особистість. Для цього необхідно створити
умови для розвитку, навчання, виховання, які допоможуть дитині отримати
якісну освіту. Застосування компетентісно-орієнтованого підходу в процесі
навчання та виховання є одним із засобів реалізації задач, які ставить перед
педагогами сучасне суспільство. До сформованості знань, вмінь та навичок
приходить поняття компетентності. Компетентність – це відповідність до
пред’явлених вимог, критеріїв та стандартів в певній сфері діяльності для
вирішення певних задач, володіння необхідними знаннями, здатністю
отримувати результати та володіти ситуацією. Компетентнісне навчання
орієнтовано на розвиток особистості, культури мислення, самостійності та
відповідальності за прийняті рішення. Позашкільний заклад має допомогти
вихованцям адаптуватись у сучасному суспільстві, оволодіти технологіями
життєдіяльності, створити умови для формування здатностей самооцінки,
самопізнання та самоконтролю, розкрити потенціал самореалізації. Головна
мета такої освіти – формування високого рівня соціальної зрілості,
компетентнісного ставлення особистості до життя. Критеріями такого
ставлення є прийняття осмислених рішень у різних життєвих ситуаціях,
міжособистісних конфліктах, здатність оцінювати власні можливості,
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відповідальне відношення до власного життя, роботи, стосунків з іншими
людьми. Таким чином, заклад має впроваджувати освітні технології у роботі
з педагогами, які сприятимуть розвитку необхідних компетентностей вже у
вихованців. Ефективність діяльності методичної служби полягає передусім у
правильному підході до планування мети, завдань, змісту та моделі
методичної

роботи,

які

дають

можливість

здійснювати

успішну

психологічну, педагогічну, методичну, дослідницьку, загальнокультурну
підготовку педагогічних кадрів у закладі.
Завдяки постійній участі на протязі ряду років у різних номінаціях
конкурсу, педагоги гуртків та студій закладу створили власну творчопошукову систему роботи, свідченням якої є високий рівень результативності
вихованців закладу, встановлено, що діяльність педагогів складається як
система стратегій, методичних прийомів, призначених отримати такі освітні
результати як уміння працювати у різних галузях знань з різною
інформацією, уміння висловлювати власні думки, чітко та коректно по
відношенню до оточуючих, уміння формувати власну точку зору, власну
думку на основі осмислення різноманітного досвіду, ідей та уявлень, уміння
розв’язувати проблеми, здатність самостійно займатися власною освітою,
уміння

співробітничати

та

працювати

в

групі,

здатність

будувати

конструктивні відносини з іншими:
o

педагоги народного художнього колективу студії образотворчого

мистецтва Арсієнко О.Л., Татаринова А.Г. розробляють власні методи й
прийоми з формування у вихованців емоційної пам’яті, естетичних почуттів,
творчої уяви через проектну діяльність, інтегровані заняття у підготовці
конкурсних робіт для виставок, за цей час ними створений модифікований
досвід за формою: система майстер-класів – «Розвиток емоційної пам’яті,
естетичних почуттів, творчої уяви на основі емоційної чутливості як
першооснови сприймання й відтворення»;
o

педагоги народного художнього колективу вокально-хореографічної

студії «Чайка» Трубчанінов Ю.В., Корнєєва О.І демонструють практичне
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застосування своєї системи у майстер-класах для педагогів з класичного
танцю, вокалу, відкриті заняття зі створення художнього образу в танці як
інструменту емоційного та духовного виховання особистості;
o

педагоги гуртків декоративно-ужиткового мистецтв Мінченко О.Г., Туз

О.Г., Шугай Г.М. створюють у своїх колективах сприятливе інноваційне
середовище, мають власні розробки методичних та дидактичних комплексів;
o

керівник зразкового ансамблю спортивного бального танцю «Фієста»

Шевцов Г.Г. створив обґрунтований комплекс вправ для вивчення
енергетичного дихання, алгоритмів і схем гармонізації партнерів у парі.
Слід зазначити, що творча діяльність педагогів передбачає поєднання
технології створення освітніх ситуацій, у яких вихованець ставить та
розв’язує власні задачі, з технологією супроводу самостійної діяльності
вихованця,

