Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут проблем виховання НАПН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Всеукраїнський форум молодих педагогів
позашкільних навчальних закладів
17-19 грудня 2014 р.

Збірник
методичних матеріалів

Київ – 2014

УДК 376-056.45 «2014»
ББК 74.200.587 (4 Укр)

Рекомендовано до друку засіданням кафедри методики позакласної та позашкільної роботи
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(Протокол № 6 від 1 грудня 2014 року )

Всеукраїнський форум молодих педагогів позашкільних навчальних закладів,
17-19 грудня 2014 р.: [збірник методичних матеріалів / за заг. редакцією доктора
педагогічних наук, професора В.В. Вербицького]. – Київ: «НЕНЦ», 2014. – 539 с.

Укладач:
Оленєв О.М., методист НЕНЦ

На Форумі розглядалися технології побудови індивідуальної траєкторії професійного
розвитку молодих педагогів, створення простору для конструктивного спілкування та обміну
досвідом, особливості формування лідерських якостей педагогів позашкільних навчальних
закладів, удосконалення системи наставництва.
У збірнику представлені методичні матеріали учасників Всеукраїнського форуму молодих
педагогів позашкільних навчальних закладів. Серед методичних розробок чільне місце
займають розробки занять гуртків, сценарії свят, проектні роботи, методичні вказівки,
рекомендації, діагностичні матеріали тощо.
Збірник носить практичний характер та стане у пригоді педагогам-позашкільникам,
керівникам гуртків, вчителям і учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів,
викладачам і студентам вищих навчальних закладів.
Матеріали збірника відтворено з авторських оригіналів, поданих до оргкомітету.
Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, достовірність фактів та
посилань несуть автори методичних розробок.
УДК 376-056.45 «2014»
ББК 74.200.587 (4 Укр)
© НЕНЦ, 2014

м. Київ, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

17-19 грудня 2014 р.

ЗМІСТ
Зміст ..................................................................................................................................................................................3
Інноваційні технології навчання в позашкільному середовищі (практика альтернативної освіти) .............9
Вербицький Володимир Валентинович
Ігрові моменти на заняттях гуртків природничого напрямку ............................................................................ 28
Крикун Галина Віталіївна
Тема «Квіти в легендах та переказах» ...................................................................................................................... 37
Крикун Галина Віталіївна
Тема «Листопад» ........................................................................................................................................................... 40
Крикун Галина Віталіївна
Тема «Історія виникнення акваріумного рибництва» .......................................................................................... 43
Кмитюк Світлана Леонідівна
Тема «Фізико - хімічні властивості води» ................................................................................................................ 48
Кмитюк Світлана Леонідівна
Тема «Морські, прісноводні, прохідні риби» ........................................................................................................... 52
Кмитюк Світлана Леонідівна
Виховний захід «Вода та енергія» .............................................................................................................................. 59
Кмитюк Світлана Леонідівна
Розробка відкритого заняття на тему "Thanksgiving Day" ................................................................................... 63
Верба Катерина Олександрівна
Індивідуальна методична система роботи молодого педагога ............................................................................. 67
Авраменко Наталія Вікторівна
Мішкіна Раїса Борисівна
Методична розробка заняття «Вплив факторів природного середовища на формування екологічних груп
рослин» ........................................................................................................................................................................... 69
Авраменко Наталія Вікторівна
Мішкіна Раїса Борисівна
Заняття-тренінг «Город на підвіконні» .................................................................................................................... 71
Авраменко Наталія Вікторівна
Ткаченко Тетяна Василівна
Асоціативна технологія на гуртках з тістопластики ............................................................................................. 77
Щербина Олена Іванівна
Розробка заняття з пішохідного туризму за темою: Подолання перешкод (імітація) без страхувальної
системи: «подолання перешкоди з використанням підвішеної мотузки (маятником)», «рух по купинам» та
«рух по жердинам». ...................................................................................................................................................... 82
Бебешко Світлана Яківна
Методичні рекомендації для проведення позакласного заходу по профілю занять гуртка «Юні лісівники»
в позашкільних навчальних закладах України «Збережи ялинку» .................................................................... 87
Бойко Є.О.
Сценарій виховного заходу «Обіймемо Землю красою та любов'ю» .................................................................. 90
Веремчук Людмила Василівна
Круглий стіл на тему: «Як подолати в собі вади (куріння, алкоголь)?» ............................................................ 94
Драгушинець Ярослава Юріївна

