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Технічні здібності підростаючого покоління потребують всебічного розвитку та
повноцінної реалізації, оскільки саме технічно компетентна молодь є головним
чинником успішності нації в умовах економічних та соціально-політичних
перетворень у суспільстві.
Завдання закладів позашкільної освіти Запорізької області — так побудувати
освітній процес, щоб збагачене творче середовище, приклади авторитетних педагогів,
використання інтерактивних прийомів та ефективних методів активізації творчої
діяльності гуртківців повноцінно розкривали творчі здібності дітей та молоді,
розвивали «hard skills» («тверді» навички) та «soft skills» («м’які» або «гнучкі»
навички), допомагали молоді успішно адаптуватися до процесу оволодіння сучасною
технікою та технологіями.
Наданий збірник містить матеріали, які допоможуть педагогам створити
сприятливі умови для повноцінного розвитку творчо-технічних компетенцій
вихованців закладу позашкільної освіти, цілеспрямовано впроваджувати в освітній
процес підходу, який передбачає розв'язання індивідуальних конструкторських
завдань відповідно до реальних та потенційних інтелектуальних, фізичних, творчих
можливостей кожного та розвиток «soft skills» («гнучких» навичок) як комплексу
необхідних для успіху в житті надпрофесійних навичок, які відповідають за високу
продуктивність і є «наскрізними», надають необхідну інфраструктуру для
результативної та злагодженої роботи в колективі, що сприяє успішній адаптації
вихованців до нових соціальних умов. Досвід може бути корисним для педагогів,
керівників гуртків, методистів закладів позашкільної освіти; методологічна база і
отримані результати можуть бути застосовані для успішного залучення вихованців до
технічної творчості та розвитку «soft skills» у вихованців гуртків науково-технічного
напряму.
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ВСТУП
Становлення української державності, побудова громадянського суспільства,
інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають
орієнтацію на творчу людину, її загальну культуру і визначають основні пріоритети
реформування та модернізації освітнього процесу. У сучасному світі, в якому
особливої цінності набувають інтелект, творчість, інформація, інноваційні
технології, роль технічно грамотної особистості у забезпеченні суспільного
прогресу є беззаперечною. Технічні здібності підростаючого покоління потребують
всебічного розвитку та повноцінної реалізації, оскільки саме технічно компетентна
молодь є головним чинником успішності нації в умовах економічних та соціальнополітичних перетворень у суспільстві.
Отже, процес виявлення, навчання і розвитку технічно здібних і досвідчених
вихованців є одним з найважливіших завдань сучасної освіти, однією із складових
якої є позашкільна освіта. Саме у закладах позашкільної освіти процес спрямований
на формування здібності дитини мислити самостійно та нестандартно, творчо
використовувати набуті знанння та вміння, розвивати «soft skills» («гнучкі»
навички) як комплекс необхідних для успіху в житті надпрофесійних навичок, які
відповідають за високу продуктивність, є «наскрізними» і надають необхідну
інфраструктуру для результативної та злагодженої роботи в колективі, що сприяє
успішній адаптації вихованців до нових соціальних умов.
«Творчість – це не сума знань, а особлива направленість інтелекту, особливий
взаємозв’язок між інтелектуальним життям особистості та проявом її сил в активній
діяльності», – говорив В. О. Сухомлинський. Необхідно забезпечити
найсприятливіші умови не тільки для якісного навчання дітей, а й для розвитку
їхнього творчого потенціалу, творчої активності, творчої спроможності. Саме
технічний творчий розвиток і залучення до творчої праці, збагачення духовного
світу та прищеплення любові до техніки, виховання національної самосвідомості,
допомога у професійному самовизначенні і самореалізації має за мету своєї
діяльності Центр «Грані».
Відвідування гуртка – найбільш демократичний і гнучкий засіб залучення до
тієї діяльності, яка цікава конкретній дитині: ми виконуємо «особистісне
замовлення», готуючи своїх вихованців до повноцінного, цікавого, наповненого
дорослого життя. Дитина, що прийшла на гурток і спробувала творити, вже не може
покинути цієї справи. Завершуючи навчання в одному гуртку, переходить до
іншого, буває, одночасно відвідує комп’ютерні гуртки, технічне моделювання,
оригамі, картинг… і все встигає. Не залишається часу лише на байдикування,
багатогодинне сидіння за комп’ютером та набування шкідливих звичок.
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Пріоритетними напрямами діяльності Центру «Грані» є: робота через
залучення вихованців до технічної творчості, розвиток технічного мислення,
виховання творчого відношення до праці, професійна орієнтація, організація
здорового способу життя; удосконалення освітнього процесу і професійної
майстерності педагогів; залучення підлітків «групи ризику» в гуртки закладу.
Цінність технічної творчості в тому, що вона дає міцні початкові знання,
виховує в людині своєрідний психологічний комплекс і наполегливість, свідоме
прагнення досягнення мети і вміння взятися за справу, здібність до переосмислення
самої різнопланової інформації.
Провідною ідеєю такого досвіду є розробка практичних рекомендацій з
технології розвитку «soft skills» для розкриття творчих здібностей дітей та молоді з
урахуванням їх індивідуальних особливостей в закладі позашкільної освіти науковотехнічного напряму.
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1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ МЕТОДІВ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ «HARD SKILLS» ТА
«SOFT SKILLS» ЯК ЗАСОБУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВИХОВАНЦІВ У
МАЙБУТНЬОМУ
Комиса Ірина Вікторівна, методист вищої
категорії КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР
Soft skills ( англ. – «м’які навички» або «гнучкі навички») дозволяють бути
успішним незалежно від специфіки діяльності та напряму, в якому працює людина.
Традиційно в психології їх відносять до соціальних навичок: вміння переконувати,
знаходити підхід до людей, бути лідером, міжособистісне спілкування, ведення
переговорних процесів, робота в команді, особистісний розвиток, управління часом,
ерудованість, креативність тощо. Зауважимо, що жодне з перерахованих вище вмінь
не стосується лише конкретної спеціальності.
«Soft Skills» – це збірний термін, який посилається на безліч варіантів
поведінки, що допомагають людям в роботі, зокрема командній, а також успішно
соціалізуватися. Соціалізація – це коли людина взаємодіє з іншими людьми, навіть
якщо ця взаємодія відбувається через інтернет, телефон.
Soft skills важливі як в роботі, так і в житті. Велика частина навичок, які
використовуються для досягнення цілей, – це Soft skills. Науково встановлено, що
від природи людині дійсно даються деякі такі навички, але їх умовна сила не більше
15% від того максимуму, які можна розвинути завдяки регулярній практиці. 70%
тренінгових програм і курсів орієнтовані на освоєння навичок з ряду Soft skills.
Комунікативні вміння – ключові вміння, на які звертають увагу в першу чергу.
Співробітник з сильними навичками міжособистісного спілкування вміє чітко
сформулювати свої потреби, свої очікування до команди і оточення. А також уважно
вислухати, як інші формулюють свої потреби і очікування. Він так веде переговори з
іншими, що у кожного учасника залишається відчуття, що він був почутий і
зрозумілий, і все це було зроблено в поважній та професійній манері, навіть якщо
учасники не отримують того, про що заявили.
Ще одна риса входить в набір Soft Skills – це ситуаційна обізнаність. Це
означає, що Ви вмієте відстежувати як розвивається ситуація навколо Вас, знаєте,
вмієте і розглядаєте різні способи реагування на неї такими діями, які дадуть
найкращий результат для всіх залучених в цю ситуацію.
Іншою важливою рисою Soft Skills є адаптивність або гнучкість, що
виявляється в тому, що Ви можете однаково добре працювати в різних ситуаціях, а
також вмієте перемикатися з однієї ситуації на іншу не разчаровуючись і не
перестаючи успішно виконувати свої завдання. Здатність бути дипломатичним і
6