стимулює

практичну

діяльність

вихованців

та

дозволяє

формувати весь набір компетентностей. Виходячи з вищезазначеного досвіду
творчої діяльності педагогів закладу, створено алгоритм досягнення
результатів у вихованців щодо участі педагогів у педагогічному конкурсі
«Творчість – категорія вічна»:


забезпечення оволодінням вихованцями певними діями на рівні умінь й

навичок (активний вихованець – завтрашній активний член суспільства);


забезпечення оволодінням вихованцями певними способами діяльності

на основі привласнення вихованцями мети (складна – проблемна, ситуативна
задача, навчальний проект – творче мислення розвивається всебічним
аналізом проблем, пізнавальними задачами, які розв’язуються кількома
способами, частіше практикуються творчі завдання);


забезпечення формування певного способу дій на основі власного

цілепокладання (проекти вихованців – заохочують до дослідницької роботи,
надають можливість ознайомити їх із технікою експериментальної роботи,
алгоритмами розв’язання винахідницьких задач, обробкою першоджерел і
довідкових матеріалів);
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забезпечення формування компетентностей (розробка індивідуальних

програм для роботи з обдарованими дітьми, з досвіду соціальної діяльності –
обізнаність з останніми науковими досягненнями із свого предмета).
IV. Висновки
Позашкільний заклад – це складна соціально-педагогічна система, що
виконує замовлення суспільства – формувати інтелектуальну, творчу
особистість, здатну жити і творити в умовах, що постійно видозмінюються і
розвиваються, забезпечуючи прогрес культурного розвитку країни. Сучасні
соціальні вимоги до компетентної особистості педагога-позашкільника
вимагають

постійної

забезпечення

її

конструктивних

роботи

відповідності
змін

у

з

модернізації
запитам

системі

і

позашкільної

освіти

–

можливостям

суспільства,

навчально-вихованої

діяльності,

переорієнтації на більшу продуктивність, а ефективне методичне управління
стає запорукою якісних освітніх результатів. Резервами підвищення
ефективності

роботи

методичної

служби

є

виконання

методистами

функціональних обов’язків щодо вироблення та прийняття управлінських
рішень згідно із законодавством про освіту, позашкільну освіту, науководослідницька

робота

методистів,

розширення

інноваційних

послуг,

оволодіння новітніми технологіями в сфері освіти та позашкілля.
Модель, створеного педагогічного конкурсу за номінаціями, сприяє
утворенню системи педагогічних навчань, орієнтованих на розвиток
особистості педагога, відкритого для інновацій. З огляду на це, особливого
значення набуває сама система творчого педагогічного конкурсу «Творчість
– категорія вічна» щодо сприяння розвитку освітнього, соціального,
культурного середовища, методологічної культури й системного мислення
через міжпредметні осягнення проблем сучасної освіти. Саме цей конкурс
має великий творчий потенціал у роботі з педагогами, йому притаманні такі
ознаки, як урахування індивідуальності педагогів, стимулювання їхнього
розвитку відповідно до здібностей і можливостей, кооперація діяльності,
активізація колегіальної співтворчості (схема№ 1).
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Виходячи з вищезазначеного та для здійснення поставлених завдань,
доцільним було здійснювати педагогічні моніторинги. Запропонована
система моніторингу компонентів з професійного зростання педагогів,
охоплювала зміни з одного боку у соціальних спостереженнях, педагогічних,
культурологічних, здобутки з освоєння дидактики, з другого – допомогли
розробити показники для подальшого аналізу, оцінки, порівняння отриманих
результатів. Масові форми науково-методичної роботи сприяють збагаченню
професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню
позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й
узагальненню найкращого педагогічного досвіду (Схема № 2):
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Обрана структура зі створення системи педагогічного конкурсу
«Творчість – категорія вічна» щодо продуктивної творчої діяльності,
передбачає

