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ВСТУП 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ТЕМИ ДОСВІДУ 

 

 

Перед сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів і форм 

організації навчання дорослих. Реформи сьогодення стосуються мети і змісту 

освіти, оновлення методів і технологій навчання. Активно впроваджується і 

дистанційне навчання. 

Закон України «Про освіту» дає визначення поняття «освіта дорослих – 

це складова освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної 

повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних 

потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки»[3].  

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, 

аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-

практичної інформаційної діяльності здійснюється в Бердянському Центрі 

дитячої та юнацької творчості ім.Руднєвої Є.М. через систему методичної 

роботи. 

Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад 

«пріоритетом інформаційно-методичної роботи в позашкільному навчальному 

закладі є підвищення вмотивованості та якості педагогічної діяльності, 

забезпечення їх готовності педагогів до модернізації змісту діяльності 

гуртків та творчих об'єднань за всіма напрямами позашкільної освіти, 

реалізації цілей інноваційного розвитку позашкільного навчального 

закладу»[11]. 

 Умовою якості та доступності методичних послуг педагогам 

позашкільного навчального закладу є формування гнучкої структури 

методичної роботи, яка максимально зорієнтована на потреби особистості та 

забезпечує можливості обирати індивідуальну траєкторію самоосвіти кожному 

педагогові закладу [7]. 
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Сьогодні вже важко уявити роботу позашкільного закладу без доступу до 

глобального інформаційного простору. Інтернет є універсальним засобом 

пошуку, переробки, зберігання інформації, передачі й систематизації знань. 

Багато педагогів освоюють і розробляють нові методики навчання, в тій чи 

іншій мірі орієнтовані на роботу в просторі. 

 Сучасний рівень комп'ютерних і телекомунікаційних технологій 

відкриває нові можливості для розвитку оптимальних засобів навчання 

керівників гуртків в міжкурсовий період, які дозволяють не тільки озброїти їх 

сучасними знаннями, а й навчити їх здобувати самостійно ці знання; вміти 

засвоювати їх, спираючись на вже вивчене; презентувати і відстоювати 

унікальність своєї професійної позиції. Для досягнення цих цілей досить 

продуктивною може бути використана технологія веб-квест (WebQuest), яка 

побудована на основі сучасних інформаційних технологій і використовує 

багатство і безмежність інформаційного простору глобальної комп'ютерної 

мережі в освітніх цілях.  

Актуальність досвіду нашої методичної розробки полягає в тому, що ця 

технологія в науково-методичній практиці підвищення професійної 

компетентності педагогів закладів позашкільної освіти практично не 

використовувалась. 
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РОЗДІЛ 1 

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 

 

1.1. Теоретичне обґрунтування 

 

Застосування нових технологій в освіті завжди привертало увагу не тільки 

педагогів, а й психологів, соціологів, філософів, антропологів. Багато вчених 

писали про зміну підходів до освіти, пов'язаних зі зміною особистості того, хто 

навчається.  

Поняттям квест (від англійського «quest» - пошук, гра-загадка) позначають 

різні види on-line і off-line ігор, які розгортаються в віртуальному  або 

реальному просторі. Це специфічна форма цілеспрямованої ігрової діяльності, 

яка вимагає від учасників пошуку вирішення поставлених завдань. У сучасних 

умовах квест стає новою практикою соціальної комунікації, новим видом 

активного відпочинку для освіченої інтелектуальної молоді. Комп'ютерні ігри в 

стилі квест досить широко поширені, однак останнім часом з віртуального світу 

квести стрімко проникають в реальний світ.  

Квест можна визначити як інтелектуальний вид гри, процес якої 

розгортається в спеціально підготовленому приміщенні, з якого учасники 

квесту повинні вибратися, вирішивши поставлені завдання. Відмінними рисами 

таких ігрових практик є те, що учасники повинні швидко адаптуватися в нових 

умовах, приймати рішення в найнесподіваніших ситуаціях. Тому квести 

особливо цікаві для школярів, студентів, молоді. Не менш цікавими вони  є і 

для педагогів. 

Вивчення літератури з проблеми дослідження дозволило встановити, що 

Веб-квести впроваджуються в практику навчання учнів і студентів близько 20 

років. У педагогіці досліджуються можливості Веб-квестів як форми організації 

самостійної роботи, як методу і технології навчання [1]. 

Автори концепції web-квестів Т. Марч і Б.Додж визначають квести як 

«орієнтовну діяльність, де практично вся інформація береться з мережі 
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Інтернет»[13]. Згідно теорії Берні Доджу, web-квест має чітку структуру: вступ 

(Introduction), формулювання завдання (Task), процедура виконання завдання 

(Process), оцінка діяльності тих, хто навчається (Evaluation), висновки 

(Conclusion) [13]. Дослідник Я.С. Биховський визначає квест як «сайт в 

Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи те чи інше навчальне 

завдання»[1]. 

Науковець І.М. Сокіл [12] пропонує детальну класифікацію освітніх 

квестів, які розрізняються: 

 за формою проведення (комп'ютерні ігри-квести, web-квести, QR-

квести, медіа-квести, квести на природі, комбіновані);  

 за режимом проведення (в реальному режимі; у віртуальному режимі; в 

комбінованому режимі); 

 за терміном реалізації (короткострокові, довгострокові); 

 за формою роботи (групові; індивідуальні); 

 за предметним змістом (моноквест; міжпредметний квест); 

 за структурою сюжета (лінійні; нелінійні; кільцеві); 

 за інформаційному освітньому середовищу (традиційне освітнє 

середовище; віртуальне освітнє середовище). 

А.Ф. Левицька і Н.В. Миколаєва розглядають психологічні та соціально-

педагогічні аспекти застосування квестів в освітній діяльності для школярів [6], 

[10]. Т.А. Наумова, А.А. Баранов, Я.Л. Тараканов вважають, що використання 

web-квестів у процесі навчання розвиває у студентів лідерські якості 

особистості [9]. Н.Г. Муравйова пропонує використовувати модель міні-

проектів і web-квестів, реалізуючи ідею педагогічного сприяння становлення 

учня як осмисленого суб'єкта соціокультурного освітнього простору [8]. М.М. 