тактичним, навіть коли присутні якісь розбіжності або конфлікти – ще одна ключова
риса з набору Soft Skills. Ця здатність позначає, що Ви здатні зберігати професійний
тон і адекватну манеру поведінки навіть якщо розчаровані, засмучені або ображені.
«Hard skills» (англ. – «тверді навички») – це технічні навички, пов’язані з
діяльністю в області формалізованих технологій: діловодство, логістика, керування
автомобілем, програмування, метод сліпого друку тощо. Тобто це прямі професійні,
в розуміні основа професії, навички. Оскільки такі навички стійкі, їх легко
побачити, виміряти та зіставити з конкретними конструкціями, вони входять до
переліку вимог, викладених у посадових інструкціях, легко піддаються розкладанню
на ряд простих і кінцевих операцій.
Отже, розвиток Hard skills допомагає освоїти конкретну професію, а розвиток
Soft skills – стати гнучким, добре соціалізованим і дипломатичним фахівцем, що
створює всі умови для управління великою кількістю людей та проектами.
Педагогів та батьків дуже цікавить питання – яких навичок вимагатиме від
дітей майбутнє? У 2019 році одна із доповідей на World Economic Forum була
присвячена навичкам та вмінням, попит на які буде зростати та зменшуватись вже
до 2022 року. Активне стратегічне самонавчання, креативність та ініціативність,
критичне та аналітичне мислення вийшли на перший план.
На думку футурологів, майже 50% сьогоднішніх професій зникнуть до 20 0-х
років через роботизацію. В першу чергу, роботи замінять людей, що займаються
монотонною ручною працею — працівників заводів, прибиральників і кур’єрів. З
часом буде повністю автоматизована робота, яку виконують іпотечні брокери,
юристи та бухгалтери. І, відповідно, найменше автоматизація торкнеться фахівців у
галузях, пов’язаних із соціальною взаємодією та креативом — фахівців з HR,
педагогів, лікарів тощо.
У майбутньому будуть затребувані навички, які можна віднести до «гнучких»:
здатність до лідерського та соціального впливу, комплексне бачення та здатність
знаходити рішення складних задач, емоційний інтелект.
Hard skills, які відносяться до суто професійних, відійдуть на другий план. На
них попит буде поступово зменшуватись. Наприклад, вміння контролювати та
моніторити (процеси та час їх виконання, фінансові та матеріальні ресурси, якість,
безпеку тощо), пам’ять, вербальні та аудіальні вміння, вправність рук та точність,
фізична витривалість.
Окрім невідворотності технологічного тренду, на зміну карти професій
майбутнього суттєво вплинуть і соціальні процеси: глобалізація, зміна моделей
управління у бізнесі та на рівні держав, зростання конкуренції, екологізація способу
життя, продовження середньої тривалості життя людини тощо.
Нові професії потребуватимуть досконалого володіння «м’якими» навичками
та одночасно кількома професійними компетенціями, оскільки вони з’являтимуться
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на їх перетині: проектувальник особистої безпеки, science-митець, інфо-стиліст,
медіа-поліцейський, урбаніст-еколог або сіті-фермер.
Отож, щоб підготуватися до майбутніх викликів суспільства, сьогоднішнім
учням доведеться розвиватися одночасно у кількох академічних напрямках та
постійно поновлювати свої знання. А для конкуренції з роботами – розвивати
«гнучкі» мета-навички, недоступні машинам: вміння працювати у команді,
лідерство, критичне мислення, креативність, а найголовніше — емпатію та вміння
комунікувати з людьми. Вони фундаментально закладаються у дитинстві та юному
віці. Ось чому так важливо враховувати їх розвиток, обираючи майбутню професію
та будуючи освітню траєкторію для своєї дитини.
Які «гнучкі» мета-навички потрібно розвивати вже сьогодні?
Здатність навчатися протягом усього життя– Life long learning. Адже
неможливо раз і назавжди чомусь навчитися. В наші дні освіта та розвиток –
безперервний процес. І дитина засвоює це вміння, якщо постійно бачить приклади
самонавчання і розвитку дорослих, які її оточують, – у школі та у сім’ї. Тому
заклади освіти мають навчати не тільки дітей, навчання має проходити й для
педагогів, й бажано так, щоб учні могли спостерігати за цим процесом. Дорослі
мають показувати дітям, що вони теж разом навчаються чомусь новому,
демонструючи, що ніхто не може бути носієм усіх знань світу.
Здатність робити неупереджені висновки на основі аналізу– критичне
мислення. Для цього важливо вміти чути протилежну точку зору, вміти
абстрагуватися від свого попереднього досвіду – ставити під сумнів вхідну
інформацію й власні переконання чи запропоновану до вивчення догму. Основи
критичного мислення закладаються у дитинстві, коли малеча у пошуках відповідей
ставить багато запитань. Тому тут завдання батьків – підтримувати допитливість.
Також потрібно навчати дитину чітко доносити свою точку зору, аргументувати та
відстоювати її. «Сімейний клуб з дебатів» може стати чудовою платформою для
розвитку критичного мислення у дитини вдома.
Здатність постійно й оригінальним чином продукувати нові ідеї для вирішення
конкретних проблем– креативне мислення. Найкращий спосіб допомогти дитині у
цьому – реалізувати ідею або задум на практиці за вашого супроводу як дорослого.
Так тренується навичка пошуку вирішення проблем, прийняття рішень й
відповідальності за результат. Звісно, паралельно необхідно розвивати творчість і
мислення «поза шаблонами» і чим краще вони «прокачані», тим оригінальніший
результат креативного процесу дитина отримає. Тому дитині потрібен творчий
простір та умови для експериментів й пізнання себе. Це можуть бути студії, місця,
де передбачаються різні формати вільного спілкування. Вона має право на помилку,
на свободу вибору і можливість зробити щось по-іншому, в інший спосіб і на свій
розсуд. Має право на те, щоб спробувати себе у чомусь новому. Серед мого
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оточення є багато дорослих, які свідомо змінюють щоденні звички, щоб мозок не
«забував» створювати нові нейронні зв’язки.
Швидко знаходити вихід з нестандартної ситуації й бачити оптимальний
варіант рішення– адаптивність. Ця навичка не формується в умовах навчання «за
інструкцією». На погляд фахівців, адаптивність – це про відкритість до нового, про
здатність бачити складну ситуацію не як проблему, а як можливість розвитку.
Сучасний світ – найкращий тренер з адаптивності, тому що саме життя штовхає нас
до зони постійного розвитку. Батьки мають допомогти дитині сформувати
позитивне ставлення до змін в цілому. І в першу чергу завдяки позитивному
сприйняттю помилок – без осуду, емоцій та страхів.
Емоційний та соціальний інтелект – новий вид лідерства. Тут важливими
аспектами є уважність та самоусвідомлення, співчуття до себе та інших, вміння
взаємодіяти з іншими, вміння довіряти та говорити відверто й без критики. Щоб
допомогти дитині у розвитку емоційного та соціального інтелекту, потрібно
започаткувати традицію рефлексії, наприклад, під час вечері. Це час, коли можна
поділитися своїми думками й емоціями, які отримали за день, підвести підсумки,
почути себе і свої рідних та обов’язково подякувати їм. Цей сімейний ритуал з часом
допоможе дитині навчитися розпізнавати свої емоції та емоції інших, розуміти свою
мотивацію й мотивацію інших та створювати міцні соціальні зв’язки.
Отже, найближчі 5 років роботодавці будуть шукати фахівців з такими
особистісними рисами soft skills:
 Уміння вирішувати складні проблеми.
 Контекстне мислення - уміння обробляти дані, виокремлювати з масиву
даних інформацію.
 Уміння налагоджувати міжособистісні контакти - навички ефективної
комунікації, ефективного слухання, ведення переговорів, емоційний
інтелект та ін.
 Уміння прогнозувати, гнучкість, швидка адаптація до змін.
Донедавна головним критерієм, на який компанії звертали увагу під час
пошуку співробітників, була наявність диплома, що свідчив про вузьку професійну
спеціалізацію. Сьогодні ситуація кардинально змінилася.
Основні категорії гнучких навичок.
 Комунікація.
Комунікаційні навички є одними з центральних та найвпливовіших елементів
комплексу «м’яких навичок». Цей термін покриває багато повсякденних процесів.
наприклад: те, як людина спілкується з іншими; те, яким чином та в якому форматі
ставляться завдання; як працівник дискутує; як працівник реагує на зворотній
зв’язок. Ці процеси формують базу для продуктивної співпраці. Вони визначають як
сприймають працівника в колективі. Добре налагоджена комунікація дає всім
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членам колективу чітке розуміння стану справ загалом та в контексті конкретного
працівника. Вона окреслює хто, що, коли, де, чому і як кожного процесу. Це, у свою
чергу, дозволяє утримувати реалістичні очікування стосовно результатів.
 Колективна взаємодія.
Успіх — результат колективних зусиль. Колектив є організмом, який
складається із взаємозалежних частин. Добре організований колектив можна
порівняти із годинником — кожен виконує свою частину обов’язків тоді, коли це
потрібно. Прямим наслідком концентрованих спільних зусиль є синергія, яка з
часом починає генерувати своєрідну кінетичну енергію. Іншими словами — в добре
налагодженому колективі все робиться невимушено та легко. Для того, щоб це було
дійсністю — треба розуміти особливості членів команди та вміти підлаштовуватися
до інших. З іншого боку, треба розуміти що вимагається від конкретного працівника
та як це впливає на роботу інших. Окрім цього, не варто забувати про людський
фактор. Вміння знаходити точки дотику між працівниками поза безпосередніми
обов’язками допомагає налагодити ефективну співпрацю та забезпечити
продуктивні результати.
 Гнучкість.
З усіх понять, які підпадають під категорію «soft skills» — гнучкість є
критичною. В сучасних умовах — без цієї навички життя часто стає похмурим та
невиправдано напруженим. Гнучкість – це здатність адаптуватися під наявні умови
не зважаючи на можливі перепони. Річ в тім, що справи не завжди йдуть за планом.
Щось може шпурнути зизого зненацька та пустити все шкереберть. Власне,
здатність підлаштовуватися під наявні умови та тримати все під контролем є
вирішальними в таких ситуаціях.
 Розв’язання проблем (викликів).
Кожне завдання супроводжується строкатим набором різних складнощів:
недостатнє розуміння теми; замало часу; замало ресурсів; все разом. Все це є
повсякденними явища в будь-якій компанії. Вони потребують докладання зусиль,
але не є чимось екстраординарним.Але інколи трапляються складнощі, які
потребують виходу за межі та пошуку нетривіального рішення.
 Критичне мислення.
Критичне мислення є однією з м’яких навичок, яким приділяють найбільше
уваги в тематичній літературі, але водночас цьому терміну бракує конкретики.
«Критичне мислення» – це сукупність практик, які охоплюють: аналіз інформації,
оцінка якості інформації, інтерпретування різних показників в залежності від
контексту, порівняння даних з різних джерел, формування власної думки на основі
перевірених, правдивих фактів. Іншою важливою особливість критичного мислення
є відкритість та неупередженість. Ці фактори дозволяють знаходити нетривіальні
рішення, які можуть кардинально вплинути на стан справ.
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 Уникання конфліктів.
Власне, ця навичка об’єднує в собі гнучкість та взаємодію, але її варто
виділити окремо. Всі люди — різні. Це загальновідомий факт. Не кожна людина
здатна налаштуватися на хвилю іншого та знайти спільні дотики. Наслідком цієї
неспромоги стають непорозуміння та сутички, які з часом можуть перерости в
серйозні конфлікти, які не зроблять нічого доброго ані працівникам, ані колективу
загалом. Здатність уникати подібних ситуацій та розв’язувати наявні ситуації високо
цінується в колективі. Останнє також може свідчити про наявність лідерських
навичок.
 Відповідальність та рішучість.
Ці навички вважаються трюїзмами та часто відходять на другий план через
свою ілюзорну очевидність. Здатність брати на себе відповідальність є важливим
показником розуміння функціональних обов’язків та можливостей працівником.
Великим фактором в цьому є раціональна оцінка власних здібностей та наявних
ресурсів. Іншим важливим елементом є усвідомлення можливих наслідків від тих чи
інших рішень як для працівника так і для компанії. З іншого боку, рішучість є
ознакою активності та вмотивованості працівника. Працівник не стоїть на місці, а
намагається розвиватися та шукати рішення самостійно — без окремої вказівки.
Розвиток «soft skills» є дуже важливим процесом для педагогів та вихованців
закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму. Науково-технічний
напрямок діяльності закладів позашкільної освіти забезпечує набуття вихованцями
техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду,
підготовку до активної науково-дослідницької роботи, формування та розвиток
«hard skills» та «soft skills», що є стартом для дитини, яка у майбутньому вирішила
бути на вершині науково-технічного прогресу держави.
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2. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» У ГУРТКАХ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Аналіз науково-педагогічної літератури показує, що іде активний пошук нової
моделі освіти. Традиційна система освіти була розрахована на набуття аналітичних і
інтелектуальних знань, вмінь і навичок їхнього використання. Виникає необхідність
зміни стратегічних, глобальних цілей освіти, перестановки акценту зі знань фахівця
на його людські, особистісні якості, що постають водночас і як ціль, і як засіб його
підготовки до майбутньої професійної діяльності.
В Запорізькому обласному центрі науково-технічно творчості учнівської
молоді «Грані» формування та розвиток «hard skills» та «soft skills» є складовою
загального освітнього процесу підростаючого покоління.
2.1.