передусім удосконалення і розвиток колегіальних

форм

управління, формування нових взаємин, подолання стереотипів авторитарної
педагогіки, науково-методичну спрямованість підвищення кваліфікації
педагогів Палацу, упровадження інноваційних технологій, особистісно
орієнтованих методик і сучасних інформаційних технологій у навчальновиховний процес, системне відстеженням позитивних тенденцій у розвитку
особистості педагога; пошук перспективних шляхів навчання педагогів
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освітологією; за ред.: Т. Левовицького, В. Огнев’юка, С. Сисоєвої. –
Варшава: Вища школа педагогічна. 2018. – 242 с. – С. 89 – 102.
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Додаток 2
ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
«Затверджено»
наказом ПНЗ «МПДЮТ»
від 20.09.2017 № 135
___________Л.В. Маринюк
ПОЛОЖЕННЯ
конкурсу педагогічної майстерності «Творчість – категорія вічна» у номінації
«ОСВІТНІЙ ОСКАР»
Мета конкурсу: зростання професійних педагогічних компетентностей
педагогів закладу з використання ІКТ та РR - технологій для формування
власного іміджу
Завдання конкурсу:
 представлення і популяризація власної педагогічної діяльності
педагогів;
 формування в учасників умінь використовувати ІКТ та РR - технології
для формування власного іміджу;
 створення сприятливого інноваційного конкурентного середовища в
закладі.
Учасники конкурсу: педагоги ПНЗ «МПДЮТ»
Порядок проведення конкурсу
Конкурс проводиться в три етапи:
І етап: прийом заявок на участь у конкурсі і конкурсних робіт з 10 до
30 січня 2018 року;
ІІ етап: робота журі з оцінювання конкурсних матеріалів, виявлення
переможців, підведення та публікація підсумків протягом березня 2018 року;
ІІІ етап: презентація найкращих робіт та нагородження переможців на
підсумковій педагогічній нараді у травні 2018 року дипломами та
пам’ятними сувенірами.
Умови участі у конкурсі
Для участі у Конкурсі необхідно надати до оргкомітету (к. № 24
Пановій Л.Г.) не пізніше 30 січня 2018 року заповнену ЗАЯВКУ (зразок 1) та
конкурсну роботу – електронну презентацію власної педагогічної діяльності
«Ключ до успіху».
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Вимоги до оформлення конкурсних презентацій:
1. Відповідність змісту презентації поставленим цілям і завданням.
2. Достовірність представленої інформації.
3. Відповідність зображень змісту.
4. Дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і
правил оформлення тексту.
5. Відповідність стилю оформлення презентації змісту презентації.
6. Якість музичного ряду (ненав’язливість музики, відсутність сторонніх
шумів).
Алгоритм презентації «Ключ до успіху»
1 слайд – фото і назва закладу, де працюєте.
2-4 слайди – про себе (фото, особиста інформація, захоплення).
5-7 слайди – про гурток (назва, історія створення, види діяльності, завдання,
які вирішуються на заняттях, співпраця з батьками, результативність,
фотоколаж).
8-10 слайди – педагогічна діяльність (участь у заходах, власна методична
тема, інноваційні знахідки, індивідуальність стилю роботи)
11слайд – досягнення педагога (педагогічні нагороди),
12 слайд – висновки (ключ до успіху) та побажання.
Критерії оцінки матеріалів конкурсу.
Кожен із членів журі складає свій висновок про якість конкурсної
роботи педагогів та виставляє оціночні бали за 5-бальною системою в
експертних листах усталеного зразка:
Експертний лист члена журі
Автор:____________________________________________________________
Назва гуртка ______________________________________________________
№
1.