Кичерова, Г. З. Єфімова вважають, що «квести мають високий ресурсний 

педагогічний потенціал і є найбільш перспективною технологією підготовки до 

професій майбутнього. Як соціально-педагогічні технології вони сприяють 

формуванню загальнокультурних і професійних компетентностей, розвитку 
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відповідальності за прийняті рішення і готують до майбутніх ризиків, в тому 

числі  й у професійній діяльності»[5]. 

Актуальність досвіду нашої методичної розробки полягає в тому, що ця 

технологія в науково-методичній практиці підвищення професійної 

компетентності педагогів закладів позашкільної освіти дана технологія 

практично не використовувалась. 

 

1.2. Провідна педагогічна ідея досвіду 

 

За інноваційним потенціалом досвід є комбінованим. Провідна педагогічна 

ідея досвіду полягає в тому, що при виконанні завдань запропонованого квесту  

вирішується ряд задач:  

 інтеграція зусиль педагогічних працівників позашкільного закладу в 

області застосування сучасних педагогічних технологій;  

 апробація нових освітніх технологій; 

 підвищення компетентності педагогічних працівників ЗПО з питань, що 

стосуються організації та планування занять в позашкільному закладі, 

поширення ефективних форм і методів гурткової роботи; 

 просування інтернет-технологій як чинника, що сприяє обміну 

досвідом, професійному зростанню і розвитку учасників web-квесту [7]. 

Удосконалення методичної роботи завжди повинно здійснюватись з 

деяким випередженням, орієнтацією на перспективу, слід враховувати умови, 

які швидко змінюються, дедалі зростаючі вимоги до організації навчального 

виховання дітей. web-квест як форма дистанційної методичної роботи 

виправдовує себе ще й в тому, що дозволяє розібратись в методичних тонкощах 

позашкільного виховного процесу, в якому теорія і практика ідуть разом, 

взаємодіють і переходять в нові методичні знахідки.  

 

1.3. Інформаційно-педагогічна модель досвіду 

1.3.1. Мета: підвищення професійної компетентності педагогів  
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позашкільної освіти,  формування їх інформаційної культури через систему  

методичної роботи. 

1.3.2. Завдання  

 продемонструвати можливості дистанційних засобів навчання; 
 надати можливість отримати належні практичні навички роботи з 

сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, мережею Інтернет 

тощо; 

 ознайомити педагогічних працівників з дидактичними 

можливостями мережі Інтернет та веб-квесту як форми організації пізнавальної 

діяльності. 

1.3.3. Цільова аудиторія,  учасники та виконавці 

Цільова аудиторія  веб-квесту – педагогічні працівники закладів 

позашкільної освіти. 

Теоретичний аналіз проблеми та розробка методичного забезпечення її 

вирішення проводилися протягом 2016–2017 навчального року. Практичне 

впровадження наукових доробок авторів було реалізовано під час роботи 

школи педагогічної майстерності для педагогічних працівників,  дистанційному 

навчанню курівників гуртків-сумісників, молодих педагогів та при оцінюванні 

результатів роботи педагогів ЦДЮТ у 2017/2018 навчальному році. 

Презентація особливості використання технології web-квесту для 

підвищення професійної компетентності педагогів у системі методичної роботи 

Бердянського Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М.Руднєвої відбулася 

19 жовтня 2017 р. під час проведення обласного семінару- практикуму. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗПО ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ WEB-КВЕСТУ 

 

 

2.1. Технологія реалізації інноваційної розробки (досвіду) 

 

Використання технології web-квесту у методичній діяльності ЦДЮТ 

розглядається як «нестандартний» підхід для вирішення стандартних завдань  з 

питань планування, організації і проведення гурткової роботи в позашкільному 

закладі. Web-квест створено на основі платформи Google з використанням 

сучасних інформаційних технологій. Обов’язковою умовою проходження web-

квесту є реєстрація учасників. Після реєстрації адміністратор сайту надає 

доступ всім зареєстрованим до web-квесту 

(https://sites.google.com/view/quest11). 

 

рис.1. Головна сторінка 

 Завданням даного квесту є отримання практичного досвіду вирішення 

тих реальних проблем і завдань, які трапляються в педагогічній діяльності 

керівника гуртка:  

https://sites.google.com/view/quest11
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- надання методичної допомоги педагогам через залучення їх до 

активного пізнавального процесу з питань освіти в позашкільному закладі, 

шляхом індивідуального проходження маршрутів квесту;  

- розвиток у педагогів творчих здібностей, навичок аналітичної та  

дослідницької діяльності, уміння працювати з інформацією, розвиток ерудиції, 

мотивації, уваги і пам’яті;  

- виховання особистої відповідальності за результати педагогічної 

діяльності та результати досягнень вихованців.  

Розглянемо можливості застосування в роботі методичної служби web-

квесту для педагогічних працівників ЗПО. За формою це квест-room (реальний 

квест в приміщенні, кімнаті).  

 

Рис.2.Звернення до учасників 

 

Розроблений квест допомагає керівникам гуртків узагальнити та 

систематизувати знання стосовно основних аспектів підготовки та проведення 

занять в закладах ЗПО. Учасник web-квесту отримує додаткову можливість 

професійної експертизи своїх творчих здібностей і вмінь.  

Формат проведення. У web-квесті учасникам надається серія завдань, на 

які потрібно знайти відповіді та представити результати у вигляді таблиць, 

послідовностей, виходячи із зібраної інформації. 

Умови участі. Щоб почати виконувати завдання проекту, педагогу 

потрібно 
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доступ до комп'ютера, засоби підключення до Інтернету, наявність електронної 

скриньки на Google - сервісі. 

 

Рис.3. Вступ 

Технологія реалізації. Запропонований web-квест включає в себе 3 етапи: 

I. Початковий етап: 

1.1.Знайомство з темою квесту; 

1.2.Знайомство з порядком виконання роботи; 

II. Етап виконання завдань: 

2.1.Вибір маршруту (на всіх етапах учасники конкурсу виконують 

завдання відповідно до напрямів маршрутного листа Web-квесту); 

2.2.Виконання завдань відповідно до обраного маршруту; 

III. Заключний етап: 

3.1.Ознайомлення з результатами проходження квесту; 

3.2.Рефлексія. 