3

Всеукраїнський форум молодих педагогів позашкільних навчальних закладів

План-конспект гурткового заняття на тему: «Текстовий процесор Word. Загальні відомості» ................ 100
Драгушинець Ярослава Юріївна
Сценарій розважально-конкурсної гри «Новорічний ярмарок» ...................................................................... 102
Філін Олена Юріївна
Тема: Букети: стилі і форми. Правила підбору квітів для букету відповідної тематики та призначення.
Оформлення букету. .................................................................................................................................................. 104
Філін Олена Юріївна
Розробка заняття гуртка «Любителі домашніх тварин». Тема: Комахи ......................................................... 110
Лавріненко Анна Сергіївна
Конспект заняття для дітей старшого дошкільного віку «Вода-Мандрівниця» ............................................ 115
Марченко Ю.В.
Заняття на тему «Віртуальна подорож країнами світу» ..................................................................................... 118
Гораль Ольга Олександрівна
День відкритих дверей .............................................................................................................................................. 121
Іванова Ірина Олександрівна
Тема: Наслідки забруднення атмосфери. Озонові діри. Шляхи подолання проблеми. ................................ 125
Задорожний Юрій Іванович
Матеріали всеукраїнського конкурсу «День юного натураліста» .................................................................... 126
Задорожний Юрій Іванович
Методичні рекомендації по створенню екологічної стежки .............................................................................. 129
Дзюбенко К.О.
Природа посилає нам SOS (план-конспект заняття з диференційними завданнями та використанням ІКТ)
....................................................................................................................................................................................... 133
Белименко Юлія Анатоліївна
Діагностичний інструментарій методиста позашкілля .................................................................................... 1338
Белименко Юлія Анатоліївна
Лекційно-семінарська система організації роботи підчас проведення гурткових занять ........................... 147
Ашуров Ельдар Магірович
Методика розв'язання творчих задач з екології в ускладнених умовах .......................................................... 150
Драган О.А.
Екологічна стежина (для учнів 3-6 класів) ........................................................................................................... 156
Ткачук (Гарасим) О. Д.
Феноменологічні спостереження за осінніми змінами в неживій природі та їх вплив на рослини. ........... 159
Шоляк Катерина Василівна
Тема: "Плоди і насіння. Їх поширення" ................................................................................................................ 163
Шоляк Катерина Василівна
Заняття-казка «Виготовлення іграшки півника»................................................................................................ 166
Кушлак Наталія Василівна
Матеріали занять школи молодого педагога – позашкільника ........................................................................ 172
Ніколайчук Н. Є.
Система занять у гуртку «Пішохідний туризм» ................................................................................................... 188
Сендецька Олександра Володимирівна

4

м. Київ, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

17-19 грудня 2014 р.

«Палити – здоров’ю шкодити» ................................................................................................................................. 192
Сендецька Олександра Володимирівна
Організація краєзнавчо-туристичної роботи в позашкільних навчальних закладах ................................... 194
Заріпов Дмитро Миколайович
Минули дні і роки пролетіли.а дня того забуть ніхто не зміг. З нагоди 70-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників ......................................................................................................................................... 214
Чекун Ірина Василівна
Збірка сценаріїв святкових масових заходів: сценарії на допомогу культорганізаторам при організації
масових заходів. .......................................................................................................................................................... 219
Короленко Олена Леонидівна
Здоровим бути здорово. Заняття з англійської мови для дітей старшого дошкільного віку ....................... 229
Ларіонова О.О.
Методичні рекомендації з виготовлення моделі найпростішої пожежної машини ....................................... 232
Калениченко Е. П.
Екологічна стежина ««Житла лісових звірів Львівщини» ................................................................................. 242
Валах Ірина Ігорівна
План – конспект заняття «Атмосферне повітря, його значення в житті людини, тварин, рослин. Склад
повітря. Рух повітряних мас. Вітер та його типи.»............................................................................................... 244
Кислицька Юлія Вікторівна
План-конспект розширеного заняття гуртка «Тварини рідного краю». Тема: Характеристика прісних
водойм, їх класифікація (річки, озера, штучні водойми). ................................................................................... 249
Шаповалова Т.С.
Розвиток технічних здібностей як складова компетентнісної освіти вихованців позашкільного
навчального закладу .................................................................................................................................................. 255
Козійчук Оксана Григорівна
Тема: Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин. ............................................... 263
Валікова Олександра Віталіївна.
План-конспект заняття гуртка юних квітникарів «Рослини – символи України» ....................................... 269
Чкана Наталія Василівна
Сценарій виховного заходу «Осінній квест» ......................................................................................................... 273
Чкана Наталія Василівна
Плани - конспекти занять хореографічного гуртка «Грація» ........................................................................... 277
Драганова Надія Миколаївна
Тема уроку: «Оберіг нерозлучники» ....................................................................................................................... 285
Курінна Наталія Анатоліївна
Цикл занять гуртка «Юні друзі природи» ............................................................................................................. 288
Балай Наталія Григорівна
План-конспект заняття з елементами екологічного виховання для дітей середнього дошкільного віку на
тему «Лісові пригоди» ................................................................................................................................................ 306
Тельмінова Ірина Ігорівна
Тема уроку: «Сніжинки з бісеру» ............................................................................................................................ 310
Любивий Віктор Миколайович
Тема: Майстер клас по виготовленню голуба миру та ангела - охоронця ...................................................... 313

