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Давидюк Наталія Юріївна, канд. пед. наук,
методист кабінету виховної роботи
та позашкільної освіти РОІППО

Рівне

ІІ. ОСВІТНІ ОРІЄНТИРИ КОНЦЕПЦІЇ НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
ДЛЯ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Концепція Нової української школи, закладаючи новий зміст та підходи до початкової освіти, базової та профільної середньої, передбачає тісну
співпрацю з позашкільною освітою у процесі виявлення індивідуальних нахилів та здібностей кожної дитини для цілеспрямованого її розвитку і профорієнтації

Ключові компетентності:

Ураховуючи означені орієнтири,

Навички, які будуть затребувані для

в позашкільних навчальних закладах фу-

успішного працевлаштування молоді в

нкціонують системи:

спілкування державною мовою;

найближчому майбутньому:

спілкування іноземними мовами;
математична грамотність;

управління позашкільним навчальним

уміння вирішувати складні завдання;

компетентність в природничих науках і

закладом;

критичне мислення;

технологіях;

методичної роботи;

креативність;

інформаційно-цифрова компетентність;

навчально-виховного процесу (гурткова та

управління людьми,

уміння вчитися впродовж життя;

організаційно-масова робота).

навички координації та взаємодії;

соціальні та громадянські компетентності;

емоційний інтелект;

підприємливість;

судження і прийняття рішень;

загальнокультурна грамотність;

клієнтоорієнтованість, уміння вести

екологічна грамотність і здорове життя

переговори;
Результат освіти:
особистість, патріот, інноватор

когнітивна гнучкість

ІІІ. ПОЗАШКІЛЬНИЙ КОНТЕКСТ STEM-ОСВІТИ
Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering – інженерія, проектування, дизайн,
Mathematics – математика) визначає характерні риси відповідної дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні міждисциплінарних
практико орієнтованих підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін.
Проект концепції STEM-освіти в Україні

Великий потенціал щодо впровадження STEM-освіти мають позашкільні навчальні заклади, які поряд з дошкільними, загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами віднесені до формального рівня реалізації STEM-освіти

STEM в ПНЗ

Гурткові заняття:
робототехніки, інженерії, сучасних наукових

ЗМІСТ

напрямків, новітніх технологій тощо.

Організаційно-масові заходи:
конкурси, фестивалі, хакатони, веб-квести природничо-наукового, інженерно-технічного
спрямування тощо.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ

STEM-центри, STEM-лабораторії,
Всеукраїнський віртуальний центр STEM-освіти

ІV. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Нормативні документи
Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти» Міністерства освіти і науки
України «Про методичні рекомендації щодо
змісту та оформлення навчальних програм з
позашкільної освіти» від 05.06.2013 №14.1/101685
Лист Міністерства освіти і науки України «Про
навчальні програми з позашкільної освіти» від
18.07.2013 №1/9-502
Лист Міністерства освіти і науки України «Про
навчальні програми з позашкільної освіти» від
19.08.2014 №1/9-417.
Лист Міністерства освіти і науки України
«Щодо використання у 2015/2016 навчальному
році навчальних програм з позашкільної освіти» від 21.10.2015 №1/9-501.
Лист Міністерства освіти і науки України «Про
використання ц 2016/2017 навчальному році
навчальних програм з позашкільної освіти» від
03.10.201 № 1/9-519.
Лист управління освіти і науки Рівненської
ОДА «Щодо використання навчальних програм»

Рівні затвердження програм

Всеукраїнський
Навчальні програми, які мають гриф
Міністерства освіти і науки України розміщені
на офіційних веб-сайтах Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти»
Міністерства освіти і науки України (https://
imzo.gov.ua) та державних центрів
позашкільної освіти (http://nenc.gov.ua; http://
man.gov.ua;
http://ukrjuntur.org.ua;
http://
udcpo.ucoz.ua).
Обласний
Репозитарій навчальних програм з
позашкільної освіти, які затверджені наказами
управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації, розміщений на
порталі
«Освіта
Рівненщини»
http://
rivneosvita.org.ua/ у вкладці «Документи».
Районний, міський
Навчальні програми, затверджені місцевими
органами виконавчої влади, повинні бути розміщені на офіційних веб-сайтах відповідних
органів управління освітою або їх методичних
структур.

Рекомендовані програми для ПНЗ
у 2017-2018 навчальному році
Лист Міністерства освіти і науки України
«Про використання у 2017/2018 навчальному
році навчальних програм з позашкільної
освіти» від 04.08.2017 № 1/9-429.
Наказ управління освіти і науки РОДА «Про
затвердження навчальних програм гуртків» від
10.07.2017 №371.