Учасникам пропонується три тематичних маршрути: 

 маршрут 1 «Організація та планування занять в позашкільному закладі»; 

маршрут 2 «Педагогічна технологія. Методи та прийоми гурткової 

роботи»; 

маршрут 3 «Методика проведення гурткового заняття».  

В основі виконання кожного завдання лежить індивідуальна робота 

учасників. Завдання виконуються одночасно, відповідно до обраних маршрутів 

(додатки А, Б,  В). 
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Оскільки оцінювання знань учасників не є метою проведення веб-квесту, 

за  правильністю виконання завдань можуть слідкувати безпосередньо самі 

виконавці (окрім автоматичного оцінювання тестів, наявні підказки у вигляді 

«Перевір себе»). Для успішного проходження web-квесту учасникам необхідно 

виконати всі завдання. За результатами дослідження методичною службою 

формулюються висновки і пропозиції щодо перспективних напрямків 

подальшої методичної роботи. 

Завдання маршруту №1 пов’язані з усвідомленням особливостей 

організації та планування гурткових занять у позашкільному закладі. Для 

педагогів, які обрали місцем роботи позашкільний навчальний заклад важливо 

знати, яку модель організації роботи він обере для себе. Це складе «дорожню 

карту», слідуючи якою,  

керівник гуртка буде послідовно і грамотно створювати та модифікувати свій 

власний досвід. 

.  

Рис.4. Маршрут 1 

Одним з важливих документів, які дають право працювати з вихованцями 

є складання календарно-тематичного плану на навчальний рік. Він містить 5 

розділів, які відображають мету і завдання гуртка,організаційну і навчально-

виховну роботу, інформаційно-методичну, масову та роботу з батьками.  

Для того, щоб педагоги змогли наповнити змістом кожний розділ 

програми, вони повинні виконати завдання №3 цього маршруту. Педагогам 
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пропонується ретельно їх проаналізувати і відмітити ті пункти, які не мають 

відношення до  

описаних розділів.  

Ключовим питанням освітнього процесу позашкільного закладу є виховна  

робота. Щоб педагогу було легко відобразити цей розділ,вказавши конкретні 

заходи, що потребує річне, поточне, перспективне планування квест пропонує 

виконати завдання №4. Вправи цього завдання дають широкий інформаційний 

матеріал про різні принципи виховання та компоненти виховних систем, про 

методи та зміст виховання, про виховний вплив та процес виховання у 

широкому розумінні. Педагогам залишається ознайомитися з ними та обрати ті, 

які найбільше підходять для їх напрямку та віку вихованців.  

Маршрут №2 «Педагогічна технологія. Методи та прийоми гурткової 

роботи» розроблений з метою подальшого планування освітнього процесу, 

знання педагогами як елементарних знань на зразок: якою є кількість слухачів у 

гуртку та  

тривалості занять на 1,2,3 та послідуючих роках навчання, так і більш складних 

питань, які згодом відображаються на збереженні контингенту вихованців, та їх 

мотивації до навчання. 

 

Рис.5. Маршрут 2 

Цей квест має на меті не тільки урізноманітніти методичні прийоми але й 

виконує навчальну функцію. Щоб питання 2-го маршруту даного квесту не 

здавалися складними, щоб педагоги зрозуміли які моделі навчання в ПНЗ 
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використовуються, які інтерактивні методи навчання слід застосовувати і в 

яких випадках, що формують і чим корисні інтерактивні технології навчання, 

знали характеристику методів гурткової роботи, завдання цього розділу 

продумані і викладені в доступній формі. Керівнику гуртка слід уважно 

прочитати і обрати свій варіант відповіді з кількох запропонованих, це 

самостійна робота направлена на пошук правильної відповіді.  

Маршрут №3 під назвою «Методика проведення гурткового заняття» 

запропонований для того, щоб педагоги знали, які основні вимоги ставляться до 

проведення гурткового заняття. Завдання для входу в гру.  

1.Тест-запитання – обрати серед запропонованих правильну відповідь.  

2. Завдання на перевірку – привести у відповідність зміст роботи педагога 

ПНЗ до кожного етапу.  

3. Переглянувши відео відритого заняття гуртка, необхідно відповісти на 

поставлене запитання стосовно переглянутого матеріалу.  

4. Творче завдання – формування мети та завдання заняття спираючись на 

приведені підказки.  

5. Завдання на діагностику – учасникам маршруту пропонується оцінити 

себе у відповідності до запропонованої системи оцінювання. 

 

Рис.6. Маршрут 3 

Педагог позашкільної освіти не може використовувати той арсенал 

прийомів, які використовують педагоги в школі. Заняття в гуртку повинно мати 
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свою привабливість, свої форми і методи його організації, комфортну 

атмосферу в дитячому середовищі, яскраву індивідуальність, все те, що 

спонукає дитину проводити свій вільний час з максимальною користю для себе. 

Сам педагог повинен докласти багато зусиль, щоб його освітня програма була 

успішно і результативно реалізована.  

Одне з завдань квесту пропонує педагогам перевірити свої знання – з 

яких частин складається саме заняття та яке змістовне наповнення кожної 

частини. При цьому, можна скористатися підказками для отримання 

правильних відповідей, не витрачаючи часу на пошук інформації.  

Для того, щоб керівник гуртка запам’ятав зміст роботи кожного етапу 

навчального заняття – наступне завдання передбачає виконання вправи 

«Привести у відповідність …», використовуючи отримані раніше знання. Щоб 

зосередити увагу педагогів на особливостях проведення відкритих занять і 

бачити наглядний приклад, на цьому маршруті розміщено цікаве і корисне 

відео під назвою «Відкрите заняття гуртка».  

З метою практичного відпрацювання навичок постановки мети і завдань 

будь-якого навчального заняття, та застосування теоретичних знань і 

самоперевірки квест пропонує виконати практичну вправу під назвою 

«Формуємо мету та завдання заняття», де педагог сам обирає тему заняття і 

відповідно до неї ставить мету та завдання, використовуючи надані підказки.  

