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Ганна Сергіївна працює на посаді методиста, керівника гуртка «Зрости в собі 

лідера» за авторською навчальною програмою погодженою науковою-методичною 

радою, затвердженою педагогічною радою. 

За час педагогічної діяльності Ганна Сергіївна проявила себе креативною, 

наполегливою та сумлінною. Заняття проводить за допомогою тренінгової 

технології. У роботі з вихованцями використовує активні, інтерактивні форми та 

методи роботи. Безперервно займається самоосвітньою діяльністю з проблематики 

особистісного зростання підлітків. Бере участь у науково-практичних конференціях, 

методичних виставках, круглих столах на різних рівнях (районний, міський, 

всеукраїнський, міжнародний). У взаємодії з батьками вихованців дотримується 

діалогічної форми спілкування, педагогічної та мовленнєвої культури, вибудовує 

комунікацію на засадах партнерства. У співпраці з колегами можна відмітити 

взаємоповагу, взаємопідтримку та взаєморозуміння. Досвід роботи висвітлює у 

фаховому виданні «Завуч», збірці матеріалів круглого столу «Спадщина  Григорія 

Сковороди для педагогічної дії». 

Ганна Сергіївна є автором-упорядником матеріалів інформаційно-методичного 

забезпечення Центру. 

Ганна Сергіївни володіє потужним потенціалом для досягнення найвищих 

сходинок в освітній царині та заслуговує на звання Лауреат конкурсу професійної 

майстерності педагогів-початківців «Поклик душі – 2022». 

 

Завідувач відділу                                                       К. С. Марченко 

психолого-методичного забезпечення                     

 

 



 

Есе на тему «Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, 

музики, малюнка, фантазії, творчості»  

В. О. Сухомлинський 

 

Ось і настав той час, коли і я погоджуюсь з тим, що дитинство – 

найщасливіша та найбезтурботніша пора нашого життя, коли все навкруги  в 

яскравих фарбах, чарівних фантазіях, пустощах. Сумно…але водночас я щаслива, 

що моє дитинство було у дивовижному світі краси, казки, музики, малюнка, 

фантазії та творчості. 

За останні десятиліття наш світ стрімко змінився. Щоб переконатися в 

цьому, достатньо лише згадати дитинство. Пригадуєте? Як швидко мчали на 

вулицю, щоб пограти в піжмурки або просто побродити з друзями, як чимдуж 

намагалися розгойдатися на гойдалці. Як купували морозиво в стаканчику за 50 

копійок чи жуйку за 10, та ще й з каблучкою. А фото з першого кадру, коли в тебе 

немає десятої чи навіть другої спроби. Згадайте табори щоліта, коли втомлені, але 

такі щасливі були після вечірніх заходів біля вогнища. Як у бабусі та дідуся в селі 

лазили по деревах, які смачнющі були ті сусідські, налиті сонцем черешні, а 

перший велосипед, особливо той момент, коли з друзями ви їдете наввипередки, а 

твій «велік» новий та швидкісний, а скільки було побитих колін, ненависної та 

такої жалкої кропиви, а теплі літні дощі – ми не сиділи вдома, ми бігали по тих 

калюжах, стрибали в них, а як дзвінко кликали друзів під вікнами: «Виходь!». Від 

найпершого сонячного промінчика ми знали чим зайнятися, а як не хотіли 

повертатися додому, бо ще ж багато чого не зробили, не обговорили всі важливі 

справи, не награлися.  

А що зараз….?  

Зараз все інакше: футбол в режимі онлайн, коли замість ніг бігають очі і 

пальці, ненагодована віртуальна ферма, граючи в яку, не усвідомлюєш складність 

такої праці в реальності, YouTube  ледь чи не з пелюшок, домашні улюбленці, які 



 

нині живуть в телефонах. Ці «важливі» проблеми відривають дітей та підлітків від 

такого різнобарвного, пізнавального, казкового та творчого періоду дитинства. 

Сучасні ґаджети обмежують час на спілкування з друзями та рідними, розвиток 

творчої уяви та фантазії дітей, негативно впливають на фізичне здоров’я 

підростаючого покоління. Безперечно, є достатньо позитивних моментів при 

використанні різних  девайсів, але надмірне проведення часу з електронними 

«друзями» прирівнюється до залежності. 

Що врятує ситуацію? 

Позашкілля – це те місце, де створені сприятливі умови для активного, 

всебічно гармонійного розвитку дитини. Ми – педагоги показуємо,  що краса, гра, 

казка, музика, малюнки, фантазії та творчість може і має бути в реальному житті. 

  

 



 

Розгорнутий конспект заняття  

в гуртку «Зрости в собі лідера» 

 

Керівник гуртка: Ковальчук Г. С. 

Тема: Управління часом: тайм-менеджмент лідера 

Дата: 8.02.2022 

Місце: Центр позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва, «Північне 

сяйво», каб.106 

Мета: навчити вихованців раціонально керувати власним часом задля їх 

самореалізації. 

Завдання: 

1. Ознайомити вихованців з базовими поняттями тайм-менеджменту. 

2. Виявити причини дефіциту часу. 

3. Розглянути ефективні прийоми та методи тайм-менеджменту. 

