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 «Національно-патріотична виховна робота в народному художньому 

колективі «Дитячо-юнацька телестудія «Грані». 

 

До дитячо-юнацької телестудії «Грані»  (створена в 1975 році) входять 

гуртки творчого напрямку, що орієнтують учнів та дають їм допрофесійну 

підготовку за професіями екранних мистецтв та електронних засобів масової 

інформації (кіно, радіомовлення, телебачення, мультиплікація, преса, фотографія), 

а саме: «Аудіо-відео технології», «Журналістика та видавнича справа», 

«Комп’ютерна графіка і анімація», «Фотомистецтво». 

Педагогами студії  завжди багато уваги приділялось національно-

патріотичному вихованню учнів, особливо при створенні ними «готового» 

продукту – кіно- та відеофільмів, телепередач, фотографій, газет тощо. 

Головним при цьому завжди вважалось важливим не лише участь вихованців 

безпосередньо в створенні творчих робіт, але й мотивація до їхнього задуму. Так, 

вихованці самі пропонують теми фільмів, телерепортажів, дописів та знаходять 

їхніх героїв. При цьому вони вивчають необхідну літературу та фактаж, 

занурюються в історію, «вибудовують» своє відношення до подій минулого і 

сучасності. 

Все це допомагає їм стати активними громадянами своєї країни. 

Фільми, телепередачі, друковані статті та газети, створені вихованцями ТС 

«Грані» багаторазово ставали переможцями Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів дитячої преси, кіно, телебачення. 

Роботи студії пропонується використовувати на заняттях в гуртках 

позашкільних закладів освіти та на уроках в школах. Ось посилання в Internet 

(You Tube канал обласного Центру НТТУМ «Грані») на деякі творчі роботи 

вихованців з означеної тематики: 

- Мультиплікаційний фільм «Ніч перед Різдвом» (до 200-річчя з дня 

народження М. В. Гоголя): https://youtu.be/FUGpP4LI-Xc  

- Телепередача «Супер-експерт» - опитання дітей різного віку щодо 

розуміння ними  терміну «патріотизм»: https://youtu.be/0GsHgB62crY     

https://youtu.be/FUGpP4LI-Xc
https://youtu.be/0GsHgB62crY


- Телепередача «Невипадкові зустрічі» - бесіда вихованців ТС «Грані» з 

учасником бойових дій АТО: https://youtu.be/I12hSPPEvlc  

- Відео флеш-моб «Прапор» (побажання воїнам на прапорі України від 

вихованців телестудії «Грані»): https://youtu.be/0bLeavgi6Rk  

- Відеофільм «Підтримай армію України» (участь студійців у допомозі 

армії в плетінні захисних сіток): https://youtu.be/pbY7nYl22As  

- Телепередача «Слабо» - про учня-волонтера, який займається військовою 

підготовкою: https://youtu.be/0ZJfGBdX4vw  

- Мультфільм «Історія про очеретяного кота» (легенда з історії визвольної 

боротьби України): https://youtu.be/ly5qFFUC2ZA  

- Соціальна реклама «Моя Україна»: https://youtu.be/RRH87qLnHnQ  

- Мультфільм «Донецькі кіборги»: https://youtu.be/nsmwhW5cXjM  

- Фільм-експедиція «Таволжаний» про безлюдний острів на Дніпрі: 

https://youtu.be/cuREACGzFtg  

- Відео флеш-моб «За мир і щастя в україні» - створення художньої картини 

Запорізької області понад 500-тами учнями: 

https://youtu.be/Ub7RQOBTZ3E  

- Мультфільм «Щедрик»: https://youtu.be/Sl1gTPibieY   

- Відео фільм «Політ до мрії» про випускника гуртка авіамоделювання 

Центру НТТУМ «Грані»: https://youtu.be/1D-hipvqJj8  

- Газети «Грані Запоріжців»: http://www.grani.in.ua/wp-

content/uploads/2018/10/gazeta_13.pdf  , http://www.grani.in.ua/wp-

content/uploads/2018/10/gazeta_16.pdf , http://www.grani.in.ua/wp-

content/uploads/2018/10/gazeta_18.pdf, http://www.grani.in.ua/wp-

content/uploads/2018/10/gazeta_20.pdf, http://www.grani.in.ua/wp-

content/uploads/2018/10/gazeta_21.pdf  . 
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Кадри з відеофільму «Знай і люби свій край»  

       

   

Кадри з мультфільму «Ніч перед Різдвом» 

 

   
 

   
 

 

 

 

 



Кадри з відеофільму «Прапор»  

 

   
 

 

Кадри з мультфільму «Плавні» 

 

   
 

 

Кадри з мультфільму «Павло Чубинський» 

 

   
 

 



Кадри з телепередачі «Супер-експерт» 

   
 

   
 

Кадри з телепередачі «Невипадкові зустрічі» 

   
 

Кадри з відеофільму «Підтримай армію України» 

  
 

 

 

 



Кадри з відеофільму «Острів Таволжаний» 

 

    
 

    
 

 

Кадри з відеофільму «За мир і щастя в Україні» 

 

  
 

  
 

 