РОЗВИТОК SOFT SKILLS НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА ВІДДІЛУ
ПОЧАТКОВО-ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Бондаренко Олена Борисівна, завідувач методичного
відділу КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР, керівник
гуртка «Паперопластика»

Здавалося б, заняття в гуртках з початкового технічного моделювання,
декоративно ужиткового мистецтва та ін. дуже насичені самі по собі – педагог
тільки і встигає, що відпрацювати hard skills «тверді навички».
Актуалізувати свої заняття і зробити їх більш практичними для вихованців
педагог може за допомогою паралельного відпрацювання soft skills «гнучкі
навички» - загальні навички та особистісні якості, які необхідні в сучасному світі.
Частина цих навичок і так розвивається на занятті – комунікації, презентації,
командна робота - в меті заняття присутні. Все що залишається педагогу, це
акцентувати на них і добавити відсутні – управління часом, лідерство.
Комунікації. Для розвитку цих навичок допоможуть картки з назвами
технологічних операцій, видів робіт (особливо, якщо це слово вилетіло з голови),
«розмова по телефону» (діалог між вихованцями про особливості виконання виробу,
види паперу і т.д.), емоційні ситуації (у вас нема необхідного матеріалу або
інструменту, що робити? Чим замінити?).
Командна робота і лідерство. Під час звичайної роботи в команді
відбувається постійне розподілення ролей - і сильні вихованці неодмінно стають
лідерами. Цього можна уникнути, використовуючи рольові картки. Можна разом з
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дітьми розібрати і обсудити командні ролі. Після цього вони тягнуть свою роль і
мають їй відповідати, виконуючи завдання. Для зацікавленості можна додати роль
шкідника.
Презентація. Основна проблема в розвитку цієї навички в тому, що група не
слухає мовця. У такій ситуації доповідачу просто не хочеться говорити. Щоб
виправити ситуацію, педагогу варто давати слухачам додаткові стимули наприклад, голосуванням обирати найбільш перспективний проект, купувати
кращий продукт і т.д. Можна організувати і командну роботу. Призначте 2-4
капітанів і дайте їм завдання: набрати команду для свого проекту (тему проекту
визначте заздалегідь). Їх завдання опитати людей, сформувати свою команду і потім
її представити.
Тайм – менеджмент. Щоб допомогти гуртківцям навчитися управляти
власним часом, не бійтеся ставити жорсткі часові рамки для виконання завдань.
Встановлюйте таймер або виводьте час на проектор. Для різноманітності можна
призначати відповідального за таймінг в кожній команді.
Всі ці навички можна застосувати не тільки в роботі, вони необхідні в
реальному житті. Коли дитина розвиває їх в собі: вдома, відвідуючи гуртки, в школі
- у неї з'являється впевненість у собі, в своєму володінні темою, предметом, і
головне - посилено бажання ходити на ваші заняття.
Майстер-клас «Букет бузку для мами»
Представлені методичні рекомендації до майстер – класу рекомендовано
керівникам гуртків ПТМ, «Паперопластика», «Іграшки і сувеніри», керівникам ГПД,
вчителям молодших класів. Форма проведення: в якості майстер-класу для спільної
роботи з батьками, заняття-виставка, командні змагання, заняття-ярмарок, заняттявиставка.
ВСТУП
Дорогий друже! Ти мабуть вже бачив, що в Україні починає квітувати бузок.
Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Бузок – улюблений
кущ що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі,
наповнюють повітря тонким ароматом.
Коли зацвітає бузок, кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти бузку
мають найрізноманітніший колір – всі відтінки веселки: білий, блакитний, рожевий,
бузковий, червоний і ліловий. Найчастіше колір квіточок бузковий, або бузковоліловий. Квіти бузку зібрані у суцвіття – довгі китиці, завдовжки 30-50 см. Такі
суцвіття нагадують пухнастий хвіст лисиці.
Сад бузків розташований на схилах Дніпра. В період цвітіння він нагадує
велетенський різнобарвний килим.
В Україні, як і в інших країнах Європи бузок — чужоземець. Його
батьківщина — Мала Азія. Звідти цю рослину вперше привезли у XVI cтолітті.
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Невибагливе деревце добре прижилося в наших краях, і вже за кілька десятиліть
бузок ріс чи не в кожному саду.
Зверни увагу! Листя у бузку блискуче, темно – зелене, гладеньке. Восени воно
опадає на землю, не змінюючи кольору. Навіть взимку під снігом опале листя бузку
лишається зеленим, ніби його щойно зірвали з куща. Бузок відмінно очищає повітря
від пилу та різних шкідливих домішок і не боїться загазованості атмосфери.
Витримує морози до 30˚С. Живе до 100 років.
Квіти та листя бузку мають лікувальні властивості. Існує повір’я, що бузок
приносить щастя: для цього в простому, з квіточками на чотири пелюстки, бузку
треба знайти квіточку з п’ятьма (або більше) пелюстками та з’їсти її або вкинути
собі за пазуху.
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Необхідні інструменти і матеріали:
1. Кольоровий папір гофрований
2. Кольоровий папір коричневий – 1 арк
3. Картон блакитного кольору – 1 шт
4. Ножиці
5. Клей ПВА
6. Олівець технічний, шпажка
7. Лінійка
Згинаємо аркуш коричневого кольору навпіл
по довжині, олівцем промальовуємо форму
половини вазону (як забажаємо), починаючи
із загину аркушу, як показано на фото.
Вирізаємо вазон

Приклеюємо вазон у нижній частині картону
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Олівцем і лінійкою розбиваємо кольоровий
гофрований папір на квадрати 2*2 см

Нарізаємо заготівки – квадрати 2*2 см трьох
кольорів із гофри

- Олівцем промальовуємо на картоні
гілочки бузку (3-7 шт),
- Приклеюємо кожну заготівку до однієї
гілочки методом торцевого склеювання
(прокручуємо
навколо
шпажки/олівця
заготівку и торцем приклеюємо до картону)
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Колір гілочок обираємо на свій смак!

У мене 7 гілочок.
Але можна зробити все в одному кольорі
перекладаючи гілочки зеленим листям (тоді
вони не будуть зливатися в одну незрозумілу
масу)

З гофри зеленого кольору
нарізаємо листочки та
проклеюємо ними наш букет

Підсумок нашої роботи – отакий яскравий
букет бузку.
Робіть, як я і краще!
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2.2.

ВИГОТОВЛЕННЯ МАШИНОК З ПІДРУЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Ревков Олександр Васильович, заступник
директора з навчально-методичної роботи КЗ
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР, керівник гуртка
«Виготовлення найпростіших технічних об'єктів»

Як зробити приголомшливі паперові машинки з втулок від туалетного паперу, а з
паперових тарілок? Ці іграшки настільки прості у виготовленні, що навіть для
маленьких дітей це буде веселе і легке заняття. Ви можете прикрасити автомобілі
наклейками, кольоровим папером і навіть парчею, щоб зробити гоночний болід, або
пасажирський автомобіль про який мріяли. Виготовлення паперових машин з
підручних матеріалів приносить стільки ж задоволення, скільки і гра з ними!
Адже під час «пошуків» необхідних матеріалів для конструювання технічних
засобів з підручної сировини, розвиваються так необхідні «soft skills» - критичне
мислення, адаптивність, колективна взаємодія, вміння переконувати, планувати свій
час, поділ відповідальності. При роботі з підручними матеріалами (вторинною
сировиною) дитина не боїться помилитися, бо розуміє, що помилка – це шлях до
правильної дії, без страху та критики з боку інших. Цей вид роботи дозволяє
зробити помилку. Наступного разу дитина обере інший, більш ефективний шлях
розв’язання проблеми.
Робота з вторинною сировиною розвиває творчість та мислення «поза
шаблоном», дає простір для експериментів та оригінальних ідей. Хорошою
практикою є колективна робота, проектна діяльність – вона включає взаємодію з
іншими гуртківцями, коли одному не можливо виконати роботу. Важливе вміння
домовитися, почути іншого, де потрібно – промовчати, підбадьорити, похвалити або
навпаки делікатно вказати на помилку. Такий формат вчить розподіляти обов’язки,
підтримувати та допомагати іншим, відчувати відповідальність за результат спільної
роботи.
Вміння презентувати себе і свої роботи – ефективний інструмент розвитку «soft
skills». Все життя нам доводиться розповідати про себе. І від того, як ми будемо це
робити, залежить багато чого. Уміння грамотно презентувати себе - значить змусити
всіх повірити в свою винятковість. Вироби з бросового матеріалу виходять
надзвичайними, фантастичними та унікальними і саме це стає поштовхом для
ефективної презентації – дітям цікаво та незвично, їм хочеться показати які вони
класні!
Майстер-клас «Машинка з паперової тарілки»
Суперлегка саморобка з паперу! Знадобиться всього кілька дуже простих
матеріалів і трохи вільного часу, щоб зробити цю забавну машинку з паперової
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тарілки. Напевно у вас вдома або в класі вже є всі необхідні матеріали, а їх треба не
так вже й багато.
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Отже, для виготовлення
паперового автомобіля потрібні:
пензлик і фарба (акрилова відмінний варіант), паперова
тарілка, кольоровий (жовтий) папір і
чорний картон, ножиці і клей.
І все, можна приступати до
роботи.
Крок 1: Розріжте паперову тарілку
навпіл.

Крок 2: Пофарбуйте паперову
тарілку фарбою за вашим вибором.
Дайте висохнути.

Крок 3: В очікуванні висихання
фарби виріжте два чорних кола для
шин. Крім того, виріжте два
менших жовтих або білих
кружечка для центру шин.
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Крок 4: Наклейте жовте коло
поверх чорного кола.

Крок 5: Виріжте два жовтих прямокутника, щоб вони були вікнами машини.
Щоб було простіше робити однакові розміри, ви можете скласти аркуш
паперу і вирізати обидва прямокутника одночасно.

Крок 6: Як тільки тарілка висохне,
приклейте шини та вікна.
ГОТОВО!

