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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Основними завданнями творчої навчально-наукової лабораторії
Міжнародного проекту «Гірська школа Українських Карпат» як структурного
підрозділу кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного факультету є такі:
1 Забезпечення умов для проведення науково-методичних, теоретичних і
експериментальних досліджень з актуальних проблем розвитку та становлення
громадсько-активної школи гірського регіону Українських Карпат;
2. Забезпечення навчально-методичного процесу професійної підготовки
фахівців до роботи в навчальних закладах гірського регіону, створення
навчальних, навчально-методичних посібників для вчителів;
3 Організація методичного консультування та інформаційно-наукового
супроводу для педагогів гірських навчальних закладів;
4 Розробка і обґрунтування профілактики професійного вигорання
педагогів гірських шкіл
5 Налагодження наукового консультування з метою підвищення
професійної мобільності вчителів, які працюють у населеному пункті зі статусом
«гірський»;
6. Створення «Соціально-педагогічного паспорта гірської школи»;
7. З метою узагальнення та втілення у навчально-виховний процес ЗОШ,
вивчати передовий педагогічний досвід педагогів, які працюють у навчальних
закладах гірського регіону;
8. Вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів початкових
шкіл Карпатського регіону (Івано-Франківської області) його узагальнення та
сприяння впровадженню у загальноосвітні школи інших гірських регіонів
України.
Метою діяльності творчої навчально-наукової лабораторії Міжнародного
проекту «Гірська школа Українських Карпат» як структурного підрозділу
кафедри педагогіки початкової освіти є:
1. Забезпечення умов для проведення практичних занять та лабораторних
робіт за курсами та спецкурсами навчального процесу.
2. Надання можливості студентам оволодіти навичками дослідницької
роботи та застосовувати набуті знання на практиці при вивченні базових
дисциплін, в ході підготовки курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських
робіт та інших наукових дослідженнях.
3. Проводити наукові дослідження у різних галузях педагогіки, вікової та
педагогічної психології, етнографії, тематика яких затверджується вченою радою
педагогічного факультету, кафедрою педагогіки початкової освіти.
4. Підготовка у встановленому порядку тематичних планів роботи творчої
навчально-наукової лабораторії та річних звітів про роботу лабораторії.
5. Допомога кафедрі педагогіки початкової освіти в організації та
проведенні науково-практичних семінарів, круглих столів, конференцій,
обговоренні результатів дослідницьких проектів.
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Основними функціями творчої навчально-наукової лабораторії
Міжнародного проекту «Гірська школа Українських Карпат» як структурного
підрозділу кафедри педагогіки початкової освіти є
1. Забезпечення навчально-методичного процесу професійної підготовки
фахівців до роботи в навчальних закладах гірського регіону, створення
навчальних, навчально-методичних посібників для вчителів;
2. Дослідження чинників, які впливають на розвиток та формування
особистості молодшого школяра в умовах гірського середовища;
3. Розробка ефективних підходів та створення інноваційних моделей для
збереження автентичного етнокультурного простору Українських Карпат;
4. Координація та навчально-методичний, інформаційно-науковий
супровід діяльності експериментального майданчика «Розвиток особистості
молодшого школяра в умовах гірського середовища».
5. Розробка інноваційних технологій навчання різновікових груп дітей у
малочисельних та малокомплектних школах Прикарпаття;
6. Встановлення зв’язків з науковими і освітніми закладами в ІваноФранківській області та інших областей України;
7. Налагодження творчої співпраці з науковцями, педагогами та учнями
гірських шкіл з країн далекого та близького зарубіжжя.
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний

I. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РОБОТА

1.

Визначення концепції діяльності Впродовж
лабораторії
та
формування навчального року
провідних стратегій її реалізації :

Керівник лабораторії

2

Технічна підтримка сайту Проекту,
наповнення новою інформацією
Технічна підтримка внутрішнього
депозитарію Проекту
Розроблення, підтримка та
просування сайтів електронних
фахових журналів
Інформаційне наповнення,
підтримка сайтів гірських шкіл
Карпатського регіону.
Презентація наукових доробків
лабораторії.

Впродовж
навчального року
Впродовж
навчального року
Впродовж
навчального року

Никорак Я.Я.

ІІ семестр

Никорак Я.Я.

3
4
5

Довгий О.Я.
Никорак Я.Я.

IІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

1

Продовження роботи над
кафедральною темою «Розвиток
особистості молодшого школяра в
умовах гірського середовища»

2

І семестр
Створення
педагогічного
інструментарію
дослідження
(підбір анкет, тестових завдань та
діагностичних методик)
Опрацювання надбань народної ІІ семестр
педагогіки Карпатського регіону

3

Впродовж
навчального року

Завідувач кафедри
педагогіки початкової
освіти
Никорак Н.Ю.,
Матвеєва Н.О.