Для оцінки своїх професійних якостей, визначення реального стану 

педагогічної діяльності окремих вчителів і всього педколективу вцілому та 

виявлення їх сильних і слабких сторін, на цьому маршруті запропонований 

тест, зведений в таблицю і потребує заповнення його кожним педагогом 

особисто. 

 

2.2. Результати практичної реалізації досвіду  

Реалізація компетентнісного підходу до навчання педагогів ЗПО вимагає  

від методичної служби застосування технологій, які здатні залучити їх в 

активну пізнавальну діяльність, створити умови для саморозвитку і творчості. 
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Однією з технологій, яка інтегрує проектну, ігрову та інформаційну діяльність, 

є web-квест технологія. Вона дозволяє в активному режимі знайомити їх з 

однієї з технологій компетентнісного навчання, реалізовувати практичну 

складову позашкільної освіти. 

Анкетування учасників web-квесту показало, що воно задовольнило 

постійно зростаючі запити педагогічних кадрів у їх професійному і творчому 

рості, 85,6% респондентів високо оцінили таку форму самоосвіти та 

підвищення професійної компетентності. 

Досвід впровадження цієї квест-технології був презентований та 

представлений під час: 

− обласного семінару «Роль методичної служби у розвитку 

професійної майстерності педагогів ЗПО» (19 жовтня 2017р.); 

− обласної виставки «Освіта Запорізького краю»(диплом переможця, 

квітень 2018 р.) ; 

− ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна 

освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»( травень 2018р.); 

− обласного семінар-практикуму «Інноваційна діяльність педагога 

позашкільного закладу в умовах модернізації змісту освіти» (12 вересня 2018 р., 

Бердянськ). 

Ми вважаємо, що широке використання сучасних педагогічних 

технологій, в тому числі web-квестів у процесі навчання дорослих, сприяє 

підвищенню його ефективності, а відповідно, і рівня кваліфікації та 

професіоналізму керівіників гуртків позашкільного закладу. Тож створення 

творчого, інноваційного середовища є поштовхом, а системний підхід 

забезпечує прогнозоване оновлення такої діяльності. 

Після кожного навчального процесу, здається, що питань більше ніж 

відповідей, але ми вчимо і вчимося постійно, бо цього вимагає сама професія, 

щоб не згас інтерес до дітей, до предмету викладання і до самої роботи. 
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2.3. Рекомендації щодо впровадження досвіду в педагогічну практику  

Досвід має практичне значення та рекомендується до впровадження 

педагогічними колективами позашкільних навчальних закладів усіх типів, 

враховуючи специфіку, традиції, проблеми та інтереси учнів певного регіону. 

Досвід схвалено на засіданні Методичної ради ЦДЮТ від 28.11.2017 р. 

(протокол №17) та розглянуто й схвалено на засіданні кафедри 

менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР, протокол №2 від 

02.02.2018 (додаток Ж). 
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ВИСНОВКИ 

 

  

В ході практичної реалізації досвіду встановлено, що квести мають 

високий ресурсний педагогічний потенціал і є найбільш перспективною 

технологією методичної роботи закладу та самоосвіти керівника гуртка. Як 

соціально-педагогічна технологія він сприяє формуванню: 

 інформаційно-комунікативної компетентності (навичок, пов'язаних 

з ІКТ технологіями, пошук і робота з інформацією, кваліфіковане використання 

загальнопоширених засобів ІКТ з метою організації інтерактивного освітнього 

середовища); 

 спеціальної компетентності, яка включає глибокі знання, 

кваліфікацію і досвід керівників гуртків. Під час виконання кожного завдання 

учасники мають змогу, спираючись на приведені посилання, не лише 

віднаходити правильні відповіді на запропоновані завдання, але й поповнити 

свою скарбничку знань новою інформацією; 

 науково-методичної компетентності (поінформованість у сфері 

освітніх інновацій, інтерактивного навчання, володіння формами і методами 

навчання, в тому числі такими, що виходять за рамки навчальних занять: 

проектна діяльність, дистанційне навчання тощо); 

 критичного мислення. Результатом виконання завдань має бути 

переосмислення педагогами ЗПО раніше отриманої інформації, а також її 

переробка з метою отримання нового знання. Задвяки web-квесту відбувається 

вдосконалення працівників ЗПО вміння працювати з інформацією, проводити 

необхідний аналіз, синтез, уміння виділяти головне, робити висновки тощо; 

 загальнокультурної компетентності (знання та використання рідної 

та іноземних мов), відповідальності за прийняті рішення у професійній 

діяльності, прагнення до саморозвитку і творчого самовдосконалення, потреба і 

готовність до самоосвітньої діяльності, розуміння вагомості освіти впродовж 

життя; 
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 рефлексивної компетентності (процес осмислення, критичний аналіз 

змісту професійної педагогічної діяльності, своєчасна корекція й адекватний 

розвиток інших компетентностей, підвищення ефективності гурткової роботи 

та результативності навчально-виховної діяльності. 

Переваги web-квесту над традиційними формами навчання дорослих:  

1. Полегшується сприйняття нового матеріалу. Лекційна (традиційна) 

форма подачі матеріалу для більшості дорослих людей, які давно закінчили 

навчання, є дещо нецікавою і складною, оскільки потребує високої 

концентрації уваги, хорошої пам’яті і, можливо, вже втрачених навичок 

навчання.  

2. Ширше використовується досвід учасників, який піддається значному 

переосмисленню та впорядкуванню. Це дає можливість провести ревізію 

власного досвіду, з’ясувати, що в ньому «працює», а що є неефективним.  

3. Web-квест, як дистанційна форма навчання, дозволяє педагогам бути  

активними учасниками дії, розвивати свої загальнокультурні і професійні 

компетенції, а також важливі якості особистості: здатність швидко приймати  

рішення, діяти в умовах невизначеності; 

4. Дана форма роботи дозволяє поєднувати наукове, аналітичне, 

креативне, творче і проектне мислення. Її можна використовувати в якості 

оціночного засобу, який дозволяє адміністрації закладу перевірити рівень 

сформованості компетенцій педагогів. 