Майстер-клас «Машинки з втулок від туалетного паперу»
Що вам потрібно:
- Інструменти: ножиці та канцелярський ніж, пензлик.
- Матеріали: трубка від туалетного паперу, акрилова фарба, картон, папір для
прикрас / наклейки (за бажанням), клей, (маленькі зубці-застібки).
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

1. Підготуйте стільки трубок для
туалетного паперу, скільки
автомобілів ви хотіли б зробити.
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2. Пофарбуйте трубки для
туалетного паперу акриловими
фарбами за допомогою пензля.

3. В очікуванні висихання фарби
ви можете перейти до наступного
кроку. Намалюйте кола на картоні це будуть колеса машин. Не
забудьте намалювати менші - це
будуть кермові колеса. Виріжте їх
за допомогою ножиць.

4. Пофарбувавши і висушивши всі
трубки, ви можете розрізати отвори
канцелярським ножем, а потім
відвернути їх - це буде спинка
переднього сидіння. Не забудьте
приклеїти кермо на протилежному
боці прорізу
5. Тепер все, що вам потрібно
зробити, це закріпити колеса за
допомогою брекетів (застібок, або
приклеїти), і, що найприємніше в
роботі, прикрасити автомобілі
наклейками / папером для
прикраси, які роблять кожне з них
унікальним.
ГОТОВО!
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2.3.

ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
МАСОВИХ ЗАХОДІВ ВІДДІЛУ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
Павлік Олег Петрович, керівник гуртка
«Конструювання повітряних змій» КЗ
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР

У вихованні позашкільників певне місце займають практичні заняття на
природі (або виїзні заходи), які можуть стати найбільш ефективною формою
активного відпочинку дітей в рамках гурткової роботи, або перерости в загальні
заходи, наприклад: дні здоров'я, фізкультурні свята, розваги, пішохідні переходи,
фізкультурні розваги.
Мета таких занять – формування «soft skills» під час активної участі всієї
групи гуртка «Повітряні змії» у запропонованому заході (власному чи загальному).
Які саме формуються «гнучкі навички» під час спортивних заходів?
- навички спілкування: вміння слухати, переконувати і аргументувати; взаємодія з
командою, націленість на результат;
- емпатія, контроль своїх емоцій, ініціативність;
- швидке реагування на зміну обставин;
- виконувати лідерські функції – брати на себе відповідальність, мотивувати
інших.
День здоров'я. Основна мета дня здоров'я – охопити всіх вихованців різними
фізкультурними заходами. Повітряні змії під час такого заходу можуть
поєднуватися з іграми-естафетами, розвагами-атракціонами, виконання фізичних
вправ (біг, стрибки, метання, лазіння).
Фізкультурні свята. Участь у фізкультурних святах сприяє виявленню
самостійності та ініціативи у виконанні рухових завдань, досягнення кращих
результатів в умовах змагань, виховання колективізму, наполегливості,
відповідальності, дисциплінованості та інших морально-вольових якостей.
Підготовка до свята починається із складання програми, у якій визначаються мета,
дата, час та місце його проведення, перелік номерів програми: парад учасників,
масові гімнастичні виступи, змагання з різних видів вправ та ігор, конкурсів;
зазначити кількість учасників свята; склад суддівського журі, підбиття підсумків
змагання та нагородження учасників свята.
Фізкультурне свято проводиться за такою схемою:
1. Відкриття свята, парад учасників під святковий марш, привітання команд.
2. Виступи учасників свята з гімнастичними вправами.
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3. Проведення змагань між командами, участь в іграх-естафетах, атракціонах,
сюрпризний момент.
. Завершення свята, підбиття підсумків, нагородження, закриття свята.
Створенню святкового настрою сприяє «сюрпризний момент», що доставляє
учасникам свята багато радощів та задоволення.
Фізкультурні розваги. Головна мета – створити у дітей радісний настрій,
удосконалити їх рухові вміння та навички у невимушеній ігровій обстановці.
Тривалість фізкультурних розваг може співпадати з тривалістю гурткового заняття і
складає 30-50 хвилин.
Фізкультурні розваги не потребують спеціальної підготовки. Вони в
основному будуються на раніше вивчених дітьми вправах та іграх. Однак це не
виключає розучування нових рухливих ігор з нескладними правилами та сюжетом.
Керівник гуртка організовує розваги, є суддею змагань, подає команди на
початок та закінчення гри; робить зауваження дітям, які порушують правила,
підбиває підсумки розваг.
Пішохідні переходи. Мета – удосконалення рухових навичок та комплексний
розвиток рухових якостей у природних умовах (парк, ліс, берег річки), привчання
дітей орієнтуватися на місцевості. Рухова діяльність у поєднанні зі свіжим повітрям,
сонцем підвищує захисні реакції організму дошкільнят, загартовує їх. Оточуюча
природа, різноманітні враження збагачують знання, виховують естетичні почуття
дітей.
Під час проведення пішохідних переходів слід використовувати їх для
виховання дисципліни та ознайомлення з правилами дій пішоходів на вулиці, а
також для вирішення освітніх завдань: знайомство з архітектурою будинків,
породами дерев, поряд з якими проходять діти, тощо.
Керівник заздалегідь готується до проведення пішохідного переходу,
розробляє його план та маршрут, передбачає проведення активного відпочинку
(виконання основних рухів, ігор), підготовляє необхідний інвентар (м'ячі, скакалки
та ін.). Вибір маршруту та швидкість пересування групи залежать від фізичної
підготовленості дітей. Важливо також наголосити дітям, у якому одязі та взутті
більш доцільно відправлятися на цю прогулянку.
Під час пересування по маршруту діти можуть йти вільно, зграйкою, тому що
ходьба у парах утруднює свободу пересування та викликає негативні емоції.
Шикування у пари виправдано тільки при переході дороги, по якій рухається
транспорт, та в той час, коли група йде по пішохідному тротуару.
Результатом має бути сформована спортивно-змагальна культура дитини, що
характеризується різнобічними глибокими знаннями та вміннями про фізичну
культуру, спорт, наявністю світоглядних ціннісних орієнтацій щодо дисципліни,
роботи в команді.
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Отже, діти на таких заходах зможуть організувати свій активний відпочинок,
раціонально використовувати свій час, залучати до своєї діяльності інших через гру.
Сценарій свята кайт-флаїнгу (повітряні змії)
«На перетині вітрів»
Обладнання: посилювач звуку, обмежуюча сигнальна стрічка, рупор,
фотоапарат, відеокамера, інструменти для ремонту, аптечка швидкої допомоги, на
30 дітей
Ведуча: Рівняйсь! Струнко
Повітряний змій, у небі порхає,
за нитку шовкову хлопчина тримає
І всі разом гори звернемо бо дружньо змагання ми проведемо!
Ми розпочинаємо свято кайт - флаїнгу. Ми хочемо, щоб в Україні це був
сімейний вид спорту: і для дітей, і для їхніх батьків.
ГІСТЬ 1: Конструювати зміїв та керувати ними можна навчитися, без
перебільшення, у будь-якому віці. Найпростішу форму ― ромбоподібний змій може запустити і маленька дитина без підготовки. Спортивний і видовищний кайтфлаїнг вимагає складніших форм. І я вам бажаю показати ваш професійний рівень.
ГІСТЬ 2. Сьогодні ми побачимо прості кайти і кайти завдовжки від півтора
метрів.
Ведуча: Представляємо членів та голову журі. Вітальне слово членів журі.
Ведуча представляє фото, відеооператорів, можливо з числа дітей.
Голова журі: оголошує початок змагань, видає путівні листи з мапою свята
кайт-флаїнгу, наголошує на правилах змагань та техніці безпеки.
Орієнтовний план фізкультурної розваги на майданчику: для глядачів, членів
родин, тих хто завершив змагання.
1.

Гра «Смуга перешкод». Треба
магнітним дротиком потрапити у
цифру і дати відповідь на запитання.

2.

Гра
«Чия
ланка
швидше
збереться?». За сигналом група
збирається біля капітану і ведеться
перерахування
дітей.
Можна
вигукнути назву команди або девіз.
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3.

Гра «Атракціон» - «Хто більше збере
кеглів із зав'язаними очима». Можна
використовувати будь-який інвентар
всередині або наприкінці свята, щоб
зібрати весь інвентар в одну коробку.

4.

Гра «Знайди та промовчи». Можно використати при зборі
інструментів, обладнання та особистих речей. Всі речі збираються в
коробки, а потім з’ясовуються господарі.

5. Гра «М'яч капітану». Можно використати як спосіб для збору дітей біля
керівника.
Підсумки та нагородження.
Слово голови журі
Змію не страшні вітри.
Зв'язок міцний, як канати.
Довірся, рука - не тремти,
навчися просто тримати.
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2.4.

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ПРОЄКТІВ З РОБОТОТЕХНІКИ
«РОБОТИ НА СЛУЖБІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Смирнова Анна Василівна, завідувач відділом STEM
освіти КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР,
керівник гуртка «Основи робототехніки та
комп'ютерного моделювання»

