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Характеристика професійної педагогічної діяльності: 

Юркевич Ірина Тарасівна – керівник гуртка «Мистецтвознавство» 

обласного комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська 



Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради. Ірина 

Тарасівна – досвідчений педагог, який знає свою справу, володіє талантом 

творчого пошуку, застосовує індивідуально-творчий підхід до організації 

навчально-виховної роботи з учнями, яких об’єднує інтерес до 

мистецтвознавства, до культурної спадщини своєї Батьківщини і, 

найголовніше,  бажання її досліджувати. 

Ірина Тарасівна розробила і працює за авторською навчальною 

програмою, затвердженою управлінням освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації. Навчальні заняття організовує таким чином, щоб 

забезпечити цілісність навчально-виховного процесу: набуття учнями 

навчальних компетенцій з урахуванням вікових особливостей і творчих 

здібностей; формування і розвиток духовного, патріотичного та естетичного 

потенціалу особистості. 

  Юркевич І.Т. спрямовує організацію роботи на формування наукових 

фахових знань і дослідницьких навичок у вихованців за допомогою введення 

їх у науковий простір, поліпшення науково-теоретичного рівня підготовки         

до написання науково-дослідницьких робіт, виховання наукової культури 

особистості з максимально можливою індивідуалізацією, розвиток 

пізнавальних і творчих здібностей кожного учня, його самореалізацію у 

навчальній діяльності. 

На заняттях Ірина Тарасівна допомагає учням опанувати методологічні 

принципи досліджень, вибудувати логічну структуру наукової розвідки, 

самостійно працювати над обраними темами, глибоко їх розкривати та гідно 

представляти на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України. Керівник гуртка активно 

використовує методи інтерактивного навчання, за допомогою яких 

досягається оволодіння знаннями, уміннями і навичками, формується 

світогляд учнів, розвиваються їхні здібності. Завдання, які ставить педагог на 

заняттях перед учнями, сприяють розвитку дослідницьких умінь: учні 

вчаться визначати предмет та об’єкт дослідження, мету і завдання, вибирати 

методи дослідження, працювати з літературою, узагальнювати результати, 

формулювати висновки, оформлювати науково-дослідницькі роботи 

відповідно до чинних вимог. 

Юркевич І.Т. як керівник гуртка забезпечує оптимальні освітні результати у 

процесі викладання курсу «Мистецтвознавство». Науково-педагогічною 

тема, над якою працює керівник гуртка – Розвиток навичок науково-

дослідницької та пошукової роботи з мистецтвознавства у вихованців 

Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. 

Ефективність роботи – у результативності учнів з дослідництва 

мистецького напряму, реалізації творчих здібностей через науково-

дослідницьку діяльність. Це досягається за рахунок того, що навчальний 

процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; 

керівник гуртка і учень є рівноправними суб’єктами навчання. На заняттях 



учні вчаться демократично спілкуватися один з одним, критично й творчо 

мислити, приймати обґрунтовані рішення. При цьому до роботи залучаються 

всі учасники процесу, які працюють у групах, в парах чи індивідуально за 

підготовленим заздалегідь матеріалом, із дотриманням регламенту, в 

атмосфері довіри та доброзичливості.   Через науково-дослідницьку 

діяльність реалізовується потреба обдарованих учнів у творчій 

самореалізації.  

Під час проведення занять Ірина Тарасівна приділяє велике значення 

оволодінню базовими поняттями з мистецтвознавства, основам науково-

дослідницької діяльності, ознайомленню з історією розвитку вітчизняної 

художньої культури та культури зарубіжжя, шедеврам мистецтва різних епох 

і народів, вивченню спадщини митців України та світу, художньо-образному 

змісту їхніх творів. Паралельно із застосуванням інтерактивних форм роботи 

Ірина Тарасівна використовує сучасні технічні та електронні засоби 

навчання, інформаційно-комунікаційні технології. Такі заняття формують у 

гуртківців уміння аналізувати, інтерпретувати та оцінювати культурні явища 

різних епох, мистецькі твори різних стилів, жанрів, форм через оволодіння 

ними методологією наукового пізнання; набуття практичного досвіду 

пошуково-дослідницької діяльності. Заняття у гуртку сприяють формуванню 

особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей; вихованню 

поваги до традицій українського народу; усвідомленню власної причетності 

до художніх традицій народів різних країн; формуванню позитивних якостей 

емоційно-вольової сфери, уважності, наполегливості, потреби у творчій 

самореалізації та духовному самовдосконаленні.       

Ірина Тарасівна – науковий керівник учнівських науково-

дослідницьких робіт з мистецтвознавства. Її учні неодноразово ставали 

призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (конкурс): у 

2010, 2011 роках дві її учениці вибороли друге та трете місця у ІІ етапі 

конкурсу; у 2012, 2013, 2014, 2015 – треті місця у конкурсі. Такі результати 

можливі лише за умови наполегливої праці керівника гуртка, який у процесі 

роботи не просто дає чи передає знання, а навчає вчитися, навчає знаходити 

необхідну інформацію та використовувати її відповідно до потреби. 

Упродовж 2010-2013 років Юркевич Ірина Тарасівна брала активну 

участь у роботі Всеукраїнських літніх профільних шкіл, які організовував 

Національний центр «Мала академія наук України», що проводилися у 

Рівненській області. У 2013 році долучилась до організації та проведення 

обласного профільного збору з філологічно-мистецького напряму, який 

організувала Рівненська Мала академія наук учнівської молоді.  

Ірина Тарасівна тісно співпрацює з батьками своїх вихованців, сприяє 

вихованню активної життєвої позиції їх дітей, патріотизму, високих 

моральних якостей, позитивному налаштуванню на життя. Керівник гуртка 

постійно прагне того, щоб її учні навчилися бачити життя в яскравих 

кольорах, а не тільки в чорних; постійно наголошує своїм вихованцям, що 



світ набагато більший, ніж він може здатися, тому варто не боятися щось 

змінити у своєму житті, позитивно мислити, навчитися любити себе, і, 

найголовніше, – намагатися не звертати увагу на свої недоліки, шукати в собі 

тільки сильні сторони, які будуть бачити інші.  

Ірина Тарасівна – творчий педагог, вимоглива, принципова особистість, 

відзначається безкорисливістю та сумлінною працелюбністю. Постійно 

підвищує свій фаховий рівень, бере активну участь у роботі педагогічних 

рад, семінарів, творчих лабораторій, користується заслуженим авторитетом 

серед учасників навчально-виховного процесу, колег по роботі.  

Юркевич І.Т. – креативна особистість, яка старанно та наполегливо 

працює, враховуючи вимоги сучасної педагогічної освіти, прагне, щоби її 

вихованці – юні науковці – були професіоналами, здатними зайняти гідне 

місце у суспільстві. 
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