Параметри
Бали
Примітка
Відповідність
змісту
презентації
поставленим цілям і завданням
2. Естетичність
3. Грамотність
4. Оригінальність та креативність
5. Рівень професійної компетентності
педагога з використання ІКТ та РR технологій
Загальний результат:
Підпис експерта:_________________________(_______________________)
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ЗАЯВКА
на участь у конкурсі педагогічної майстерності
«Творчість – категорія вічна» - 2018
номінація
«Освітній Оскар»
(номінація електронних презентацій «Ключ до успіху»)
представлення і популяризація власної педагогічної діяльності педагогів
закладу з використання ІКТ та РR - технологій для формування власного
іміджу
ПІБ автора:______________________________________________________
_________________________________________________________________
Назва гуртка, студії:______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Назва презентації_________________________________________________
_________________________________________________________________
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Додаток 3
ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

СЦЕНАРІЙ
конкурсу для молодих педагогів ПНЗ «МПДЮТ»
«ЗЕЛЕНЕ ЯБЛУКО»

Запоріжжя 2016
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(На екрані відео заставка конкурсу «Зелене яблуко»)
Ведуча. Доброго дня, шановні колеги! В усі часи ставлення людства до
яблука було особливим. Про це свідчать не тільки легенди, міфи та
біблейські розповіді. В наш час кожним другим деревом на землі є саме
яблуня. Безліч сортів, можливість вирощувати яблуні майже на всіх
континентах планети, велика кількість корисних вітамінів та мінералів… А
ще…, ще яблуко досить яскраво вписується в контекст багатьох старих
улюблених казок: наприклад, покотиться золоте яблучко срібною тарілочкою
і покаже все, що в королівстві діється. Або, щоб потрапити до якогось
казкового місця, слід кинути на землю яблуко, та й рушати за ним! А щоб
розпочати конкурс молодих педагогів Палацу «Зелене яблуко», достатньо
піднести шанованим суддям ось ці соковиті плоди, та попередити про те, що
сьогодні ви зміните ставлення до «зелених» яблук. Адже в нашому випадку,
зелене зовсім не означає недозріле, зелене означає свіже, нове, соковите!
(Ведуча підносить яблука суддям)
І коли вже ми приділили увагу нашим компетентним суддям, дозвольте мені
представити вас, шановні!
(Ведуча представляє суддівство)
Ведуча.
1) Голова журі - заступник директора з навчально-виховної роботи
Світлана Валентинівна Горлова,
2) завідувач аматорськими об’єднаннями «Рампа» і «Палітра» Олена
Романівна Шевкунова,
3) методист Лідія Григорівна Панова,
Ведуча. Що ж, дозвольте тепер познайомити вас із тими, кого сьогодні ми
будемо називати зеленими яблучками, молодих, але дуже перспективних
педагогів, учасників конкурсу «Зелене яблуко»! Привітайте оплесками!
(Звучить музика. З’являються учасники конкурсу.)
1) Керівник гуртка історичного моделювання Михайло Євгенович
Чудеснов,
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2) Керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Квіткова фея»
Ганна Костянтинівна Мінченко,
3) Керівник

гуртка

образотворчого

та

декоративно-прикладного

мистецтва «Яскраві барви» Юлія Анатоліївна Гречковська,
4) Педагог хореографічної студії «Весняночка» Єлизавета Олексіївна
Турчина,
5) Педагог хореографічної студії «Весняночка» Лілія Миколаївна
Недяк.
Ведуча. Надійшов час ближче познайомитись. Яблуко – дуже цікавий фрукт,
який має багато сортів та смаків. Ви, шановні учасники конкурсу, подібні до
яблук: однаково різні, але по-різному цікаві. Тож ви маєте можливість
здивувати нас яскравістю своєї візитної картки, яку вже можете простягнути
нам. Перший конкурс – «Візитна картка».
Увага журі, максимальна кількість балів 5. Доводжу до відома, шановні, що
члени журі результати кожного конкурсу оголосять лише наприкінці заходу.
Отже, свою візитну картку представляє учасник під номером 1 Чудеснов
Михайло Євгенович. Далі за порядком номерів.
(Триває конкурс)
Ведуча. Уявіть собі, що яблука могли б говорити! Скільки корисної
інформації, вони могли б до нас донести. І не треба б було ні по тарілці
котити, ні на землю кидати. На щастя наші «зелені яблучка» мають
можливість