Технічні здібності підростаючого покоління потребують всебічного розвитку
та повноцінної реалізації, оскільки саме технічно компетентна молодь є головним
чинником успішності нації в умовах економічних та соціально-політичних
перетворень у суспільстві.
Провідною ідеєю Конкурсу є створення сприятливих умов для повноцінного
розвитку творчого мислення вихованців у закладі позашкільної освіти науковотехнічного напряму, підвищення їх мотивації та зацікавленості у вивчені
робототехніки та сфери сучасних технологій в цілому, що сприяє успішній адаптації
дітей та молоді до нових соціальних умов.
Серед
основних
завдань
Конкурсу
є:
стимулювання
творчого
самовдосконалення учнівської та студентської молоді; розвиток інноваційних
напрямів STEM – освіти; популяризація науково-технічної творчості, робототехніки
та електроніки; національно-патріотичне виховання учнівської та студентської
молоді засобами створення роботизованих систем, які можливо використовувати
Збройними силами України; вдосконалення навичок створення науково-технічних
проєктів з подальшим захистом власної розробки.
Авторським колективом педагогів відділу STEM освіти було розроблено
Положення та практичні рекомендації щодо організації та проведення Конкурсу;
надано матеріал з використання інтерактивних прийомів та ефективних методів
активізації творчої діяльності гуртківців щодо розвитку технічних компетенцій; надано
приклади проектів, що доводять успішність адаптації молоді до процесу оволодіння
сучасною технікою та технологіями, розвитку soft skills (гнучких навичок), які
будуть затребувані у майбутньому: здатність до лідерського та соціального впливу,
комплексне бачення та здатність знаходити рішення складних задач, контекстне
мислення (уміння обробляти дані, виокремлювати з масиву даних інформацію),
навички ефективної комунікації, ефективного слухання, ведення переговорів,
емоційний інтелект, уміння прогнозувати, гнучкість, швидка адаптація до змін
тощо.
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Про проведення обласного
Конкурсу проєктів з робототехніки
«Роботи на службі Збройних сил України»
Відповідно до Програми розвитку Запорізької області на 2018-2022 роки,
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 30.11.2017 року №5 та плану
роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2019 рік, комунальним
закладом «Запорізький обласний Центр науково-технічної творчості «Грані»
Запорізької обласної ради (далі – Центр НТТУМ «Грані») ініційовано проведення
обласного Конкурсу проєктів з робототехніки «Роботи на службі Збройних сил
України» (далі – Конкурс).
Для участі у заході до Центра НТТУМ «Грані» необхідно було надіслати
проєктні роботи на тематику Конкурсу згідно з «Порядком проведення обласного
Конкурсу проєктів з робототехніки «Роботи на службі Збройних сил України» в
2019-2020 н.р.» .
Конкурс проєктів проходив в два етапи:
- І етап – заочний (18 листопада – 10 грудня 2019 р.);
- ІІ етап – очний, захист Конкурсних проєктів (21 грудня 2019 р.).
План проведення Конкурсу проєктів з робототехніки
«Роботи на службі Збройних сил України» у 2019-2020 н.р.:

18 листопада– 10 грудня 2019 – перший (заочний) тур Конкурсу;
р.
11 – 17 грудня 2019 р.
– оцінювання Конкурсних проєктів членами
журі;
18 – 20 грудня 2019 р.

– підготовка до другого (очного) туру;

21 грудня 2019 р.

– захист Конкурсних проєктів, які були обрані
для участі у другому турі; визначення призерів та
переможців Конкурсу.
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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ
З РОБОТОТЕХНІКИ «РОБОТИ НА СЛУЖБІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ»
у 2019-2020 н.р.
1. Загальні положення
1.1 Цей документ визначає порядок організації та проведення обласного
Конкурсу проєктів з робототехніки «Роботи на службі Збройних сил України» (далі
– Конкурс).
1.2 Конкурс проводиться серед здобувачів освіти віком до 18 років включно
закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти,
фахової передвищої освіти, позашкільної освіти та вищих навчальних закладів (далі
– учасники).
1.3 Предметом Конкурсу є інноваційні дослідні проєкти (далі – Проєкти), в
основі яких - розробка, створення, налаштування та опис експлуатації
роботизованих систем, які можливо використовувати Збройними силами України.
2. Мета та основні завдання Конкурсу
2.1 Конкурс проводиться з метою розвитку творчого мислення учасників,
підвищення їх мотивації та зацікавленості у вивчені робототехніки та сфери
сучасних технологій в цілому, а також для популяризації робототехніки серед дітей
та молоді.
2.2 Основними завданнями Конкурсу є:
- стимулювання творчого самовдосконалення учнівської та студентської
молоді;
- розвиток інноваційних напрямів STEM – освіти;
- популяризація науково-технічної творчості, робототехніки та електроніки;
- національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді
засобами створення роботизованих систем, які можливо використовувати
Збройними силами України;
- вдосконалення навичок створення науково-технічних проєктів з
подальшим захистом власної розробки.
3. Організація Конкурсу
3.1 Конкурс організовує та проводить КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (далі –
Організатор).
3.2 Конкурс проводиться у два етапи:
- Перший етап – відбірковий (заочний).
- Другий етап – фінальний (захист робіт, очний).
3.3 Для участі у першому етапі Конкурсу необхідно надати:
- оформлений у текстовому документі проєкт на електронну адресу
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Організатора. Обов’язкові розділи документа: актуальність роботи, сфера
застосування (згідно тематики Конкурсу), схема складання моделі, опис програмної
реалізації дій робота, фото демонстраційної моделі;
- заповнити
заявку
на
участь
у
Конкурсі
за
посиланням
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyt7T2YKENK5mV1gaondieElGijPfaAdZyEN
MjXNBUus1hCw/viewform.
3.4 Журі Конкурсу розглядає подані Проєкти і визначає переможців першого
етапу.
До участі у другому етапі Конкурсу – захисту Проєктів запрошуються
переможці першого етапу, керівник команди яких повинен надати документи, що
підтверджують вік учасників.
3.5 Члени Журі оцінюють Проєкти учасників Конкурсу згідно з критеріями.
Рішення Журі щодо результатів Конкурсу є остаточним і оскарженню не
підлягає.
4. Учасники Конкурсу
4.1 У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти віком до 18 років включно
закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти,
фахової передвищої освіти, позашкільної освіти та вищих навчальних закладів.
4.2 До участі у Конкурсі допускаються Проєкти, виконані у співавторстві.
Число співавторів не має перевищувати три особи.
4.3 Учасники Конкурсу поділяються на дві вікові категорії:
- віком до 10 років;
- віком від 11до18 років.
4.4 У другому етапі Конкурсу беруть участь переможці першого етапу
Конкурсу.
4.5 Учасники Конкурсу мають право ознайомитись з результатами оцінювання
своїх Проєктів та одержати пояснення щодо об’єктивності оцінювання.
5 Вимоги до Конкурсних Проєктів та критерії їх оцінювання
5.1 До участі в Конкурсі подаються Проєкти згідно тематики, які є
оригінальними, не скопійованими доробками, які раніше ніде не виставлялися.
5.2 Робота має бути викладена українською мовою.
5.3 У роботі вказуються використані джерела (література, періодичні видання,
адреси сайтів тощо).
5.4 Обмежень щодо розміру моделі, платформи програмної реалізації або
фірми деталей робота не має.
5.5 Вимоги до файлу текстового опису роботи:
- об’єм роботи – необмежений;
- формат файлу .doc/ .docx/ .pdf;
- файл містить: назву Проєкту, авторів Проєкту, актуальність роботи, сферу
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застосування (згідно тематики Конкурсу), схему складання моделі, опис програмної
реалізації дій робота, фото демонстраційної моделі.
5.6 Для захисту Проєкту у другому етапі Конкурсу необхідно підготувати або
презентацію, або відеоролик з тезами Проєкту, фото – та/або відеоматеріалами
процесу розробки та налагодження моделі.
5.7 Під час захисту роботи Журі має право ставити запитання авторам
Проєктів, які стосуються процесу розробки, конструювання та налагодження
демонстраційної моделі а також відносно сфери застосування виготовленої моделі.
5.8 Демонстраційні моделі, які представлені на Конкурсі, мають відповідати
правилам техніки безпеки.
5.9 Оцінювання Конкурсних робіт проводиться журі за наступними
критеріями:
- актуальність, практичне значення Проєкту (20 балів);
- творчий підхід і самостійність у виконанні (20 балів);
- відповідність вимогам до оформлення роботи (20 балів);
- системність та повнота в розкритті теми Проєкту (20 балів);
- оригінальність ідеї, новаторство, творчий підхід (20 балів).
5.10 Підбиття підсумків Конкурсу та нагородження переможців і призерів
здійснюється за поданням журі.
5.11 Нагородження здійснюється у кожній віковій групі окремо.
5.12 Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами
Департаменту освіти і науки України Запорізької обласної державної адміністрації.
Керівники, вихованці яких перемогли або посіли призові місця нагороджуються
грамотами Департаменту освіти і науки України Запорізької обласної державної
адміністрації. Учасники Конкурсу нагороджуються дипломами за участь КЗ
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР.
6 Відносини у сфері авторських прав
6.1 Надаючи свій Проєкт до участі в Конкурсі, учасник:
- надає Організатору Конкурсу право зберігати, друкувати, копіювати,
фотографувати Проєкт та розміщати його для вільного доступу в мережі Інтернет на
необмежений період часу;
- надає Організатору Конкурсу право публікувати наданий конкурсний
Проєкт на офіційному сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (www.grani.in.ua) та на
сторінках КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в соціальних мережах.
6.2 Організатор Конкурсу зобов’язується зазначати ім’я автора/авторів
Проєкту при його використанні у будь-якому вигляді.
6.3 Проєкти учасників та переможців Конкурсу надалі можуть бути
використані в освітній діяльності КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР.
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Додаток 3

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
23.12.2019

м. Запоріжжя

№7 5

Про підсумки обласного
конкурсу проєктів з робототехніки
«Роботи на службі Збройних
сил України»
Відповідно до Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки,
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 5 , плану роботи
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2019 рік, з метою
популяризації та сприяння подальшого розвитку технічної творчості серед
учнівської молоді, комунальним закладом «Запорізький обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради 21 грудня
2019 року був проведений обласний конкурс проєктів з робототехніки «Роботи на
службі Збройних сил України». (далі – Конкурс).
У Конкурсі брали участь 23 учня (вихованця) закладів освіти Запорізької
області: комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради, Широківський
заклад загальної середньої освіти Широківської сільської ради Запорізького району
Запорізької області, Богданівський опорний заклад загальної середньої освіти
Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області,
Августинівський заклад загальної середньої освіти Широківської сільської ради
Запорізького району Запорізької області (філія комунального закладу «Запорізький
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької
обласної ради), Петропільський опорний заклад загальної середньої освіти
Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, Оріхівська
філія № 5 комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Сузір'я»
Оріхівської міської ради.
Для учасників була організована цікава розважальна програма та екскурсія
комунальним закладом «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради. Конкурс пройшов на високому
організаційному рівні.
За результатами Конкурсу та на підставі рішення журі
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Н А К А З У Ю:
1. Нагородити переможців обласного конкурсу проєктів з робототехніки
«Роботи на службі Збройних сил України» грамотами Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації:
1) команди, які посіли призові місця (додаток);
2) керівників гуртків, команди яких посіли призові місця:
– Калашник Карину Анатоліївну – Широківський заклад загальної
середньої освіти Запорізького району Запорізької області;
– Брану Ольгу Євгенівну – Августинівський заклад загальної середньої
освіти Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області (філія
комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради);
– Сиволап Юлію Олександрівну – Петропільський опорний заклад
загальної середньої освіти Широківської сільської ради Запорізького району
Запорізької області;
– Стоячко Валентину Олександрівну – Оріхівська філія № 5 комунального
закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти «Сузір'я» Оріхівської міської
ради;
– Бойчук Єлизавету Едуардівну –комунальний заклад «Запорізький
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької
обласної ради.
2. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
авторів проєктів, які посіли призові місця у зазначеному Конкурсі (додаток).
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, уповноваженим в управлінні об’єднаних територіальних громад
розглянути питання щодо:
1) розширення мережі гуртків напряму Stem-освіти;
2) відзначення педагогів, вихованці яких брали активну участь в обласних
заходах.
4.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Тимчасово виконувач обов’язків
директора Депараменту