5. Необхідно відзначити, що для підготовки методичного web-квесту 

необхідний високий рівень інформаційної компетентності самого методиста. 

Створення інформаційно-освітнього web-квесту досить трудомістке заняття, 

але, працюючи над ним, методист удосконалює свою професійну 

компетентность.  

 6. Освітній методичний web-квест зручно проходити на будь-якому 

доступному девайсі (комп’ютері, мобільному пристрої), обов’язковими 

вимогами є лише наявність засобів підключення до Інтернету та електронна 

скринька на  Google сервісі. 
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7. В якості обмежень застосування даного методу в позашкільному закладі 

треба відзначити інфраструктурні обмеження (відсутність спеціально 

обладнаних приміщень для реалізації квест-room), традиційні форми занять 

(лекції і семінари), інерційність самих педагогів, розрив поколінь цінностей 

суб'єктів освітнього процесу. 
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ДОДАТКИ 

Додаток  А 

МАРШРУТ 1 

 «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ 

В ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

 
Завдання 1. «Модель організації роботи гуртка». 
В цьому списку представлені організаційні дії, які повинен почергово здійснюватии 
керівник 
гуртка, який щойно влаштувався на роботу. Допоможіть йому зробити все в 
правильній 
послідовності. 

Складання навчальної програми гуртка (не пізніше ніж за 10 днів до початку його 

роботи). Узгодження програми з директором, методистом. Затвердження програми. 

Надання адміністрації необхідних документів про гурток. Визначення напрямку 

діяльності гуртка, його ролі, основної мети і завдань. Ознайомлення з посадовими 

обов’язками. 

 Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації роботи гуртка. 

Складання календарно-тематичного плану роботи гуртка на семестр (навчальний 

рік). Складання розкладу занять гуртка (кожної групи). 

Оформлення журналу гурткової роботи гуртка. 

Проведення вступного заняття, вступного інструктажу з техніки безпеки з 

обов’язковою реєстрацією в журналі на окремій сторінці. Складання конспектів занять та їх 

проведення. Заповнення журналу гуртка на початку заняття і по його закінченні. Організація 

самоврядування в гуртку (вибори старости та заступника, розподіл обов’язків між 

вихованцями). 

Проведення батьківських зборів. 

Самоаналіз виконання навчальної програми і плану роботи гуртка. Самоаналіз 

роботи гуртка за навчальний рік. 

Комплектування груп. Оформлення кабінету. Підготовка необхідних матеріалів, 

інструментів, таблиць для занять. 

Підсумкове заняття. Творчий звіт гуртка. Заохочення кращих гуртківців. 

Участь у методичних заходах закладу. Робота з самоосвіти. Проведення відкритих 

занять для педагогів і батьків. Відвідування занять інших керівників гуртків. Участь у 

районних, 

обласних, Всеукраїнських заходах (конкурси, змагання, огляди, акції, виставки і т.д.) 

 
Завдання 2. Оформлення плану роботи гуртка 
Відмітьте ті пункти, які не мають відношення до цього розділу 
І. ВСТУП. ( мета та основні завдання гуртка на наступний рік) 

Мета і завдання гуртка випливають з проблеми над якою працює ЦДЮТ. 

Конкретні завдання гуртка визначаються з глибокого аналізу роботи за минулий рік 

з урахуванням рівня підготовки гуртківців, можливостей керівника гуртка. 

Організація роботи з безпеки життєдіяльності 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА І НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА (матеріальне забезпечення, 

оформлення, організаційні питання, виховні заходи в гуртку). 

Комплектування гуртка. 

Організація роботи дитячого колективу, вибори дитячого самоврядування. 

Систематичне вивчення запитів, нахилів і здібностей гуртківців шляхом 



24 

 

спостережень, індивідуальних бесід, анкетування, тестування, тощо. 

Забезпечення індивідуального підходу до вивчення особистості і виховання кожного 

гуртківця. 

Робота по попередженню правопорушень і злочинності серед дітей і підлітків. 

Відвідання занять інших педагогів 

Заходи під час канікул. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА. 

Участь керівника гуртка в проведенні МО, семінарів, ШПМ, консультацій для 

керівників шкільних гуртків відповідних профілів. 

Проведення масових заходів. 

Проведення відкритих занять. Розробка методичних рекомендацій, написання 

статей. 

Робота над проблемною темою. Самоосвіта. Участь в фахових конкурсах, 

конференціях. 

ІV.МАСОВА РОБОТА ГУРТКА. 

Участь гуртківців у конкурсах, змаганнях, виставках, олімпіадах, фестивалях, 

концертах, презентаціях гуртків. 

Екскурсії, поїздки. 

Навчальний проект. 

V. РОБОТА З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ. 

Залучення батьків до проведення занять з гуртківцями. 

Залучення батьків до масових заходів. 

Анкетування, тестування батьків. 

Рівень підготовки педагога до гурткового заняття. 

 
Завдання 3. Тест «Виховання в ЗПО як педагогічний процес» 
1. Позашкільний педагогічний процес - це: 

а) компенетнісно-орієнтований тип освіти; 

б) зона найближчого розвитку дитини; 

в) можливість займатися різними видами діяльності за особистими потребами. 

2. Виховання у широкому розумінні це: 

а) процес формування особистості, що відбувається під впливом соціальних умов; 

б) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого здійснюється 

цілеспрямований вплив на особистість з метою формування певних якостей, поглядів, 

переконань 

і т.д.; 

в) спеціально організована, доцільна і керована взаємодія вчителя і учнів, спрямована на 

розвиток інструментальної сфери особистості; 

г) розвиток мотиваційно-ціннісної сфери особистості 

3. Що розуміють під керівним виховним впливом? 

а) Керівний виховний вплив — процес організації спільної активної діяльності педагога і 

учнів з метою зміни моральних, соціально-психологічних характеристик та перебудови 

поведінки 

об'єктів виховного впливу. 

б) Керівний виховний вплив — процес організації діяльності педагога і учнів з метою 

формування соціально-психологічних характеристик особистості. 