5

Всеукраїнський форум молодих педагогів позашкільних навчальних закладів

Соціально-психологічний супровід учнів під час підготовки до конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук України ......................................................................................................................... 316
Шустова Марія Андріївна
Методична розробка: «Використання вторинних матеріалів на заняттях гуртка «Природа і
творчість» .................................................................................................................................................................... 323
Голобородова В.П.
Важливість наочного матеріалу у навчанні дітей 3-7 років іноземним мовам (англійської). ..................... 331
Михайлова Анжела Миколаївна
Практична значущість творчих звітів для підвищення якості та результативності гурткової роботи .... 336
Мірошник Наталія Вікторівна
Ми  сміливі моряки. Ігрова програма для вихованців дошкільного віку .................................................... 340
Сидоренко Наталія Юріївна
Подорож на острів Здоров’я. Сюжетне заняття-гра з фізкультури із застосуванням елементів
психогімнастики та ароматерапії для дітей старшого дошкільного віку ....................................................... 343
Сидоренко Наталія Юріївна
План-конспект заняття формування практичних умінь та навичок (заняття гуртка у позашкільному
навчальному закладі) ................................................................................................................................................ 346
Музичко Катерина Іванівна
Техніка виживання .................................................................................................................................................... 349
Ніколаєв Олексій Сергійович
Освячені водою і сонцем (сценарій свята Івана Купала та уславлення цілющої сили води (для дітей
шкільного віку) .......................................................................................................................................................... 353
Якотюк Наталія Миколаївна
Тема: Життя і творчість Параски Плитки-Горицвіт.......................................................................................... 361
Свято «Зустріч першоцвітів» ................................................................................................................................... 363
Баданюк Валентина Миколаївна
Науково-художній журнал для дітей та юнацтва «Паросток» як невід’ємна складова підвищення рівня
інтелектуального розвитку учнівської молоді ..................................................................................................... 365
Петлицька Вікторія Петрівна
Проект «Виховуємо вміло» для здійснення якіного підходу до виховної роботи керівниками гуртків,
проведення єдиних виховних годин та бесід з безпеки життєдіяльності з вихованцями КПНЗ «ПДЮТ
«Дружба» ...................................................................................................................................................................... 367
Новикова Ю.В.
«Розвиток координації на занятті з класичного танцю». План-конспект відкритого заняття в
хореографічному гуртку «Рів’єра» ......................................................................................................................... 372
Россієва Наталія Віталіївна
Віночок українських народних пісень. План-конспект відкритого виховного заходу в вокальному гуртку
«Перлина».................................................................................................................................................................... 375
Домнюк Діанарін Василівна
Розробка сценарію виховного заходу присвяченого до річниці утворення Запорізької області ................. 377
Похилько С.П.
Брус М.Д.
План-конспект заняття на тему: Коло народних свят. Весняний, літній, осінній та зимовий цикли. ...... 384
Прокопчук Анастасія Володимирівна

6

м. Київ, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

17-19 грудня 2014 р.

