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ОСВІТНІЙ ПРОСТІР - СИСТЕМА

Навчання

Виховання

Матеріально-технічне 
забезпечення



ОСВІТНІЙ ПРОСТІР - ВЗАЄМОДІЯ

Учасники освітнього процесу

кадри

ресурси



ОСВІТНІЙ ПРОСТІР - СЕРЕДОВИЩЕ 

соціалізації розвитку
співпраці різноманітності



СУБ’ЄКТИ                                                ВИХОВАННЯ



ВИХОВНИЙ ПРОСТІР МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ
• Знання

• Стереотипи,
шаблони

• Авторитаризм,
муштра          

Компетенції

Творчість

Інтерактив, особистісно 
орієнтовані методики



СУЧАСНА ОСВІТА - ІНТЕРАКТИВНА    –
ВІД ПАСИВНОЇ МОДЕЛІ ДО АКТИВНОЇ
• пріоритет загальнолюдських цінностей
• створення позитивного настрою для занять; 
• відчуття  рівного серед рівних; 
• забезпечення позитивної атмосфери в колективі для 

досягнення спільних цілей; 
• усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених 

справ; 
• можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого 

товариша; 
• керівник - лідер, організатор, друг, порадник, старший 

товариш.



КОМПОНЕНТИ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ

Демократизація Гуманізація

Оптимізація 
виховних 

можливостей
навчання

Культивування 
творчих 

можливостей
навчання

Продуктивна 
діяльність

Індивідуалізація Соціалізація

Взаємодія 
навчального 

закладу і 
соціуму

Взаємодія 
навчального 

закладу і сім’ї

Міжкультурна 
взаємодія



ПОТРЕБИ МОЛОДІ
 Соціалізація       

 Спілкування       

 Пізнання

 Дозвілля

 Прагнення до незалежності, группування



ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ: 
ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ,ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ
Класифікація форм 
організації дозвілля:

 за змістом (пізнавальні, 
розважальні); 

 за часом (короткочасні, 
періодичні, систематичні); 

 за характером (пасивні, 
активні); 

 за спрямованістю контактів
(безпосередні і 
опосередковані);

 групові;
 індивідуальні



ОСОБЛИВОСТІ 
СФЕРИ МОЛОДІЖНОГО ДОЗВІЛЛЯ:
Підвищена  емоційна, фізична рухливість, 

динамічна зміна  настроїв
Зорова та інтелектуальна сприйнятливість
Інтерес до невідомого, нового
Пошукова активність, мотивація
Масовість



Видови
ща

Чіткі 
правила

спілкуван
ня Емоції

рухливість
мотивація

СУЧАСНІ ФОРМИ РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ: 
культурно-видовищні програми з активним 

включенням відвідувачів в дію
рухливі ігри і розваги, що допускають участь 

підготовлених і непідготовлених учасників
оздоровчі заходи, направлені на регуляцію 

фізичного і психічного навантаження
атракціони, що розвивають спритність рухів, 

увагу, реакцію
дозвіллєві церемонії  і ритуали, гуляння, 

спілкування, танці, які відтворюють культурні 
норми різних народів світу



СУЧАСНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-
ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
• Методи гри й ігрового тренінгу
• Методи театралізації
• Метод змагання
• Метод рівноправного духовного контакту
• Імпровізація – дія, не усвідомлена  й не 

підготовлена заздалегідь, експромт



МАСОВІ ФОРМИ РОБОТИ
• Тематичні  дні, тижні, місячники, вечори та ін. –

присвячуються суспільно-політичним подіям, державним 
святам, пам'ятним і знаменним датам України, регіону, 
закладу

• Виставки, виставки-презентації, виставки-продажі, 
виставки-аукціони, викладки, огляди, демонстрації  робіт, 
колекцій

• Флеш-моби
• Майстер-класи
• Конкурсні програми
• Екскурсійні програми



МАСОВІ ФОРМИ РОБОТИ
• Ярмарки
• Фестивалі                                          
• Квести
• Театралізовані вистави
• Концертні програми
• Вечори відпочинку, посиденьки
• Ігрові програми



ТЕМАТИЧНІ СВЯТА: ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙ 
ТА НОВАЦІЙ



ІНСТАЛЯЦІЇ        ІСТОРИКО-
ПАТРІОТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ



ЗАХОДИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
СПРЯМУВАННЯ



ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЇ



СВЯТО ПРОФЕСІЇ.
ТЕАТРАЛІЗОВАНЕ ДІЙСТВО



ДЕНЬ ВИШИВАНКИ



МАСОВЕ СВЯТО «МАСЛЯНА»
• Виставка-продаж млинців • Розваги на Масляну



АКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ



МАЙСТЕР-КЛАСИ, ВИСТАВКИ



МАЙСТЕР-КЛАСИ, ВИСТАВКИ
Виготовлення м'якої іграшки Виготовлення сумочки з 

фетру



МАЙСТЕР-КЛАСИ, ВИСТАВКИ
Майстер-клас з 
писанкарства

Виставка «Великоднє диво»



ЗАХОДИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
СПРЯМУВАННЯ



ІСТОРИЧНИЙ КВЕСТ - «МЕЛІТОПОЛЬ - МОЄ 
МІСТО»



«БИТВА ГРУП» –
КОНКУРС     ТАЛАНТІВ



КОНЦЕРТНІ, КОНКУРСНІ ПРОГРАМИ



ПОСТАНОВКИ, МІНІАТЮРИ 



ЕКСКУРСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАХОДИ У 
КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ



ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
У СУЧАСНІЙ ПРОЕКЦІЇ
Різдвяний вертеп



ІНТЕРКУЛЬТУРНІСТЬ – ФАКТОР ЄДНАННЯ

Міжнаціональні 
посиденьки у 
гуртожитку «Всі ми –

діти твої, Україно!»



ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ – СВЯТКОВА 
ХОДА



ФЛЕШМОБ «У РИТМІ СТУКОТЯТЬ СЕРЦЯ: 
ЦІНУЙ ЖИТТЯ, ЛЮБИ ЖИТТЯ!»



ФЛЕШМОБ «У РИТМІ СТУКОТЯТЬ СЕРЦЯ: 
ЦІНУЙ ЖИТТЯ, ЛЮБИ ЖИТТЯ!»



РЕТРО - ВЕЧІРКА



ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕРЕШНЬОВО»



УЧАСТЬ У ТВОРЧИХ КОНКУРСАХ



ПАРТИТУРА ВИХОВАННЯ СТВОРЮЄ МУЗИКУ 
ЖИТТЯ.

ХАЙ ЛУНАЄ МУЗИКА!


	Виховний простір навчального закладу:�шляхи оновлення, проблеми і здобутки�(з досвіду роботи)
	Освітній простір - система
	Освітній простір - взаємодія
	Освітній простір - середовище 
	Суб’єкти                                                виховання
	виховний простір має забезпечити оптимальні умови для розвитку дитини�Трансформація освіти
	Сучасна освіта    -     інтерактивна    –         від пасивної моделі до активної
	Компоненти виховного простору
	Потреби молоді
	Шляхи формування виховного простору: позаурочна діяльність,організація дозвілля
	Особливості �сфери молодіжного дозвілля:
	Сучасні форми роботи з організації дозвілля молоді: 
	Сучасні методи організації культурно-дозвіллєвої діяльності 
	Масові форми роботи
	Масові форми роботи
	Тематичні свята: поєднання традицій та новацій
	            Інсталяції        історико-патріотичної    тематики
	Заходи національно-патріотичного спрямування
	Популяризація професії
	Свято професії.�             Театралізоване дійство
	День вишиванки
	Масове свято «Масляна»
	Акції соціального спрямування
	Майстер-класи, виставки
	Майстер-класи, виставки
	Майстер-класи, виставки
	Заходи національно-патріотичного спрямування
	Історичний квест - «Мелітополь - моє місто»
	«Битва груп» – �конкурс     талантів
	Концертні, конкурсні програми
	Постановки, мініатюри 
	Екскурсійно-пізнавальні заходи у краєзнавчому музеї
	Традиції українського народу у сучасній проекції
	Інтеркультурність – фактор єднання
	Загальноміські заходи – святкова хода
	Флешмоб «У ритмі стукотять серця: цінуй життя, люби життя!»
	Флешмоб «У ритмі стукотять серця: цінуй життя, люби життя!»
	Ретро - вечірка
	Фестиваль «Черешньово»
	Участь у творчих конкурсах
	Партитура виховання створює музику життя.�                                               Хай лунає музика!