4. Відпрацювати навички планування свого часу. 

Прогнозовані результати: 

Наприкінці заняття вихованці: 

 Усвідомлюють важливість «відчуття часу»; 

 Називають переваги планування власного часу; 

 Володіють навичками ефективного планування; 

 Уміють планувати власний час та раціонально розставляти пріоритети; 

 Розпізнають хронофаги та знають методи боротьби з ними. 

Обладнання та матеріали: фломастери, ватмани, плакат «Пісковий годинник», 

фліпчарт, роздаткові матеріали: словник базових понять тайм-менеджменту, 

пам’ятка «Поглиначі часу», притча «Цінність часу». Комп’ютер, доступ до 

Інтернету. 

 



 

Хід заняття: 

1. Організаційна частина: 

 Привітання. Презентація теми, мети та завдань тренінгу. 

 Перевірка наявності вихованців. 

 Вправа на знайомство «Ім’я + час для мене це…». 

 Правила роботи. Вправа «Правила роботи в групі». 

 Визначення очікувань. Вправа «Пісковий годинник». 

 Зворотній зв'язок із минулим заняттям: «Про що ми говорили на минулому 

занятті?». 

2. Основна частина: 

 Теоретична частина. Що таке тайм-менеджмент? Базові поняття 

тайм-менеджменту (Додаток 1). Планування – необхідна умова 

ефективного використання часу. Методи ефективного використання 

часу: правило 2-ох хвилин, «З’їж жабу» (Брайан Трессі), «Поділити 

слона на біфштекси». 

 Практична частина. Вправа «Моє відчуття часу», вправа «Мій 

життєвий пиріг», вправа «Поглиначі часу» (Додаток 2), відео «Як 

долати «поглиначів часу» (Додаток 3), вправа «Матриця 

Ейзенхауера», вправа «Справи «жаби» та «слони», мозковий штурм 

«Переваги планування», вправа «Мій план на день» (Додаток 4). 

3. Підсумкова частина: 

 Рефлексія. Мозковий штурм «Чи справдились мої очікування? Що 

корисного я дізнався(-лась)?». 

 Підбиття підсумків. Притча «Цінність часу» (Додаток  5). 

Використані джерела: 

1) Булгакова Г. Суперзвички на щодень / Харків : Вид-во «Ранок», 2021. 80 с. 

2) Воронцова Т. В., Пономаренко В. С.   Життєві навички для активного 

громадянства. Посібник для вчителя / К. : Видавництво «Алатон», 2019.  148 с. 

3) Мрій. Плануй. Досягай. Тренінг із саморозвитку для підлітків №1 / М. Горіна та 

ін.  Харків : Моноліт-Bizz, 2021. 96 с. 

 



 

Додаток 1 

Базові поняття тайм-менеджменту 

 
Хронофаги - це те, що поглинає (забирає) наш час. 

Прокрастинація - це відкладання важливих справ на потім. 

Дедлайн - кінцевий термін виконання якої-небудь роботи або поставленого 

завдання.  

Самоорганізація - уміння людини організувати свою діяльність так, щоб 

найповніше реалізувати всі свої справи. 

 



 

Додаток 2 

    До поглиначів часу відносяться: 

 Телефонні розмови 

 Перегляд телевізійних передач, серіалі 

 Інтернет-серфінг 

 Instagram, Facebook, Telegram та інші соціальні мережі 

 Комп’ютерні ігри 

 Поспіх, перероблення неправильно зробленої роботи 

 Зволікання 

 Порожні суперечки 

 Постійні перемикання з одного на інше, нездатність концентруватися 

 Зайва балакучість 

 Нечітко визначена мета 

 Відсутність пріоритетів у справах 

 Відсутність чіткого уявлення про обсяг роботи і шляхи вирішення 

 Неналежно спланований робочий день 

 Особиста неорганізованість, завалений робочий стіл 

 Відсутність системи упорядкування справ 

 Відсутність самодисципліни 

 Невміння доводити справу до кінця 

 Відкладання справ на потім 

 



 

Додаток 3 

Відео «Як долати «поглиначів часу» 

https://drive.google.com/file/d/1yEMncUYsvTFTErlLC1GHasGxDPqAnKiF/view  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yEMncUYsvTFTErlLC1GHasGxDPqAnKiF/view


 

Додаток 4 

 



 

Додаток 5 

Притча «Цінність часу» 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Уявіть, що у вас є банківський рахунок, на який щоранку 

виплачують 86 400 гривень. Але цей баланс не 

переноситься на наступний день. Тобто, кожного вечора 

банк забирає з вашого рахунку все те, що ви не змогли 

витратити за день. Що б ви робили? Використовували б 

кожну гривню, правда? Кожен з нас має такий банк. І це –  

 
ЧАС. Кожного ранку ви отримуєте 86 400 секунд. Кожної ночі, час, який ви 

не використали для певних цілей, вичерпується як втрачений. Він не 

переноситься на наступний день. Перевищити баланс не можна, тож кожного 

ранку для вас відкривається новий рахунок. А кожної ночі все невикористане 

згоряє. 

 



 

 

 

















 



 

 

  



 

 