Педагоги області, програми яких
отримали гриф МОН у 2017 році
«Традиційний поліський спів».
Авт. Ковальчук Ю. В., Ковальчук А. П., керівники
гуртків Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №28 Рівненської міської ради.
«Кераміка». Авт. Сєрков О. О., керівник
гуртка Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №28 Рівненської міської ради.
«Юні географи-дослідники».
Авт. Чернуха В. А., керівник гуртка Рівненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18
Рівненської міської ради.

V. КРАЩІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАКТИКИ 2016-2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Всеукраїнський конкурс майстерності
педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів «Джерело творчості»
Переможці обласного етапу конкурсу:
Ярмольчук Л. В., керівник гуртка Костопільського
Центру технічної творчості та комп’ютерних
технологій;
Дедюх Т. В., керівник гуртка Рівненського міського
центру творчості учнівської молоді;
Марисюк Л. А., керівник гуртка Рівненського
міського центру творчості учнівської молоді;
Шокало Ю. М., керівник гуртка обласного
комунального позашкільного навчального закладу
«Рівненська Мала академія наук учнівської молоді»
Рівненської обласної ради.
Переможці Всеукраїнського етапу конкурсу:

Всеукраїнський конкурс рукописів
навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти

Обласний конкурс-ярмарок педагогічної
творчості
Номінація «Позашкільна освіта»

Переможці І етапу Конкурсу (категорія
«Навчальні програми»): Коваленас С. В., керівник
гуртка КЗ «Рівненська обласна станція юних
туристів» РОР, Снітко М. В., керівник гуртка
Костопільського будинку школярів та юнацтва
Костопільської районної ради, Горбатюк І. В.,
художній керівник КЗ «Школа-інтернат ІІ-ІІІ
ступенів «Рівненський обласний ліцей»,
Бухалюк Н. Ф., керівник гуртка КЗ «Соснівський
Центр дитячої та юнацької творчості» Березнівської
районної ради, Соловей Г. В., керівник гуртка
Корецького районного будинку школярів Корецької
районної ради, Малярчук К. Я., керівник гуртка
Здолбунівського районного центру творчості дітей
та юнацтва Здолбунівської районної ради.

Переможці Конкурсу-ярмарку:
Куроченко І. І., Рискова В. Г., керівники гуртків
Рівненського міського ПДМ Рівненської міської
ради (І місце);
Ковальчук Ю. В., керівник гуртка Рівненської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №28
Рівненської міської ради (ІІ місце);
Єрчик О. В., Ярута М. Х., керівники гуртків
Квасилівського НВК «школа-ліцей» (ІІ місце);
Рябкова Н. М., керівник гуртка Костопільського
будинку школярів та юнацтва (ІІІ місце);
Пожарський А. С., Сухолейстер В. М., керівники
гуртків Будинку дітей та молоді Дубенської міської
ради (ІІІ місце);
Чабелець С. В., керівник гуртка Березнівського
НВК «Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ
ступенів – міжшкільний навчально-виробничий
комбінат» (ІІІ місце).

Ярмольчук Л. В., керівник гуртка Костопільського
Центру технічної творчості та комп’ютерних
технологій;
Марисюк Л. А., керівник гуртка Рівненського
міського центру творчості учнівської молоді;
Шокало Ю. М., керівник гуртка обласного
комунального позашкільного навчального закладу
«Рівненська Мала академія наук учнівської молоді»
Рівненської обласної ради.

Переможці І етапу Конкурсу (категорія
«Навчальна література»): Хомеча Н. А., керівник
гуртка ОКПНЗ «Рівненська Мала академія наук
учнівської молоді» Рівненської обласної ради,
Приходько О. Ю., голова журі ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР МАН
України в Рівненській області, Шульжук Н. В.,
керівник гуртка ОКПНЗ «Рівненська Мала академія
наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради,
Марисюк Л. А., керівник гуртка, Савчук Т. В., з
аступник директора з навчально-виховної роботи
Рівненського міського центру творчості учнівської
молоді.

Педагоги, яких рекомендовано для присвоєння
звання «керівник гуртка-методист» у 2017 році:
Яроменко О. В., Юркевич І. Т., Бойко І. П.,
Власюк І. М., Кричильська О. В., Віюк Н. В.,
Молодцова Л. П., Сайчишин А. Ф.,
Немоловський М. В., Кудріна О. Ф., Соловей О. М.,
Алексєєнко О. В., Лопуга Н. Ф.