Студентська
проблемна група,
керівник
Студентська
проблемна група,
керівник

4

Збір та опрацювання інформації І семестр
для створення банку етновиховних
матеріалів.

5

Робота над темою «Розвиток
мовної особистості в умовах
гірського середовища»

Впродовж року

Котик Т.М.

6

Вивчення проблеми дослідження
лабораторії в працях видатних
вітчизняних, зарубіжних педагогів
та сучасних педагогів-новаторів.

Впродовж року

Гой Н.В.
Довбенко С.В.
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№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний

ІІI. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА

1
2

3

4

5

6

7

Розробка тематики та проблем
дослідження для роботи творчої
групи
Залучення співробітників
лабораторії до щорічних звітних
університетських науковопрактичних конференцій,
всеукраїнських та міжнародних
науково-практичних конференцій
Презентації статей, звітних
матеріалів у науковому фаховому
періодичному виданні «гірська
школа Українських Карпат»
презентацій проектів, результатів
досліджень та статей викладачів,
де висвітлено результати наукових
досліджень проблем лабораторії;
Підготовка
«Соціальнопедагогічного паспорта гірської
школи», наповнення його змістом,
аналізом
отриманих
даних,
формування
висновків
та
пропозицій
Підбір орієнтовної тематики
дипломних і магістерських робіт
студентів, магістрів щодо вивчення
проблем гірських шкіл.
Вивчення
та
популяризація
передового педагогічного досвіду
загальноосвітніх
навчальних
закладів Карпатського регіону
через власні та спільні з науковими
керівниками
публікації
в
педагогічних
періодичних
виданнях, виступи на студентських
та
викладацьких
наукових
конференціях.

Вересень 2016

Керівник лабораторії

Впродовж року

Керівник лабораторії

Впродовж року

Головний редактор,
заступник головного
редактора наукового
фахового видання з
педагогічних наук

Впродовж року

Червінська І.Б.,
дирекція ЗОШ

І семестр

Відповідальний за
наукову роботу

Впродовж року

Співробітники
лабораторії

Презентація
матеріалів Впродовж року
дослідження у вигляді монографій,
посібників, методичних розробок,
методичних
рекомендацій,
інформаційно-дидактичного
супроводу,
з
урахуванням
специфіки організації та діяльності
гірських шкіл Прикарпаття.

Співробітники
лабораторії
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№
з/п
8

Заходи

Термін
виконання

Творчий
проект
«Лікарські ІІ семестр
рослини Карпат на захисті здоров’я
людини»
Тема "Українські Карпати скарбниця лікарських рослин"

Відповідальний
Рудейчук М.Я.

IV. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1

Організація у 2017 р. на базі ДВНЗ Вересень 2017
«Прикарпатський
національний року
університет
імені
Василя
Стефаника» міжнародної науковопрактичної конференції на тему
«Роль освіти у сталому розвитку
гірського регіону»

Координатор проекту,
завідувач кафедри
педагогіки початкової
освіти,
керівник лабораторії

2

Участь у роботі Міжнародної
Зеленої Школи

3

Налагодження
науково- ІІ семестр
методичних зв’язків лабораторії,
організація
психологопедагогічного
супроводу
навчально-виховної діяльності.
Організація виїзних семінарів,
спільних
науково-практичних
конференції) з іншими науководослідними установами.

Керівник лабораторії,
генеральний директор
фонду «Відкрита
політика»
Жданова І. А.
Дирекція ЗОШ,
Манявська ЗШ І-ІІІст.,
Гутівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Космацька ЗОШ І-ІІІ ст.
Білоберезька ЗОШ І-ІІІ
ст.,
Поляницька зОШ І-ІІ ст.,
які залучені до
експериментального
майданчика.

4

ІІ семестр

Налагодження
науково- І семестр
організаційної співпраці з відділом
початкової освіти НАПН України,

Драган О.Б.
Керівник лабораторії
Директор коледжу

5

Інститутом проблем виховання
Академії
педагогічних
наук
України
(Беха
І.Д.,
доктор
психологічних наук, професор,
Журба К.О., кандидат педагогічних
наук,
старший
науковий
співробітник)
та
іншими
педагогічними
навчальними
закладами.
Започаткувати
діяльність Впродовж

Співробітники
лабораторії

Голова студентського
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№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний

студентської дослідницької групи навчального року
щодо вивчення і презентації
передового педагогічного досвіду
учителів
гірських
шкіл
та
навчальних
закладів (опорних
шкіл)
–
кращих
в
ІваноФранківській області.

