чернівці-бойко

Обмін досвідом у галузі українознавства в місті Чернівці

З метою активізації співпраці між науковцями та освітянами-практиками щодо поширення
та впровадження українознавчих знань в освітній простір України, 22–23 серпня 2014 р.
в м. Чернівці відбулась зустріч між представниками Національного науково-дослідного
інституту українознавства та всесвітньої історії й Інституту післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області.

22 серпня 2014 р. зустріч відбулась на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області в рамках проведення інструктивно-методичної наради на тему:
«Основні завдання, принципи та підходи до викладання українознавства в закладах
освіти в 2014/2015 н.р.», що організовувалась для методистів РМК/ММК та голів
методичних об’єднань, які відповідають за викладання українознавства в
загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області.

У роботі наради взяли участь близько 30 педагогічних та науково-педагогічних
працівників. Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої
історії представляли завідувач відділення «Філія Гуцульщина» Шкрібляк П.В. та старший
науковий співробітник відділу освітніх технологій, кандидат філософських наук Бойко
С.М.

Головуючою на нараді була методист з українознавства науково-методичного центру
виховної роботи Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, лауреат обласних премій
ім. Омеляна Поповича та літературно-мистецької премії імені Івана Бажанського
Мінченко Т.А.

Нарада розпочалася Гімном України, який виконували всі присутні, та вшануванням
хвилиною мовчання пам’яті тих, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність.

Тематика виступів доповідачів була досить різноманітною. Зокрема, на нараді
піднімались такі питання: патріотичне виховання підростаючого покоління; введення в
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дію нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої
освіти; схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах програми з
українознавства для 1–4 класів (2013 р.) та курсу за вибором «Українознавство» для 5
–11 класів (2014 р.); створення нових підручників, посібників та робочих зошитів з
українознавства; презентація друкованих видань про видатних постатей рідного краю;
висвітлення передового педагогічного досвіду у сфері викладання українознавства;
зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів з українознавства, українознавчих
віталень, музеїв ЗНЗ; проведення першої літньої інтелектуальної школи з
українознавства тощо.

Обговоривши актуальні проблеми викладання українознавства у 2014–2015 навчальному
році, учасники інструктивно-методичної наради винесли ряд пропозицій до ухвали
роботи цього заходу.

23 серпня 2014 р. представники Національного науково-дослідного інституту
українознавства та всесвітньої історії й Інституту післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області спільно з громадкістю м. Чернівці брали участь в урочистостях,
присвячених Дню Державного Прапора України, зокрема, у покладанні квітів до
пам’ятника Т.Г. Шевченку, а також у флеш-мобі, який було організовано біля міської
ради. У цей день відбулась також зустріч з працівниками Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації та з представниками Чернівецького
національного університету імені Ю. Федьковича.

Підсумовуючи результати зустрічі, можна зробити висновок про те, що викладання
українознавства вимагає від науковців та освітян-практиків наповнити всі ланки
навчально-виховного процесу змістом, який би впливав на виховання патріотизму, любові
до своєї Батьківщини, поваги до держави, історії, традицій і культури українського
народу.

Бажаємо всім миру та злагоди в нашій українській єдиній родині.
Бойко С.М., канд. філос. наук,
старший науковий співробітник відділу освітніх технологій ННДІУВІ
22.08.2014 р. – участь в інструктивно-методичній нараді
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