заробити

бали, своїм вмінням відповідати

на питання

інтелектуального конкурсу «Розминка для розуму». Я ставитиму питання
нашим учасникам. Відповідаючи на них, ви зможете заробити бали. Скільки
правильних відповідей, стільки балів. Майте на увазі це бліц конкурс,
відповідайте як можна швидше та без зупинок, не знаєте відповіді, говоріть
«далі».
Запрошую учасника під номером 2 Мінченко Ганну Костянтинівну. Далі за
порядком номерів.
(Триває конкурс)
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Ведуча. Кожен педагог повинен розуміти дитину. Не тільки те, що вона
говорить, а й те, про що вона хоче сказати. І не дивлячись на складність
цього завдання, правдивий вираз про те, що вустами немовляти говорить
істина ще ніхто не відміняв. Тому приготуйтесь, вельмишановні, до завдання
конкурсу, який так і називається «Вустами немовляти». Ваше основне
завдання – дати відповідь на одну запропоновану вам загадку. Кожен з вас
має три спроби: перша – 3 бали, друга – 2 бали, третя – 1. Якщо завдання
зрозуміло, розпочинаємо! Запрошую учасника під номером 3 Гречковську
Юлію Анатоліївну. Далі за порядком номерів.
(Триває конкурс)
Ведуча. Якби б я була вправним садівником, то висадила б безліч яблунь із
смачними так корисними зеленими яблучками. Та я просто ведуча, якій вже
час говорити про наступний конкурс. Я вже трішечки помріяла, а зараз
пропоную вам, шановні колеги, зробити те саме. Адже конкурс полягає у
яскравій фантазії на тему, «Якщо б я була (був) ?.. то неодмінно зробив би
для розвитку позашкільної освіти» .... Ким бути ви дізнаєтесь із завдань,
які покладені у конверти, а що зробити запропонуєте саме ви! Прошу підійти
і вибрати собі конверт із завданням. Розпочинаємо.
(Триває конкурс, звучить музика 5 хв.)
Ведуча. А зараз ми дізнаємось якби змінилося наше життя, якщо б ваші
пропозиції здійснилися. Слово надається учаснику під номером 4 Турчиній
Єлизаветі Олексіївні. Далі за порядком номерів.
Ведуча. І чого тільки не трапляється з педагогами за їх професійну практику.
Іноді таке буває, що хоч книжки пиши. Я впевнена, що справжній педагог
може знайти вихід з будь-якої складної ситуації. Та я все одно трішечки
нервую перед передостаннім конкурсом. Бо ж наші яблучка ще зовсім зелені,
тому їм прийдеться не просто. Кожен з вас, шановні учасники, отримає
конверти із описанням ситуації, що може трапитися з кожним з вас. Ваше
завдання полягає у тому, щоб розв’язати три педагогічні проблеми. Назва
конкурсу «Педагогічні ситуації», і він розпочинається прямо зараз.
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Отримайте завдання для вирішення І ситуації. Максимальна оцінка за
розв’язання однієї ситуації – 4 бали. Вам запропоновані варіанти вирішення
ситуації, оберіть одну з відповідей, зробіть помітку на аркуші обраного вами
варіанту, а потім обґрунтуйте його. На роздуми дається 2 хвилини.
(Триває конкурс, звучить музика 2 хв. на роздум)
Ведуча зачитує І педагогічну ситуацію
Ведуча. Першим відповідає учасник під номером 5 Недяк Лілія
Миколаївна. Далі за порядком номерів.
Переходимо до ІІ ситуації.
(відповідати починає учасник під номером 5)
Ведуча. І остання ІІІ педагогічна ситуація.
Ведуча. А зараз, шановні, всі ви зможете зануритися у світ реклами, адже
вона і тільки вона є «Двигуном прогресу». А рекламувати ви будете, не
бійтеся, не яблука. Про них ми з вами досить багато говорили сьогодні.
Завдання для вас буде таким: за сім хвилин необхідно скласти проспектколаж свого гуртка, використовуючи тільки підручні засоби та підготовлені
заздалегідь елементи. Після цього ви повинні презентувати свою роботу щоб
переконати навіть нас займатися саме у вашому колективі. Максимальна
оцінка презентації – 5 балів. Розпочинаємо!
(Триває конкурс, звучить музика 7 хв.)
Ведуча. Слово для реклами надається учаснику під номером 1,
джентльмену Чудеснову Михайлу Євгеновичу. Далі за порядком номерів.
Ведуча.