Віктор ЗАХАРЧУК

Лариса Чурикова 239 02 98
Сергій Богданов 236 10 59
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Додаток
до наказу Департаменту
від 23.12.2019
№7 5
ПІДСУМКИ
проведення обласного конкурсу проєктів з робототехніки
«Роботи на службі Збройних сил України»
21 грудня 2019 року
Призові командні місця в молодшій віковій категорії посіли:
І місце – команда Широківського закладу загальної середньої освіти Широківської
сільської ради Запорізького району Запорізької області (керівник
Калашник К.А.);
І місце – команда комунальний заклад «Запорізький обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради
(керівник Бойчук Є.Е.);
ІІ місце – команда комунальний заклад «Запорізький обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради
(керівник Бойчук Є.Е.);
ІІІ місце – команда Петропільського опорного закладу загальної середньої освіти
Широківської сільської ради Запорізького району Запорізькоїобластв
(керівник Сиволап Ю.О.)
Призові командні місця в старшій віковій категорії посіли:
І місце
– команда Августинівського закладу загальної середньої освіти
Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
(філія КЗ «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради (керівник
Брана О.Є.);
ІІ місце – команда Оріхівської філії № 5 комунальний заклад «Опорний заклад
загальної середньої освіти «Сузір'я» Оріхівської міської ради (керівник
Стоячко В.О.);
ІІІ місце – команда Оріхівської філії № 5 комунальний заклад «Опорний заклад
загальної середньої освіти «Сузір'я» Оріхівської міської ради (керівник
Стоячко В.О.)
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Дипломами за захист проєктів в молодшій віковій категорії нагороджені:
І місце – Лущікова Марина, Фоменко Ольга, Сердюков Артем, Широківський заклад
загальної середньої освіти (керівник Калашник К.А.);
І місце – Походенко Семен, Лазаренко Андрій, Топузлієв Денис, комунальний
заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради (керівник
Бойчук
Є.Е.);
ІІ місце – Мокрієнко Михайло, Балабанов Михайло, комунальний заклад
«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді «Грані» Запорізької обласної ради (керівник Бойчук Є.Е.);
ІІ місце – Андрієнко Тимур, Морозов Олександр, Мокрієнко Сергій, комунальний
заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради (керівник Бойчук
Є.Е.);
ІІІ місце – Шаповалова Єва, Руденко Катерина, Литаш Аріанна, Петропільський
опорний заклад загальної середньої освіти Широківської сільської ради
Запорізького району Запорізької області (керівник Сиволап Ю.О.)
Дипломами за захист проєктів в старшій віковій категорії нагороджені:
І місце
– Брана Денис, Августинівський заклад загальної середньої освіти
Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
(філія КЗ «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради (керівник
Брана О.Є.);
ІІ місце – Кучма Олександр, Білоус Андрій, Оріхівська філія № 5 комунальний
заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Сузір'я» Оріхівської
міської ради (керівник Стоячко В.О.);
ІІІ місце – Гудим Даніл, Білоус Антон, Оріхівська філія № 5 комунальний заклад
«Опорний заклад загальної середньої освіти «Сузір'я» Оріхівської міської
ради (керівник Стоячко В.О.)

Начальник відділу позашкільної,
вищої освіти та інтернатних закладів

Ігор ШПІРНИЙ

Сергій Богданов 236 10 59
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Проєкти - переможці Обласного конкурсу проєктів з робототехніки
«Роботи на службі Збройних сил України»
Проєкт
«Попереджувач небезпеки»
Підготували вихованці гуртка «Основи робототехніки та
комп’ютерного моделювання» Широківського ЗЗССО
Лущікова Марина, Фоменко Ольга, Сердюков Артем
Керівник гуртка: Калашник Карина Анатоліївна
І. Актуальність роботи
На сьогоднішній день нашій армії треба бути спроможнішою, потужнішою,
щоб більш ефективно захищати свою територію та народ. Саме тому, ми вирішили
створити справжній попереджувач небезпеки, який стане незамінним помічником
для нашої армії. Для цього ми використали набір Lego Education WeDo 2.0.
ІІ. Сфера застосування
Назва нашого проєкту – робот «Попереджувач небезпеки». Його зовнішній
вигляд подібний до військової машини.
Чому саме Попереджувач небезпеки? Його основна функція – застерігати та
попереджувати про потенційну небезпеку. Наш робот надійний та витривалий до
погодних умов, оскільки виготовлений з високоякісних та міцних матеріалів, які
непідвладні ніяким негативним зовнішнім факторам. Корпус Попереджувача
повністю броньований, що дозволяє йому зберігати свою працездатність під час
військового завдання. У робота встановлений спеціальний датчик, який реагує
тільки на небезпеку. В його функції непередбачена реакція на звичайні рухи людей,
предмети чи явища, які не несуть ніякої загрози життю людини.
Що може бути небезпекою? Ми створили приклади і варіанти можливих
загроз. Серед розглянутих є міна, яку не побачиш неозброєним оком та ворог в
обличчі істоти, яка може заподіяти шкоду. Робот запрограмований таким чином, що
реагує тільки на ті предмети та рухи, які є небезпечними. Його запускають для
дослідження певної території з метою перевірки її на наявність будь-яких
загрозливих факторів. Відшукавши потрібний об’єкт, Попереджувач подає сигнал
воїнам у вигляді характерного звуку, а захисники, відповідно до отриманих даних,
вирішують, як їм діяти далі. Попереджувач буде дуже корисним як у військовій
сфері, так і для захисту мирного населення.
ІІІ. Опис програмної реалізації дій робота
1 варіант
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Робота запускаємо для дослідження певної ериторії. Для того, щоб він побачив
небезпеку використовуємо датчик Руху. Програмуємо таким чином, щоб він
зупинився біля потенційної небезпеки і подав сигнал. В нашому випадку це:
1) СмартХаб змінює стандартний синій колір на червоний;
2) використовується звуковий сигнал.
Далі колір знову змінюється на синій. І робот повторює всі рухи за аналогією,
тому що використано блок «Цикл». Так, як ми пропонуємо і розглядаємо роботу
Попереджувача з трьома загрозами – 2 міни і ворог, під блоком «Цикл» ставимо
цифру «3». Після того, як військове завдання виконано, мотор рухається 3 секунди і
зупиняється.
2 варіант
Можна запрограмувати робота так, щоб він неодноразово подавав сигнал,
виявивши небезпеку. Але для подальшого пошуку загрози треба спочатку його
запускати вручну.
3 варіант

Дана програма дозволяє роботу рухатись безперервно. Зупинити його можна
тільки вручну, натиснувши стоп
.
ІV. Фото демонстраційної моделі
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V. СХЕМА СКЛАДАННЯ МОДЕЛІ
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Готова модель

Проєкт
«Робот охоронець-сонар»
Підготував вихованець гуртка
«Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання»
КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР Брана Денис
Керівник гуртка: Брана Ольга Євгенівна
Актуальність роботи
Теперішній час – епоха високих технологій. Робототехніка заполонила усі
сфери діяльності людини. Роботи знаходяться усюди: на виробництві, у космічних
дослідженнях, у побуті, у сфері послуг. Робототехніка розвивається швидко та
зовсім скоро роботі замінять офіціантів, двірників, охоронців.
Сфера застосування
Головне призначення «Робота охоронець-сонар» - патрулювання певної
території та виявлення сторонніх об’єктів. Патрулювання може відбуватись у певній
точці для виявлення об’єктів, обертання датчика до 300° навколо осі, або охорона по
заданій траєкторії, теж з обертання датчика до 300° навколо осі. Охорона об’єктів як
в ЗСУ так і в мирному житті.
Схема складання моделі
За основу під час збирання робота беремо інструкцію «робот танк»
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Опис програмної реалізації дій робота
1. Патрулювання по території

2. Патрулювання на фіксованому місці

Фото демонстраційної моделі
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2.5.

ПЕРШІ КРОКИ У ПРОГРАМУВАННІ
Бойчук Єлизавета Едуардівна, керівник
гуртка «Творча діяльність в
середовищі програмування Scratch»
КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР

Рух людської цивілізації в бік автоматизації та діджиталізації підвищує попит
на ІТ-спеціальності та актуалізує проблему раннього навчання програмуванню
дитини. Насправді, долучати до світу IT можна і з 3-5 років. Здивовані? Природно,
дитина не сяде за ноутбук і не напише програму. На цьому етапі допоможуть пазли,
головоломки і конструктори.
Існує міф, що всі ІТ – спеціалісти це нудні люди, які не вміють і не хочуть
спілкуватись з іншими – і це лякає багатьох батьків, які віддають свою дитину до
відповідних гуртків. Але це не так - сучасний програміст має аргументувати свої
ідеї зрозумілою для замовника мовою, перетворювати презентацію продукту на
невелике шоу, будувати довгострокову комунікацію з командою та клієнтами.
Є лише один вірний спосіб підготувати дитину до успішного дорослого життя:
навчити адаптуватися до будь-яких змін, які чекають її в майбутньому. Робити
ставку не тільки на «hard skills», але перш за все на «soft skills».
«Soft skills» - це надпрофесійні навички особистості – комунікабельність та
цілепокладання (лідерство, знати що ти робиш і навіщо, стресостійкість). На
сьогодні більшість програм створюється в команді і саме вміння працювати в ній є
основною вимогою до ІТ - спеціалістів.
Програма гуртка «Перші кроки в програмуванні» направлена на створення
умов для формування як «hard skills» так і «soft skills» і передбачає:
1. Всебічний розвиток: тренування аналітичного, просторового мислення,
фантазії та уважності.
2. «Суперсила» спілкуватися з машинами, управляти ними і перекладати на
комп’ютер рішення складних завдань.
3. Основи програмування, як і іноземні мови, легко засвоюються в дитячому
віці.
4. Можливість самовираження за допомогою сучасних технологій.
5. Працювати в команді. В розмові з’являться такі слова як: «ми подумали»,
«ми вирішили», «на нашу думку», «наша команда узгодила», «наше рішення було
правильним», «ми швидко опанували завдання» тощо. Тобто замінюється «Я» на
«МИ».
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Спробуйте запропонувати дитині гру з тих, які навчають програмуванню.
Представляємо добірку мобільних додатків, з якими ваша дитина почне занурення у
світ ІТ легко та з ентузіазмом.
1. LIGHTBOT И LIGHTBOT JR.
Вік: від до 8 років (Lightbot Jr.), з 9 років (Lightbot)
Реалізація: Web-браузери, iOS, Android
Можливості: гра-головоломка від канадця Дені Ярославського, що навчає
плануванню, тестуванню, налагодженню, процедурам та циклам. Суть у тому, щоб
підсвітити плитки на трьохвимірній решітці, зібравши для робота-виконавця
алгоритм із команд. Гравець управляє роботом, мета якого – підсвітити всі плитки
блакитного кольору за допомогою єдиної серії команд. Творці іграшки
стверджують, що Lightbot Jr вчить малюків тестуванню, налагодженню циклам і
процедурам.