в ) Керівний виховний вплив — процес формування моральних характеристик та 

поведінки об'єктів виховного впливу. 

г) Керівний виховний вплив —спільна діяльність педагога і учнів з метою перебудови 

поведінки об'єктів виховного впливу. 

4. Які принципи виховання відносять до принципів ефективного керування 
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вихованням: 

а)Принцип орієнтації на вихованця , принцип об'єктності, принцип особистісної свободи 

дитини. 

б) Принцип орієнтації на ціннісні відносини вихованця , принцип суб'єктності, принцип 

особистісної свободи дитини . 

в) Принцип виховання в колективі, принцип суб'єктності, принцип дитиноцентризма. 

г) Принцип орієнтації на ціннісні відносини вихованця , принцип поваги до особистості, 

принцип особистісної свободи дитини 

5. Компонентами виховної системи є: 

а) мета; 

б) зміст виховання; 

в) способи і форми виховної взаємодії; 

г) всі вищеперераховані відповіді вірні; 

д) немає правильних відповідей. 

6. Під методом виховання розуміється: 

а) основне правило взаємодії суб'єктів виховання; 

б) спосіб взаємодії суб'єктів виховання, спрямований на досягнення виховної мети; 

в) сукупність способів і прийомів взаємодії суб'єктів виховання; 

г) всі вищеперераховані відповіді вірні; 

д) немає правильної відповіді. 

7. Планування виховання формулюється як: 

а) детальна розробка тактичних завдань виховання; 

б) проектування провідних напрямків виховання; 

в) моделювання цілей і завдань виховання; 

г) всі вищеперераховані відповіді вірні; 

д) немає правильної відповіді. 

8. Критеріями планування виховної роботи є: 

а) цілеспрямованість; 

б) реальність, 

в) вірогідність досягнення; 

г) всі вищеперераховані відповіді вірні; 

д) немає правильної відповіді. 

9. Джерелом формування змісту виховання є: 

а) інформаційне середовище суспільства; 

б) соціальний досвід; 

в) соціальне середовище; 

г) всі вищеперераховані відповіді вірні; 

д) немає правильної відповіді. 

10. Результатом позаурочної діяльності учнів є: 

а) набуття соціальних знань; 

б) набуття досвіду співпереживання та позитивного ставлення до базових цінностей 

суспільства; 

в) отримання досвіду самостійної суспільної дії. 

11. До умов формування змісту виховання дітей належать: 

а) виховна діяльність; 

б) виховуюче середовище; 

в) гуманне спілкування; 

г) всі вищеперераховані відповіді вірні; 

д) немає правильної відповіді. 

12. Виховання як суспільне явище передбачає: 

а) взаємодію суспільства і людини, спрямоване на освоєння та відтворення соціального 

досвіду і системи цінностей; 
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б) особливий вид соціальної діяльності вихователя, спрямований на розвиток і 

саморозвиток особистості дитини; 

в) взаємодію вчителя і учня, спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності; 

г) всі відповіді вірні; 

д) немає правильних відповідей. 

13. Виховання як педагогічний процес є: 

а) зміну епох в культурному розвитку суспільства; 

б) сукупність свідомо керованих і послідовно розгортаються в часі педагогічних взаємодій 

вихователів і виховуваних, спрямовану на розвиток і саморозвиток особистості дитини; 

в) сукупність взаємодій сім'ї і суспільства, спрямовану на формування соціальної 

активності дітей; 

г) всі відповіді вірні; 

д) немає правильних відповідей. 

14. Виховання як педагогічна система являє собою сукупність: 

а) компонентів, що забезпечує єдність і цілісність досліджуваного соціально-педагогічного 

явища; 

б) понять і категорій педагогічної науки; 

в) ідей, що відображають педагогічну концепцію виховання; 

г) всі відповіді вірні; 

д) немає правильних відповідей. 

15. Системоутворюючим компонентом виховання є: 

а) методи і форми виховання; 

б) зміст виховання; 

в) мета виховання; 

г) всі відповіді вірні; 

д) немає правильних відповідей. 

16. Планування виховання формулюється як: 

а) детальна розробка тактичних завдань виховання; 

б) проектування провідних напрямків виховання; 

в) моделювання цілей і завдань виховання; 

г) всі вищеперераховані відповіді вірні; 

д) немає правильної відповіді. 

17. Під соціалізацією розуміється (Підказка тут: 

http://stud.com.ua/25137/psihologiya/sotsializatsiyi_osobistosti): 

а) пристосування людини до норм і цінностей суспільства; 

б) процес присвоєння та відтворення людиною соціального досвіду, культурних цінностей і 

соціальних ролей суспільства; 

в) створення умов для розвитку і саморозвитку дитини; 

г) всі відповіді вірні; 

д) немає правильних відповідей. 

18. Форма виховної роботи означає (Підказка тут: 

http://pidruchniki.com/16180409/pedagogika/formi_organizatsiyi_navchannya): 

а) спосіб взаємодії суб'єктів виховання, спрямований на досягнення виховної мети; 

б) сукупність способів виховної взаємодії; 

в) зовнішнє вираження змісту виховання, відбите в прийомах, ситуаціях, процедурах 

взаємодії, пов'язаних з часом, кількістю учасників і порядком організації; 

г) всі відповіді вірні; 

д) немає правильної відповіді. 
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Додаток Б 

МАРШРУТ 2 

«ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ» 

 

Завдання 1. Поняття "педагогічна технологія". 

Визначень поняття "педагогічна технологія" існує багато. Корисною буде стаття "Сутність 

педагогічних технологій" (http://stud.com.ua/46405/pedagogika/pedagogichna_tehnologiya). Яке 

з безлічі існуючих визначень поняття "педагогічна технологія" є найбільш прийнятним 

особисто для Вас? 

Завдання 2. Серед наведених визначень поняття «метод навчання» оберіть найповніше 

й найголовніше. 

Метод навчання — це: 

а) спосіб роботи вчителя, за допомогою якого учні засвоюють знання; 

б) упорядковані способи (прийоми) спільної діяльності педагога й учня, спрямовані на 

досягнення мети й завдань навчання, розвитку та виховання особистості; 

в) основний спосіб взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів, спрямованої на досягнення 

певної дидактичної мети. 