Шановні

колеги,

наші

відчайдушні

вболівальники,

поки

вельмишановне суддівство підбиває підсумки, я прошу вас звернути увагу на
екран.
(На екрані транслюється відео ролик)
Ведуча. Отже наш конкур «Зелене яблуко» добігає кінця. Але ж ви бачили,
які шедеври можна зробити із звичайного яблука, якщо за справу береться
майстер. Тому відшліфовуючи свою педагогічну майстерність кожного дня
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ви, як те зелене яблуко, з часом перетворитесь на справжніх професіоналів –
метрів сучасної педагогіки.
Ведуча. Шановні колеги, хочеться почути

ваші враження, емоції,

побажання.
(Гості, учасники діляться враженнями про конкурс)
(Звучать фанфари)
Ведуча. А зараз наближається урочиста хвилина – наше вельмишановне журі
оголосить результати нашого конкурсу. Запрошую усіх учасників на
середину. Для підведення підсумків та нагородження учасників конкурсу
молодих педагогів «Зелене яблуко» слово надається голові журі – Горловій
Світлані Валентинівні.
(Слово журі. Нагородження)
Ведуча. Дорогі учасники конкурсу «Зелене яблуко»! Я впевнена, що сьогодні
ви, як спеціалісти, стали більш досвідчені та кваліфіковані! Адже наше
зелене яблуко проклало для вас сходинки до найціннішого та найдорожчого
у педагогічній практиці – досвіду, вмінь орієнтуватися у теоретичному
матеріалі та використовувати його на практиці. Від усього серця хочеться
побажати вам, молодим та перспективним спеціалістам стільки ідей та сил
для їх втілення скільки яблучок на яблуні у родючий рік!

38

Додаток 4
Номінація «В дуеті з майстром»
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Додаток 5
Номінація «Педагогічний батл-герць»
План підготовки конкурсу
№
1.

2.

3.
4.
5.

Вид діяльності

Термін
виконання

Панова Л.Г.
Карпенко О.Ю.

Положення
Підготовка завдань для конкурсів:
 Методична розминка – 10 запитань
для кожної команди,
 Три хвилини у майбутньому – два
конверти з тегами, листи А-4, ручки,
 Гра з вболівальниками – запитання
для аудиторії, малюнки,
 Спікер-батл – запитання для
капітанів, слайди з варіантами
відповідей,
 Педагогічний плейбек-театр –
завдання для команд
Підготовка сценарію
Підготовка презентації, підбір
мультфільмів для демонстрації
Підбір музичного супроводу (фанфари
на початок, гонг, фанфари на
нагородження)

Відповідальний

до
19.04.2019

Панова Л.Г.

18.04.2019

Лаврова А.О.

18.04.2019

Карпенко О.Ю.

18.04.2019

Карпенко О.Ю.

6.

Підготовка команд (домашнє завдання)

до
18.04.2019

Панова Л.Г.

7.

Робота журі (табличка, листи
оцінювання, завдання та відповіді,
ручки, калькулятор)

19.04.2019

Панова Л.Г.

8.

Відео-інтерв’ю

18.04.2019
12.00 к.17

Карпенко О.Ю.
Лаврова А.О.
Криворученко Е.В.

22.04.2019

Криворученко Е.В.

9.

10.
11.
12.