сенату, магістранти
педагогічного
факультету

6

Підготовка методичних
рекомендацій, спецкурсів для
студентів, магістрів

Впродовж
навчального року

Співробітники та
учасники лабораторії

7

Розробка відео уроків для навчання Впродовж
учнів гірських шкіл та роботи з
навчального року
Moodle для створення
дистанційних курсів
План роботи на рік. Визначення
Вересень 2016
мети, методів і прийомів роботи.

Співробітники та
учасники лабораторії

8

Керівник лабораторії

V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1
2

3

4

5

Удосконалення курсу «Основи
наукової комунікації» для магістрів
на базі вікі-технологій
Підвищення рівня кваліфікації
вчителів гірських шкіл через
проходження курсів
перепідготовки та підвищення
кваліфікації в ІваноФранківському обласному
інституті післядипломної
педагогічної освіти, навчання в
аспірантурі і докторантурі
Підготовка науково-методичного
забезпечення різних видів практик
краєзнавчо-землезнавчої,
фольклорної, навчальнопедагогічної і виробничої на базі
навчальних закладів гірського
регіону.
Створення наскрізної програми
педагогічної практики для
студентів, які проходитимуть
практику у гірських школах.
Підготовка
спецкурсів
та
спецсемінарів «Гірська школа:
особливості
та
проблеми

Впродовж
навчального року

Співробітники
лабораторії

Впродовж
навчального року

Спільно з ІваноФранківським ІППО

Впродовж
навчального року

Факультетський
керівник практики
Цюняк О.П.

Впродовж
навчального року

Факультетський
керівник практики

Впродовж
навчального року

Співробітники
лабораторії
Пілецька Л.С.
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№
з/п

6

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний

діяльності»,
«Жителі
гір:
психологія,
традиції,
звичаї»,
«Народно-педагогічні
традиції
горян як засіб збереження їх само
ідентичності»,
«Освітній
та
соціальний
простір
гірської
школи», «Технології організації
виховного
простору
загальноосвітньої школи першого
ступеня».

Будник О.Б.
Червінська І.Б.
Ілійчук Л.В.

Організація майстер-класів для ІІ семестр
вчителів та учнів гірських шкіл
Прикарпаття «Коли слово стає
літературою».

Деркачова О.С.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1

2

3

4

5
6

Проведення методологічних та
науково-практичних семінарів для
освітян області у рамках Міжнародного проекту «Професійна
мобільність сучасного педагога в
умовах гірського регіону»
Організація та проведення
майстер-класів для навчання
педагогів з гірських шкіл з
проблеми ефективного
використання ІКТ у навчальному
процесі
Запровадження дистанційних
курсів та технологій підвищення
кваліфікації для учителів гірських
шкіл та студентів, вихідців з
гірських регіонів.
На базі лабораторії створити
студентський науковий гурток
(проблемну групу) з проблем
початкової, позашкільної освіти,
члени якого є активними
учасниками та призерами
щорічних всеукраїнських олімпіад.
Звітування за результатами
виконання індивідуальних планів
роботи
Планування інноваційної
діяльності Творчої лабораторії на
2017-2018 н.р

Січень-червень
2017

Кондур О.С.
Оліяр М.П.

березень

Довгий О.Я.

Жовтень 2016,
Березень 2017

Спільно з ІППО

Вересень 2016

Червінська І.Б.

Червень 2017

Всі учасники
лабораторії, керівник
лабораторії
Співробітники
лабораторії

Липень 2017
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№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Організація
психолого- Впродовж
педагогічного
консультування навчального року
батьків
школярів
гірської
місцевості.

7
8

Створення банку даних
обдарованих дітей, вихідців з
гірської місцевості.
Налагодження он-лайн курсів для
віртуальних екскурсій музеями
Прикарпаття

Впродовж
навчального року
Впродовж
навального року

Відповідальний
Психологопедагогічний сектор,
виховна група,
Довбенко С.Ю.,
Русин Г.А.
Цюняк О.П.
Співробітники
лабораторії, дирекція
ЗОШ
Червінський А.І.

Завідувач Творчої
навчально-наукової лабораторії

_________ І.Б. Червінська

Декан педагогічного факультету

_________ О.С.Рега

Завідувач кафедри педагогіки
початкової освіти
Директор Івано-Франківського коледжу
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»

_____________ О.Б.Будник

_______Ю.М.Москаленко

Погоджено:
Проректор з наукової роботи

_________ А.В. Загороднюк
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