2. KODABLE
Вік: від 5 до 8 років
Реалізація: iOS
Можливості: в цій грі-лабіринті викладаються основи програмування для дітей
(умови, функції, цикли та відлагодження). Відверте захоплення у малюків
викликають яскраві та кумедні герої. Навчання дитини програмуванню можливе
навіть без уміння читати. За легендою, пухнасті прибульці опинилися на новій
планеті і вивчають її. Гравець управляє ними, переходячи на все більш складні рівні
(їх тут 5).
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3. ROBOZZLE
Вік: з 6 років
Реалізація: Web-браузер, iOS, Android, Windows phone
Можливості: розробники позиціонують свій продукт як соціальну груголоволомку, тоді як експерти одностайні в думці, що це досить захоплюючий
метод подачі азів програмування для дітей у формі гри. Задача гравця – провести
лабіринтами робота за рахунок використання команд, причому на деяких рівнях
завдання змушують замислитися навіть дорослих, солідних програмерів. Молодшим
школярам пропонується скласти алгоритм. Стрілка повинна рухатися по пазлу. Гра
підходить для вдосконалення навичок програмування та постійної практики.

4. SCRATCH
Вік: від 10 років
Реалізація: ПК, Мас, Android, iOS
Можливості: Scratch дозволяє дітям (і дорослим) створювати власні ігри і
анімації, використовуючи спрощені методи програмування. Однак, це середовище
програмування досить складне для маленьких діток, адже для успішної роботи в
Scratch треба знати, що таке від'ємні числа, десяткові дроби і координатна площина.
Для тих, малюків, які ще не знайомі з цими математичними поняттями існує велика
кількість інших логічних ігор, які дозволяють відкрити двері в світ програмування.
Scratch підходить для вивчення алгоритмів, даних і змінних, освоєння базових
понять. Гра проста, зрозуміла і призводить до швидких результатів - дитина створює
мультики, анімацію, міні-ігри за допомогою нових навичок. Scratch вчить не тільки
програмування, але і дизайну та вмінню презентувати свою розробку.
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5. SPACECHEM
Вік: з 10 років
Реалізація: ПК, Mac, Linux, iOS, Android
Можливості: це не лише гра, що пояснює смисл виконання заявок, переходів,
циклів та підпрограм. Додаток поєднує в собі ази програмування та псевдохімії на
базі наукової фантастики. Гра не така вже й проста та змушує думати: адже в ній
потрібно створити механізм, щоб протистояти монстрам. До слова, дослідник у
сфері комп’ютерного навчання Ніл Браун вважає її найкращою грою з переліку всіх
відомих сьогодні.