Забезпечення технічними засобами
(екран, проектор, колонки, мікрофони,
ноутбук),
Репетиція:
 команд
 ведуча, забезпечення
Нагороди (грамоти, торт), дзвоники
Чергові помічники

18.04.2019
12.30 к. 36
22.04.2019
12.00 к.36
22.04.2019
24.04.2019
10.45-12.30

Панова Л.Г.
Карпенко О.Ю.
Карпенко О.Ю.
Мамулькіна О.Г.
Курницька Л.Т.
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План проведення конкурсу
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

13.
14.

15.
16.

Вид діяльності
Початок

Забезпечення
Фанфари, заставка
презентації
Привітання ведучої
Сценарій
Представлення журі
Табличка, листи
оцінювання, завдання та
відповіді, ручки,
калькулятор,
Конкурс 1. Привітання
Музичний гонг, слайдкоманд «Ми – віртуози» заставка, відео-інтерв’ю
Оцінки журі
Конкурс 2. Бліц
Музичний гонг, слайд«Методична розминка» заставка, 10 запитань для
кожної команди,
секундомір
Оцінки журі
Конкурс 3. Бриз «Три
Музичний гонг, слайдхвилини у
заставка, два конверти з
майбутньому»
тегами, листи А-4, ручки,
мультфільм про людські
емоції
Гра з вболівальниками
Запитання для аудиторії
Оцінки журі
Конкурс 4. «СпікерМузичний гонг, слайдбатл»
заставка, куби з
кольоровими лампами,
слайди з відповідями
Оцінки журі
Конкурс 5.
Музичний гонг, слайд«Педагогічний плейбек- заставка, завдання для
театр»
команд,
Підбиття підсумків.
Мультфільм
Церемонія
Фанфари, слайд-заставка,
нагородження
грамоти, торт

Тривалість
1 хв.
1 хв.
2 хв.
10 хв.
1 хв.
4 хв.
1 хв.
5 хв.
3 хв.
1 хв.
4 хв.
1 хв.
20 хв.
5 хв.
7 хв.
1 год. 15 хв.
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Додаток 6

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПНЗ «МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
69006, м. Запоріжжя, площа Запорізька, 1 Тел./факс 236-48-38
E-mail: dvorec@gordiy.zp.ua
Код ЄДРПОУ 34947852

НАКАЗ
25.05.2017
Про підсумки проведення конкурсу
«Панорама інноваційних технологій»

№ 103

У відповідності до наказу міського Палацу дитячої та юнацької творчості від
30.01.2017 року № 26 «Про організацію та проведення конкурсу педагогічної
майстерності «Творчість – категорія вічна» за номінацією «Панорама інноваційних
технологій»», з метою вдосконалення особистої професійної діяльності та
стимулювання до інноваційної творчої роботи педагогів, протягом лютого-травня у
три етапи був проведений конкурс педагогічної майстерності згідно з Положенням
про проведення Конкурсу. За результатами конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями у номінації «Панорама інноваційних технологій» у
2016-2017 навчальному році на підставі рішення журі:
Мескеву О.Г., керівника гуртка образотворчого мистецтва «Розмаїття
кольорів» та гуртка дизайну «Креативний задум», за сприяння естетичному
розвитку
вихованців зображувально-виразними засобами декоративноприкладного мистецтва (методичні рекомендації «Розвиток мислення, мовлення,
естетичного
пізнання
зображувально-виразними
засобами
декоративноприкладного мистецтва»);
Белькову Т.В., керівника гуртка фітнесу, за пропаганду здорового способу
життя (методичні рекомендації «Формування здорового способу життя та фізичної
культури у вихованців через заняття фітнесом»);
Арсієнко О. Л., педагога народної студії образотворчого мистецтва, за
підтримку і впровадження національних традицій українського мистецтва в
образотворчий процес студії (методичні рекомендації «Емоційна насиченість
сприйняття українських традицій – духовний заряд для дитячої творчості»)
2. Нагородження переможців провести на засіданні Педагогічної ради
31.05.2017.
3. Карпенко О.Ю., завідувачу методичним відділом, представити найкращі
розробки на міській педагогічній виставці у січні - березні 2018 року.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Горлову С.В.,
заступника директора з навчально-виховної роботи.
Директор
Л.В. Маринюк
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