
Діяти, творити, знаходити… 

 

 14-15 березня 2018 року успішно стартувала Панорама методичних 

ідей і технологій 2018 - «На шляху Нової української школи» в Білоліській, 

Приморській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вишнівському, Рибальському НВК     

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», Кочкуватському НВК  «ЗОШ І ступеня - ДНЗ»  

Татарбунарського району. 

 Мета Панорами – обмін досвідом роботи адміністрації та педагогів 

освітніх закладів району щодо створення організаційних, методичних і 

дидактичних умов переходу на 12-річний термін навчання на основі 

принципів наступності й перспективності в освітньому процесі дошкільної 

ланки та початкової школи та ідеології  дитиноцентризму. 

 Учасники Панорами – методисти районного методичного кабінету 

відділу освіти, вихователі старших груп закладів дошкільної освіти, 

директори, заступники директорів з навчально-виховної роботи, педагоги 

початкової школи, які у 2018/2019 навчальному році працюватимуть у 1-х 

класах у структурі 12-річної освіти, педагоги та асистенти педагогів 

інклюзивних класів, практичні психологи та соціальні педагоги закладів 

загальної середньої освіти. 

 Панорама триватиме протягом березня – квітня у закладах дошкільної 

та загальної середньої освіти відповідно до поданих заявок і програми 

шкільної  Панорами. 

 

Панорамні родзинки першого туру 

 Представлення віртуального проекту адміністрації Білоліської         

ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо організації сучасного освітньо-розвивального 

середовища майбутніх першокласників (директор школи Носуленко В.М., 

заступник директора Ололенко С.А.). 

 Вишнівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» (директор Герасим Н.В., 

заступник – Мунтян О.П.). 

 Майстер-клас–презентація заняття Школи майбутнього першокласника 

вчителя початкових класів Грабовської А.Д. Учасники: учні 4-го класу  та 

вихованці старшої групи дошкільної ланки (вихователь Гавриленко В.І.). 

 Рибальський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» (директор Плиткан А.І., 

заступник  Паюл Т.О.). 

 Педагогічна майстерня вчителя Хитренко Т.І.: демонстрація 

дидактичного доробку  (леп-буків, тематичних інтелект-карт) для майбутніх 

першокласників і технологія  проведення ранкових зустрічей . 

 Приморська ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Ткаченко С.Ю., заступник – 

Чабан Г.С.).  Учнівський місточок між учнями 4 класу, нинішніми та 

майбутніми першачками. Організатори – Гриценко К.О., вихователь, вчителі 

початкових класів Сакара О.С., Чабаненко О.П. 

 Кочкуватський НВК «ЗОШ  І ступенів - ДНЗ» (директор        

Черношенко Г.Б.).  Учнівсько-педагогічні діалоги про Нову українську 

школу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


