
 
 
 

 
                                               
 
 
 
 

 
Методична проблема :                                              

“Використання сучасних форм, методів  
навчання  і проектних технологій         

на заняттях  із метою підвищення якості 
навчання та формування  життєвих 

компетентностей гуртківців”                                                   

Презентація           

досвіду роботи  

керівника гуртка     

“Юний журналіст”, 

керівника гуртка – 

методиста   

Сокальського БДЮТ 

Черешневського       Олега 

Михайловича 

 (Львівська область) 



. 

“У серце увійде лише 

те, що йде від серця”  
                                             

Жан-Жак Руссо 
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полягає у впровадженні сучасних методів навчання, які розвивають  

“ уміння самостійно вчитися, критично мислити, здатність                
до самопізнання й самореалізації особистості в різних видах творчої 

діяльності, навички, необхідні для життєвого й професійного вибору ” 

Мета 

Формування  

соціальних  

компетентностей  

гуртківців  

 

Формування 

 мотиваційних 

 компетентностей  

гуртківців 

 

Формування  

функціональних 

 компетентностей  

гуртківців 

Формування 

журналістських  

компетентностей  

гуртківців 



 
 

Театралізоване  

заняття,  

взаємне навчання  

вихованців 

Конкурс 

 

Конференція, 

 семінар 

Екскурсія,  

мандрівка 

Рольова гра,  

імпровізація 

Ділова гра,  

змагання  

Залік, творчий  

звіт 

 

Форми  

занять  



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Методи і прийоми роботи 

 Пошуково –  

дослідницька 

 робота 
Дидактичні  

ігри 

Пошуково –  

дослідницька 

робота  

Виступи  

по радіомовленню 

Випуск 

 дитячо –  

молодіжної   

газети 

Екскурсії,  

експедиції, 

походи 

Конкурси творчих  

майстерень,  

вікторини 



  Олег Черешневський 



                  

 

 

 

 

 

 

Навчити гуртківців шукати цікаву  

інформацію і вміти її 

презентувати. 

Дати можливість відчути 

вагомість своїх переконань. 

Сприяти формуванню 

навичок упевненої 

поведінки. 

Реалізувати на практиці право 

дитини на вільне висловлювання. 

Розвивати творчі здібності  

та вміння викладати свої думки 

в письмовій формі. 



• (газети, журнали, 
бюлетені,альманахи) Преса 

 

• (програми, передачі, фільми, 
інше) 

телебачення  

 

• (програми, передачі, інше) радіо 

• (інтернет-видання, інтернет-
версія видання, сайт-видання, 
інше) 

інтернет 

НАПРЯМКИ РОБОТИ ГУРТКА: 
 



Любов Уманська 

Рубрики газети  

“ Дивосвіт” 

Новини 

Сторінка 
талантів 

Вітання , 
оголошення 

“ А вам це 
цікаво?” 

” 



Освіта полягає не            

в кількості знань,  

а в повному розумінні й 

умілому застосуванні 

всього того, що знаєш 

                      

                   

         Подумай, яка  

справа тобі подобається  

найбільше, 

і розпочни з найменшого 
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Проектні  

технології  
використовую  

з метою 

 

 

Забезпечення  міцності 

засвоєння  знань 

 

Робити процес навчання 

привабливим і цікавим 

Навчати застосовувати 

знання на практиці 

Розвивати логічне та  

аналітичне мислення 

Сприяти  творчому зростанню 

 
 



. 

Інтерактивні 
методи 

“Навчаючи – 
вчуся” 

“Проектна 
 робота” 

“Дебати” 

“Мозковий  
штурм” 

“Мікрофон” 

“Коло ідей” 



. 

 
 

Видавнича 
діяльність 

і співпраця з  
місцевими 

ЗМІ 

23 публікації 
в районному  

часописі 
“Голос з –над Бугу” 

 

Участь у 3-х  
телепередачах 

по Сокальському 
телебаченню 

Випуск 49 
номерів газети 

“Дивосвіт”  



. 

 “Життєвий шлях і громадська  
діяльність визначних 
сокальчан”. 

 “Міста і села Сокальщини”. 

 “Юне покоління та 
Батьківщина”. 

 “Молодіжний рух у нашому 
краї”. 

 “Тарас Шевченко – геніальний 
український поет і художник”. 

 “Перспективи та аналіз 
розвитку вітчизняних засобів 
масової інформації”.  

 “Ми – діти України”. 

 “Ми – майбутнє  України”. 

 “Ми та Україна”. 

 “Любімо свою 
Батьківщину!” 

 “Українська Повстанська 
Армія” 

 “Життєвий шлях і 
самопожертва Василя 
Макуха”. 

 “Пам`ятаймо про жертви 
голодомору в Україні!” 

 “Діти – майбутнє України”. 



 
 

 
 

Районні  
конкурси: 

23 – перших, 
 3 – других  і  

 4 - третіх місць 

Обласні конкурси: 
19 призових місць 

 

 

Переможці Всеукраїнського конкурсу  
“Дівочий світ – 2006” 

 (м. Харків). 
Два призові місця на Міжнародному 

конкурсі  
“Ти обираєш своє майбутнє” (Республіка 

Польща,  
м.Варшава)  

 
 


