
ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ГОСТИННО ЗАПРОШУЄ НА ЗАХОДИ,

ПРИСВЯЧЕНІ МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Проєкт «Розвиваємось та працюємо разом»
пропонує програму для дітей від 6 до 17 років

1. Майстер-клас з виготовлення
маскувальних сіток та кікімор для ЗСУ.
Учні 6-17 років.

Мета: виховання почуття
патріотизму, любові до Батьківщини,
поваги та підтримки Збройних сил
України.

2. Подорож до країни Гри. Учні
6-12 років.

Мета: ознайомити дітей з
різноманітними іграми; виховувати
почуття відповідальності, справедливості,
колективізму, згуртованості, дружби.

3. Композиція «Чарівні квіти
України». Учні 6-17 років.

Мета: удосконалювати набуті навики роботи з крупами та природним матеріалом, тренувати
моторику дрібних м’язів рук, виховувати посидючість, наполегливість, вміння працювати в
мікрогрупах, доводити розпочату роботу до кінця, розширювати світогляд, виховувати інтерес до
традицій українського народу; виховувати любов та повагу до природи, сприяти розвитку
творчих здібностей дітей.

4. Правознавчий «Брейн-ринг». Учні 12-17 років.
Мета: систематизувати та розширити знання учнів про документи, що гарантують права

дитини та визначають її обов’язки. Розвивати зв’язне мовлення, мислення через вміння
аналізувати ситуації, висловлювати власну думку, доводити чи спростовувати твердження.
Виховувати людські чесноти і сприяти подоланню недоліків.

5. Заняття «Ефективне спілкування підлітків». Учні 10-15 років.
Мета: визначити, що таке спілкування, його види, від чого воно залежить і що потрібно

робити для того, щоб спілкування було успішним, результативним і приємним.

Чекаємо вас за адресою: м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139,

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (ХГПА)

Список подій подаємо на наступній сторінці
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1
.

Виготовлення
маскувальних сіток
та кікімор для ЗСУ

щовівтор
ка

у період з
07.06 до
29.06.22

13.00
-17.00

6-17
років

актова
зала,

ХГПА

майстер-кл
ас

Сівак Н.
Казакова Н.В.

2
.

Подорож до країни
Гри

01.06.22 13.00 6-12
років

ХГПА,
114 ауд.

подорож Чернюк С. В.
Олійник А. В.

3
.

Композиція «Чарівні
квіти України»

08.06.22 14.00 6-17
років

ХГПА,
114 ауд.

практичне
заняття

Олійник А. В.
Чернюк С. В.

4
.

Правознавчий
«Брейн-ринг»

15.06.22 14.00 12-17
років

ХГПА,
114 ауд.

гра Чернюк С. В.
Олійник А. В.

5
.

Ефективне
спілкування
підлітків

22.06.22 14.00 10-15
років

ХГПА,
114 ауд.

тренінгове
заняття

Чернюк С. В.
Олійник А. В.

Відповідальний викладач - Олійник Антоніна Володимирівна
Контактний телефон +38068032278