Завдання 3. «Моделі навчання». Визначте, який з малюнків відповідає пасивній, активній 

та інтерактивній моделі навчання 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

Завдання 4. Знайдіть і виправте помилки в описанні інтерактивних методів 

«Робота в малих групах»  

Використовуйте малі групи тільки в тих випадках, коли завдання вимагає індивідуальної 

роботи (не індивідуальної, а спільної).  

Оптимальна верхня межа для проведення обговорення в рамках малої групи- десять осіб. 

Для організації роботи в групах необхідно дати одній із груп конкретне завдання. 

«Коло ідей» 

Метою «Кола ідей» є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей і 

залучення окремих учнів до обговорення поставленого питання. 

Метод застосовують, коли всі групи мають виконувати різні завдання. 

Під час обговорення ідеї не фіксують на дошці. 

http://stud.com.ua/46405/pedagogika/pedagogichna_tehnologiya
http://stud.com.ua/46405/pedagogika/pedagogichna_tehnologiya
http://stud.com.ua/46405/pedagogika/pedagogichna_tehnologiya
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Завдання 5 «Інтерактивні технології навчання» 

Питання: Коли доцільно використовувати ту чи іншу технологію навчання? 

№ 

з/п 

Педагогічні прийоми, 

форми роботи 

Коли доцільно 

використовувати 

Що формує у вихованців 

1.  Робота в парах  Сприяє розвитку навичок 

спілкування 

2.  Ротаційні (змінювані) трійки  Сприяє розвитку навичок 

спілкування; 

формує вміння аналізувати 

3. «Два-чотири-всі разом»  Сприяє розвитку спілкування 

в групі 

4. «Карусель»  Розвиває вміння 

аргументувати власну 

позицію 

5. Робота в малих групах. 

Варіанти організації роботи 

груп: «Діалог», «Синтез 

думок», «Спільний проект», 

«Пошук інформації», «Коло 

ідей» 

 Сприяє розвитку спілкування 

в групі, висловлювання 

власної думки 

6. Обговорення проблеми в 

загальному колі. Варіанти 

технології «Мікрофон», 

«Незакінчені речення» 

 Сприяє розвитку вміння 

вільно висловлювати власні 

ідеї, розвивати вміння 

говорити коротко, але по суті 

й переконливо 

7. «Мозковий штурм»  Сприяє розвитку уяви та 

творчості, формує вміння 

чітко висловлювати свою 

думку 

8. «Навчаючи вчусь» («Кожен 

учить кожного», 

«Броунівський рух») 

 Підвищує інтерес до 

предмета, формує вміння 

структурувати, 

узагальнювати, аналізувати 

матеріал 

9. «Ажурна пилка» («Мозаїка»)  Сприяє формуванню навичок 

самостійної роботи 

 

 Під час інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань. 

 Під час засвоєння, закріплення нового матеріалу з метою його ґрунтовного аналізу й 

осмислення. 

 Під час засвоєння, закріплення, перевірки знань. 

 Під час вивчення складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, 

мотивації пізнавальної діяльності, актуалізації опорних знань. 

 Під час закріплення вмінь та навичок. 
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 Під час засвоєння, закріплення нового матеріалу з метою його ґрунтовного аналізу й 

осмислення. 

 Під час закріплення вмінь та навичок. 

 Під час засвоєння вмінь та навичок, розв’язання складних задач або для пошуку 

різних способів розв’язання однієї задачі. 

 Під час вивчення великого обсягу матеріалу за короткий час. 

 Під час вивчення великого обсягу інформації, узагальнення та повторення вивченого. 

 

Завдання 6. Методи гурткової роботи 
Наведіть приклади використання у власній педагогічній діяльності кожного з наведених 

методів 

1. Словесний метод 

2. Наочний метод 

3. Практичний метод 

4. Які методи застосовують в гуртковій роботі під час вивчення нової теми розділу? 

5. Які методи застосовують під час закріплення вивченого розділу навчальної програми? 

6. Вибір педагогом методів навчання залежить від: 

 навчальної дисципліни; 

 теми і мети заняття; 

 вікових особливостей вихованців;  

 матеріально-технічної бази закладу;  

 часу відведеного на проведення уроку; 

 особистості педагога; 

 всі відповіді вірні 

7. В яких випадках використовується лекція? 

8. У чому перевага міні-лекції? 

9. З якою метою використовують опитування? 

10. Для чого застосовують показ/демонстрацію? 

11. З якою метою складають концептуальну карту (концептуальна карта – поширене знання)? 

12. Що означає читання з метою розуміння значення? 

13. Для чого застосовують обговорення? 

14. Чому сприяють ігрові методи навчання? 

 розвитку самопізнання; 

 особистісному зростанню; 

 прагненню учнів визначити якомога більше можливостей вибору; 

 зростанню самоусвідомлення учнів; 

 формуванню вмінь рефлексувати, аналізувати особисту поведінку; 

 мотивації та стимуляції навчально-виховного процесу. 

15. Яка характерна особливість рольових ігр? 

16. У чому унікальність письмових робіт? 

17. До чого заохочує дискусія, дебати? 

18. Чим корисна співпраця навчальних груп? 

19. Які оцінювання передбачає робота з товаришами по групі? 

20. Чому навчають панельні дискусії (усні виступи)? 

21. Науково-дослідні проекти передбачають індивідуальне або колективне навчання? 

22. В яких випадках керівник гуртка задає домашнє завдання? 

23. Сукупність шляхів, способів, прийомів і засобів виховання, спрямованих на досягнення 

певної виховної мети називається: 
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 методикою виховання; 

 методом; 

 формою; 

 всі відповіді вірні; 

 немає правильної відповіді. 

24. До організаційних прийомів виховання можна віднести: 

 елементи наочного оформлення; 

 жеребкування як прийом розподілу; 

 елементи музичного оформлення; 

 всі відповіді вірні; 

 немає правильної відповіді. 

