
Обласний науково-методичний  

веб-квест у школі 

21 вересня 2016 року у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №5 відбувся обласний науково-методичний веб-квест для 

завідувачів районними(міськими) методичними кабінетами управлінь, 

відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів за темою 

«Професійний дайджест педагога у контексті самореалізації творчої 

особистості», на який зареєструвалося 26 учасників.  

Відкрила захід директор школи Нездоймишапка Т.М., яка розповіла 

про створення сприятливих умов для розвитку педагогічної творчості у 

загальноосвітньому навчальному закладі як запоруку підвищення 

результативності навчально-виховного процесу. Виступ супроводжувався 

привітанням учасників учнями школи. 

Із вітальним словом до присутніх звернулася доцент кафедри 

дошкільної та шкільної освіти, проректор із науково-педагогічної та 

методичної роботи, кандидат педагогічних наук Удовиченко Ірина 

Віталіївна, яка ознайомила учасників із програмою веб-квесту. 

Привітала гостей Лебединщини Кірєєва О.В., заступник міського 

голови, яка наголосила, що кожна людина починає формуватися як 

особистість ще у школі. Тому школа не тільки повинна давати певну суму 

знань, умінь, навичок, формувати вміння вчитися, але і виховувати свідомого 

громадянина, для якого демократичне суспільство є осередком розкриття 

його творчих можливостей, задоволення особистих і суспільних інтересів, 

усвідомлення власної ролі в житті суспільства. Школа має готувати 

громадянина як соціально компетентного, активного, відповідального 

суб’єкта суспільства, в якому поважають права людини, цінність і гідність 

кожної особистості, а розбіжності між індивідуумами і соціальними групами 

людей вирішуються справедливо і конструктивно. 



Доценко В.В., начальник відділу освіти Лебединської міської ради, 

розповів про пріоритети розвитку освіти міста Лебедина. 

Потім присутні мали можливість переглянути фрагменти уроків із 

використанням сучасних інноваційних технологій в 11, 8, 10, 9, 3 та 4 класах. 

Заступник директора з навчального-виховної роботи 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Каща А.І. розповіла про роботу 

шкільного наукового товариства учнів «Дослідник». Також учасники веб-

квесту мали можливість переглянути фрагмент засідання цього товариства.  

Хрін Д.В., учитель історії та правознавства, провів пішохідну міні-

екскурсію «Лебедин історичний та сучасний».  

Під час обговорення  семінару всі відмітили, що досвід, отриманий 

цього дня, допоможе у розвитку та становленні дітей як особистостей, що 

вільно мислять та здатні жити в умовах викликів свободи. 

А схвальні відгуки колег із інших міст області надихають наших 

учителів на нові творчі здобутки в навчанні школярів. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