Методична розробка - лекція для гуртків вищого рівня та студентів вищої школи. Тема: «Вплив екологоантропогенних факторів на функціональний стан гемодинаміки та дихальної системи. методика
дослідження гемодинаміки та зовнішнього дихання» ......................................................................................... 396
Пшибельський Володимир Володимирович
Методичні рекомендації для проведення інтегрованого заняття з екологічного виховання в позашкільних
навчальних закладах України «Пізнавальна хвилинка» ................................................................................... 404
Роговенко Л.В.
Сценарій до дня Святого Миколая «Святий Миколаю, прийди до нас з раю» для дітей середнього
шкільного віку ............................................................................................................................................................ 407
Чебан Тетяна Никодимівна
Практична робота для гуртківців вищого рівня на тему: Визначення рівня соматичного здоров’я
вихованців за допомогою аналізу основних фізіологічних показників ............................................................ 420
Рубіновська Ярослава Ігорівна
Виявлення рівня самооцінки вихованців .............................................................................................................. 426
Пугачова Ірина Ярославівна
Специфіка виховної роботи в навчальних лабораторіях тваринництва ......................................................... 433
Сидоренко І.В.
Використання творчих проектів у роботі гуртків науково-технічного напряму в позашкільному
навчальному закладі .................................................................................................................................................. 434
Соколков Анатолій Петрович
Використання сучасних 3D технологій в навчально-виховному процесі позашкільного навчального
закладу .......................................................................................................................................................................... 443
Вороніна Ольга Олександрівна
Метод проектів як провідний засіб розвитку творчої особистості вихованців гуртків позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю ................................................................................. 445
Шум’як Наталія Романівна
Тема: Стежками курортного містечка Ворохта. ................................................................................................... 449
«Земля – наш спільний дім» ..................................................................................................................................... 451
Федорова Ольга Вячеславівна
Сценарій свята «Осінній бал» .................................................................................................................................. 455
Школа перспективного педагогічного досвіду по впровадженню нових технологій на заняттях
хореографічних гуртків ............................................................................................................................................. 459
Алавацька Вікторія Володимирівна
Сценарій випускного балу зразкового ансамблю танцю «Натхнення» ........................................................... 467
Алавацька Вікторія Володимирівна
Сценарій до виховного заходу «Зрежемо матінку природу!» для дітей молодшого шкільного віку .......... 473
Катан Наталія Валеріївна
Комарницько Олеся
Розробка заняття гуртка «Основ графічного дизайну» ...................................................................................... 476
Тараненко Дар’я Сергіївна
Семенишена Віра Степанівна
Розробка конспекту заняття для учнів 2 -4 класів, .............................................................................................. 482
Хандусь Анна Володимирівна
Тема: Екологічна обстановка міста Сторожинця ................................................................................................ 489

7

Всеукраїнський форум молодих педагогів позашкільних навчальних закладів

Спеціальне туристське спорядження: Комплект дидактичних таблиць ........................................................ 494
Третяченко Олександр Сергійович
Сценарій масового заходу: «Ми всі господарі природи, тож бережімо її вроду» ........................................... 503
Місарош Марина Іванівна
Мистецтво позашкільного виховання в Школі народних ремесел НЕНЦ. .................................................... 506
Федоров Валерій Евгенович
Жестерьова Валентина Миколаївна
Біо-Еврика “Все про квіти” (для гуртків квітникарського напряму: «Юні квітникарі», «Квітникарі аранжувальники», «Юні флористи»; «Флористика та фітодизайн») .............................................................. 510
Штурмак Л.І.
Метод проектів як провідний засіб розвитку творчої особистості вихованців гуртків позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю ................................................................................. 513
Шум’як Наталія Романівна
Тема уроку «Загадковий космос»............................................................................................................................ 517
Ковтяга Олена Володимирівна
Виготовлення сувеніру „Янголятко”. Заняття з художньої праці до дня Святого Миколая для дітей і
батьків .......................................................................................................................................................................... 521
Левченко Л.І.
Використання конкурсної програми на заняттях туристсько-краєзнавчого напрямку .............................. 523
Організація роботи Школи молодого педагога «Пошук» .................................................................................. 526
Комиса І.В.
Система виховної роботи позашкільного навчального закладу ...................................................................... 534
Комиса І.В.

8