25. До групи методів формування свідомості належить: 

 переконання; 

 тестування; 

 змагання; 

 всі відповіді вірні; 

 немає правильної відповіді. 

26. Який метод навчання найбільш ефективний для формування практичних навичок в 

умовах гурткової роботи? 

 консультування; 

 психологічний тренінг; 

 навчальна гра; 

 розробка індивідуальних проектів. 

27. Від чого залежить ефективність проведення гурткового заняття: 

 від керівника гуртка; 

 від використовування сучасних методів; 

 від незримого впливу на дитину на шляху просування її до успіху; 

 інше. 
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Додаток В 

МАРШРУТ 3 

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВОГО ЗАНЯТТЯ» 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання 

1. Якою є оптимальна кількість вихованців у гуртку в позашкільному закладі? 

 7 - 10 чоловік 

 10 - 15 чоловік 

 15 - 25 чоловік 

 понад 25 чоловік 

2. Тривалість занять визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку і припустимого 

навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців ПНЗ: 

у віці від 5 до 6 років —25, 30,35 хвилин, 

у віці від 6 до 7 років — 35 , 40, 45 хвилин, 

у віці старше 8 років — 45, 50, 60 хвилин 

3. У вступній частині гурткового заняття відбувається: 

 повідомлення теми і мети заняття; 

 актуалізація опорних знань; 

 мотивація навчальної діяльності гуртківців; 

 всі відповіді вірні. 

4. Поточний інструктаж гуртківців включає: 

 Обхід робочих місць з метою контролю 

 Правильну організацію робочого місця 

 Дотримання правил техніки безпеки 

 Дотримання послідовності в роботі 

 Всі відповіді вірні. 

 

Завдання 2. «Етапи заняття»  
Приведіть у відповідність зміст роботи до кожного етапу 

Етап заняття Зміст 

Організація початку заняття  

Мотивація навчальної діяльності  

Актуалізація опорних знань  

Вивчення нового матеріалу  

Первинна перевірка засвоєння знань. 

Первинне закріплення знань. 

Контроль і самоперевірка знань 

 

Підбиття підсумків заняття. Рефлексія  
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Інформація про домашнє завдання  

 

 Повідомлення обсягу і змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання. 

 Відтворення знань, умінь, життєвого досвіду, необхідного для опанування нового 

матеріалу. Оцінка керівником гуртка рівня підготовленості вихованців. 

 Створення психологічної атмосфери на занятті; підготовка необхідного обладнання; 

включення вихованців у діловий ритм. Формулювання мети й завдань заняття, очікуваних 

результатів. 

 Репродуктивне відтворення вивченого матеріалу; систематизація та узагальнення; 

виконання завдань на вивчення головного в новій інформації; виконання творчих завдань на основі 

вивченого; первинна перевірка рівня засвоєння й розуміння матеріалу. 

 Підготовка до свідомого сприйняття матеріалу, стимулювання пізнавального інтересу, 

перетворення змісту навчання на особистісно значущий. 

 Встановлення відповідності між поставленими завданнями та результатами, внесення 

коректив; аналіз навчальної діяльності.  

 Головний етап заняття – опанування вихованцями нових знань і способів дій. 

 

Завдання 3. Відеоаналіз заняття гуртка «Паперовий діамант»  
Уважно проаналізуйте переглянуте відео та дайте відповідь на запитання. Які обов’язкові елементи 

заняття відсутні у відео? 

 

Завдання 4. Формуємо мету та завдання заняття 

 Оберіть напрямок роботи гуртка, назву гуртка. Наприклад, художньо-естетичний (музичний, 

хореографічний, театральний) тощо. 

 Придумайте тему гурткового заняття. 

 Поставте мету та завдання, використовуючи раніше розглянуті підказки. 

 

Завдання 5. Пропонуємо вам оцінити свої професійні якості за 5-бальною системою, де: 

1 – володію перерахованими знаннями і уміннями на низькому рівні, безсистемно; 

2 – володію перерахованими знаннями і уміннями на середньому рівні; 

3 – діяльність носить обмежений характер; 

4 – є позитивний педагогічний досвід, активність в ході методичної роботи;  

5 – творчий підхід педагога при визначенні цілей і завдань своєї діяльності, високий рівень володіння 

педагогічними і методичними знаннями. 

 

№п Напрями педагогічної підготовки 

ПІБ 

педагога 

15 років 

педстажу 

ПІБ 

педагога 

10 років 

педстажу 

ПІБ 

педагога 

5 років 

педстажу 

ПІБ 

педагога 3 

роки 

педстажу 

1. Відповідність планування навчально-

виховної роботи педагогічним 

вимогам, відповідність завдань 

навчання та виховання    

    

2. Вміння створити умови для     
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самостійних творчих успіхів  

вихованців 

3. Володіння різними формами і 

методами роботи.  

    

4. Вміння організувати різні види 

діяльності   вихованців 

    

6. Вміння організувати індивідуальну 

виховну роботу 

     

7. Вміння встановити контакти з 

колегами  по роботі, батьками. 

    

8. Вміння стимулювати ініціативу, 

самодіяльність і творчість вихованців 

    

9. Рівень науково-методичної підготовки 

педагога 

    

10. Педагогічна самоосвіта     

11. Використання передового 

педагогічного досвіду. 

    

12. Відношення до самоаналізу і 

самооцінки педагога 

    

13. Пошук нових форм і методів роботи,  

нестандартних рішень 

    

14. Систематичність і послідовність в 

роботі 

    

15. Відношення вихованців до 

відвідування  занять 

    

16. Активність і ініціатива вихованців     

17. Результативність практичної діяльності 

вихованців 

    

 Підсумок рейтингу     
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Додаток Д 

ФОТО 

 

Рис 1-2. Презентація web-квесту під час обласного семінару 

 

  

Рис. 3-4. Учасники web-квесту під час обласного семінару 

 

  

Рис.5-6. Керівники гуртків  ЦДЮТ опановують нетрадиційну технологію 

навчання 
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Додаток Ж 

РЕЦЕНЗІЯ НА ДОСВІД 
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Додаток З 

ВІДЗНАКИ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА 

ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ» 

 

                    

 

 

                       

 