Як бачите, програмування для дітей – гра, цікава і захоплююча. Тут можна
створити невелику гру або мультик за допомогою спрощених методів
програмування.
У питанні розвитку «soft skills» у дітей важливим є розумний підхід: подбайте
про те, щоб організоване дитяче дозвілля також надавало дитині можливість
розслабитися та відчути радість дитинства.
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3. ДОСВІД РОБОТИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ВИХОВАНЦІВ ДО ТЕХНІЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ ТА РОЗВИТКУ «SOFT SKILLS» У ЗАКЛАДАХ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
3.1. ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОМУНАРСЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ ТА ШКОЛЯРІВ»ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
LEGO КОНСТРУЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ SOFT ТА HARD
SKILLS У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
Руда Анна Михайлівна, методист
ПНЗ «КРЦМтаШ» ЗМР Запорізької області
XXI століття - століття активної інформатизації, комп'ютеризації та
робототехніки. Технічні досягнення все швидше проникають в усі сфери людської
життєдіяльності і викликають інтерес дітей до сучасної техніки. Технічні об'єкти
скрізь оточують дітей, у вигляді побутових приладів та апаратів, іграшок,
транспортних, будівельних та інших машин. Дітям з раннього віку цікаві іграшки,
які рухаються. У дошкільному віці вони намагаються зрозуміти, як вони влаштовані.
Завдяки розробкам компанії LEGO EDUCATION на сучасному етапі з'явилася
можливість вже в дошкільному віці знайомити дітей з основами будови технічних
об'єктів. Це дозволяє реалізувати єдину лінію розвитку технічної творчості і
формувати науково-технічну професійну орієнтацію у дітей дошкільного віку
засобами LEGO конструювання, надавши педагогічному процесу цілісний,
послідовний і перспективний характер.
LEGO конструювання дозволяє дітям крок за кроком розкривати в собі
творчі можливості і самореалізовуватися в сучасному світі. У процесі
конструювання діти отримують інтегровані уявлення з різних освітніх галузей:
математики, інформатики, природи тощо.
Технічна творчість є одним з найважливіших способів формування у дітей
дошкільного віку цілісного уявлення про пристрої конструкцій і механізмів, а також
стимулює творчі та винахідницькі здібності. В процесі занять лего конструюванням
у дітей розвиваються психічні процеси і дрібна моторика, а також вони отримують
знання про рахунок, пропорції, симетрії, міцності та стійкості конструкції. LEGO
конструювання допомагає дітям дошкільного віку втілювати в життя свої задумки,
будувати і фантазувати, захоплено працюючи і, бачачи кінцевий результат.
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За допомогою LEGO технологій, у дітей будь-якого віку формуються та
продуктивно розвиваються такі важливі на сучасному етапі Soft skills і Hard skills.
Розглянемо детальніше ці навички. Що ж це за Soft та Hard skills?
Ці поняття з’явилися вже давно. Soft skills – це «м’які» або соціальні
навички, які допомагають дитині адаптуватися, бути лідером, розвивати свій
потенціал та максимально взаємодіяти зі світом. Hard skills – це «тверді» або
професійні навички та конкретні вміння, які допомагають дитині реалізуватися у
професійній або життєвій сфері. Вони більш виражені, більш конкретні. В 2019 році
на міжнародному форумі в Давосі було визначено ТОП найважливіших Soft і Hard
skills. Soft skills, в першу чергу, це лідерство, лідерський потенціал; гнучкість,
емоційний ентелект; вміння ведення переговорів, переконувати; вміння працювати в
команді, самоорганізуватися, мотивувати для досягнення результату; комплексне
вирішення проблем; здатність планувати, організовувати та визначати пріоритети
тощо. Hard skills – це вміння, які стосуються обраній професії, яким можна
навчити.
Чому ж їх розділяють і які навички більш важливіші? За даними
Гарвардських і Стенфордських досліджень, значення навичок для професійної
успішності співробітника на 85% залежить від Soft skills, саме «м’яких навичок» креативність, вміння працювати в команді тощо, і, лише всього на 15% - від Hard
skills. Виходячи з результатів даних досліджень, дуже важливо і потрібно
насамперед розвивати саме Soft skills.
Аналізуючи дані, опубліковані на сайті «Атлас професій», (можна сказати,
що до 2030 року з’явиться близько 180 нових професій, які вони будуть - точно
сказати неможливо. Всі професії різні і всі вони потребують певних знань та умінь в
різних галузях наук та техніки. Тож, саме з дошкільного віку, вже необхідно
готувати наших дітей до швидкої адаптації до змін. Починаючи з дошкільного віку
та використовуючи конструктор LEGO, можливо розвивати потенціал дитини
максимально комплексно.
Розглянемо методи та прийоми конструктивно-ігрової діяльності, які
обумовлені видами конструювання. Необхідно відзначити, що LEGO
конструювання, маючи свої специфічні особливості, підпорядковуються загальній
методиці організації конструктивної діяльності дітей. Відповідно до цього можна
виділити наступні види конструктивно-ігрової діяльності:
- LEGO конструювання за зразком, яке полягає в тому, що дітям пропонують
зразки об'єктів, виконаних з деталей LEGO конструктора і, як правило,
показують способи їх відтворення. В даній формі навчання забезпечується пряма
передача дітям готових знань, способів дій заснована на наслідуванні. Таке
конструювання наврядчи варто безпосередньо пов'язувати з розвитком
творчості, однак можна в ньому бачити основу, базу, на якій творчість згодом
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може розвиватися;
LEGO конструювання за задумом має більші можливості для розгортання
творчості дітей, для прояву їх самостійності; тут дитина сама вирішує, що і як
вона буде конструювати. Щоб ця діяльність відбувалася як пошуковий і творчий
процес, вихованці повинні мати узагальнені уявлення про конструйований
об'єкт, володіти узагальненими способами конструювання і вміти шукати нові
способи;
LEGO конструювання за темою. Вихованцям пропонують загальну тематику
конструкції або призначення об'єкту, і вони самі створюють задуми конкретних
будівель, виробів, вибирають способи їх виконання. Ця форма конструювання
близька за своїм характером конструювання за задумом, з тією лише різницею,
що задуми дітей тут обмежуються певною темою;
LEGO конструювання за умовами передбачає створення об'єкту з деталей LEGO
конструктора відповідно до вимог, яким він повинен відповідати. Вимоги ж ці
відображають функціональне призначення реальної споруди. В такому
конструюванні ні зміст, ні способи діяльності зі створення споруди перед дітьми
не розкриваються. Виходячи з призначення і характеру об'єкту, діти самостійно
визначають конструктивний задум. За умовами, даним педагогом, вони повинні
спочатку уявити предмет, а потім знайти способи його відтворення;
LEGO конструювання за моделлю полягає в тому, що дітям в якості зразка
показують модель; це може бути фотографія або малюнок готового об'єкта. Таку
модель діти повинні відтворити з наявних у них деталей конструктора. Тобто
дитині пропонують певну задачу, але не дають способу її вирішення, що є досить
ефективним засобом активізації їх мислення, пізнавальної активності. В процесі
вирішення цих завдань у дітей формується вміння подумки розбирати модель на
складові її елементи, для того щоб відтворити її в своїй конструкції, вміло
підібравши і використавши, ті або інші деталі. У процесі такого конструювання
у дітей формується вміння аналізувати умови і на основі цього аналізу будувати
свою практичну діяльність досить складної структури;
LEGO конструювання за наочними схемами передбачають надання дітям
простих схем-креслень, які відображають структуру зразка споруди. В результаті
такого навчання у дітей розвивається образне мислення і пізнавальні здібності;
каркасне LEGO конструювання передбачає початкове знайомство з простим за
будовою каркасом як центральною ланкою майбутнього об'єкту, конструкції
(окремі частини, характер їх взаємодій); подальша демонстрація педагогом
різних змін, що призводять до трансформації всієї конструкції. В результаті
вихованці легко засвоюють загальний принцип будови каркаса, вчаться виділяти
особливості конструкції, виходячи з заданого зразка. У конструюванні такого
типу дитина домислює, домальовує його, додає додаткові деталі.
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Отже, саме за допомою LEGO технологій, з дошкільного віку можливо
прищепити дітям любов до науково-технічної творчості, пошуково-дослідницької
діяльності і почати формувати в них такі важливі насьогодні Soft skills задля їх
подальшої життєвої та професійної самореалізації. В Позашкільному навчальному
закладі «Комунарський центр молоді та школярів» Запорізької міської ради
Запорізької області у структурному підрозділі STEM-центр створено умови для
розвитку вищезазначених навичок у дітей від дошкільного віку до випускника і
майбутнього студента вищого навчального закладу. Нижче, наведено методичну
розробку STEM-заняття з LEGO конструювання.
Розробка STEM-заняття з лего-конструювання
(для дітей 5-6 років)
Тема заняття: «Космічна казка»
Вік дітей: 5-6 років
Тривалість заняття: 30+30 хвилин
Мета: cформувати у дітей старшого дошкільного віку уявлень про космічний
простір, Сонячну систему, планети за допомогою конструктора Lego Education.
Завдання:
• Навчальні – ознайомити дітей з поняттям «Космос, космічний простір»:
Сонячною системою, планетами, зірками; розвивати пізнавальну активність;
розширяти інформаційний простір дітей.
• Виховні - розвивати культуру спілкування, навички колективної та групової
взаємодії, ведення конструктивного діалогу; навички відстоювати власну точку зору
та презентувати створений власноруч продукт (модель).
• Розвиваючі – розвивати логічне та просторове мислення, уяву, увагу,
пам'ять, мовлення, дрібну моторику, творчу активність.
Інноваційна ідея заняття: запровадження в освітній процес студії STEMтехнологій (наука, техніка, природа), що дає можливість дітям розширити
інформаційний простір, в подальшому здійснювати самостійний пошук,
досліджувати і презентувати власний творчий продукт.
Тип: комбінований (роз’яснення нового матеріалу та закріплення попередніх знань).
Вид: інтегроване заняття з використанням елементів STEM-технологій.
Форми роботи на занятті: індивідуальна, групова, колективна.
Методи навчання (за типом пізнавальної діяльності): пояснювальноілюстративний (інформаційно-рецептивний), репродуктивний (відтворюючий),
частково-пошуковий (евристичний), проблемний, дослідницький.
Обладнання: конструктор Lego, телевізор.
Методичний інструментарій: презентація заняття у Power Point, відео, аудіоказка.
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Хід заняття:
1. Організаційний етап. Привітання. Емоційне налаштування.
-Доброго дня, мої любі!
У мене гарний настрій дуже.
Посміхнись і ти, мій друже!
Візьмемося за руки
Та станемо у коло.
Радість та усмішки
Хай сяють навколо.
Ось яку посмішку я вам дарую. Подаруйте також один одному посмішку.
2. Мотиваційний етап: Не дарма ми почали заняття з усмішки. Зараз прослухайте
уважно уривок з казки відомого французького письменника Сент-Екзюпері
«Маленький принц» (аудіотекст).
«Маленький Принц» — це захоплююча історія, в якій немає зла. Ця казка змушує
замислитися і дорослим, і малятам про світ, що нас оточує. В кожній людині живе
свій маленький принц, який завжди ставить запитання, весело сміється, намагається
зрозуміти і пізнати світ. Казка розповідає про маленького хлопчика, який бачить
світ по-іншому, незвично. Він мандрує по планетах, зустрічається з цікавими
істотами. Я пропоную і нам разом здійснити подорож до інших космічних планет.
3. Еврістична бесіда.
1.
Але спочатку пригадайте і дайте відповідь на наступні запитання:
2.
А хто знає, що таке Космос?
3.
Як дістатися до Космосу?
4.
Що таке зірка?
5.
Як називається наша планета?
6.
Що таке телескоп?
(Діти відповідають на запитання)
4. Активізація пізнавальної діяльності.
Слово «Космос» з грецької перекладається як «порядок», «впорядкованість».
Зараз космос – це все, що існує за межею земної атмосфери. Отже, сьогодні ми з
вами і Маленьким принцем помандруємо до казкового Всесвіту, в якому
познайомимося з суцільними цікавинками. Нумо, знайомитися з ними!
За допомогою лего-деталей вам потрібно змайструвати транспорт, на якому
ми вирушимо до Космосу. Але спочатку дізнаємося про такі поняття: «ракета»,
«космічний корабель», «супутник» . А може мені хтось допоможе?
(Діти висловлюють свою думку).
Зараз, я пропоную вам створити власні ракети.
Діти самостійно створюють ракети за зразком.
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Молодці, тепер нам є на чому вирушити у казковий космос. Будь ласка,
обміняйтеся своїми ракетами з сусідом праворуч та перевірте правильність
складання ракети за зразком.
(Діти перевіряють конструкції один одного,
у кого помилки – виправляють їх)
Нам залишилося обрати космонавта. І ось, які бувають космонавти (варіанти
на презентації).
А яким буде саме ваш – вирішувати вам?
(Діти обирають із запропонованих міні-фігурок свого космонавта та розміщують
його на ракеті)
- Наші ракети здійснили довгий політ і їм потрібно відпочити. Пропоную всім нам
разом відпочити.
5. Смарт-зарядка: (діти стають в коло зі своїми ракетами)
Вправа 1.
Розташовуємося зручніше 5, ,3,2,1. Пуск!
Ми у Космосі літаєм,
Зараз всі відпочиваєм,
Руки вгору, руки вниз,
Кругом себе обернись
Ми планети підкоряєм,
Ну і трішки пострибаєм.
Вправа 2.
А тепер уявіть, що ви - планети нашого казкового Всесвіту і ваша ракета має
зупинитися на кожній з них .
Діти виконують передачу своїх ракет по колу за годинниковою стрілкою доки їх
власна ракета не повернеться до них.
Під час передачі в однієї дитини – одна ракета в руках.
Пропоную зайняти свої місця і продовжимо нашу подорож.
6. Створення колективних проектів (робота в малих групах).
- Перед тим, як ми приступимо до колективної роботи, я пропоную подивитися
фрагмент мультфільму про зірки (відео)
- Що нового ви дізналися з цього відео?
- Хто такі астрономи?
- Що таке зірки? І чому вони гаснуть?
(відповіді дітей)
- Чудово! Ви вже достатньо багато дізналися про космос. А зможете створити
Всесвіт для маленького принца?
(відповіді дітей)
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- Добре. Як ви дізналися, він дуже полюбляє зірки, тому обов’язково в вашій роботі
мають бути 10 зірок. Тож давайте створимо Всесвіт, в якому Маленький принц буде
почувати себе комфортно та щасливо.
(Діти діляться на групи та виконують вільне конструювання)
На екрані відео про космос. Діти презентують свою роботу.
Молодці! Ви виконали всі завдання і допомогли відчути себе щасливим
Маленького принца.
7. Рефлексія:
Закінчилась наша гра,
Всім до дому вже пора.
Працювали ви завзято,
Дуже вправні ви, малята,
А тепер скажіть мені
Що сподобалось, що ні?
(Діти висловлюють свої враження).
1. Що нового дізналися?
2. Що найбільше сподобалося?
3. Яка найбільша планета?
4. Сонце – це зірка чи планета?
5. Які планети ви запам’ятали?
6. Хто перший відвідав космос? …
9. Підсумок заняття.
- Які ви молодці! Сьогодні на занятті ви показали які ви спритні, які ви ерудовані,
які ви зацікавлені! Я вас всіх дуже люблю. Молодці!!!
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3.2. ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ» ЗАПОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІЗНОРІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК
ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВИХОВАНЦІВ
АВІАМОДЕЛЬНОГО ГУРТКА
Яновський Ігор Іванович,
керівник авіамодельного гуртка
ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» ЗМР
Запорізької області
Повноцінний розвиток творчо-технічних компетенцій вихованців в
авіамодельному гуртку відбувається тільки за умови систематичного
цілеспрямованого впровадження в процес навчання різнорівневого підходу, який
передбачає розв'язання індивідуальних конструкторських завдань відповідно до
реальних та потенційних інтелектуальних, фізичних, творчих можливостей кожного
вихованця.
В гуртку відбувається пропаганда авіамоделізму як одного із способів
здорового образу життя та змістовного дозвілля й створення умов для розкриття
творчих здібностей дітей та молоді з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
Освітній процес у гуртку організовано за трьома структурно-функціональними
блоками, логічно пов’язаними між собою:
 створення умов для творчої самореалізації вихованців (тренувальних
випробовуваннях виготовлених моделей літаків, ix аналізі та участі у змаганнях на
різних рівнях, тощо);
 використання інтерактивних прийомів та ефективних методів активізації творчої
діяльності гуртківців щодо розвитку технічних компетенцій («мозкові атаки», мініконсультації, проблемні завдання при вирішенні творчих завдань, «колективна
записна книжка» гуртка з аналізом випробувань моделей, індивідуальні
конструкторські та винахідницькі завдання з нестандартним рішенням за
принципом інверсії, аналогії, тощо);
 впровадження трирівневої системи складності конструкторських завдань щодо
виготовлення моделей літаків.
Колектив авіамодельного гуртка відрізняється яскраво вираженою творчою
спрямованістю. Вихованці не тільки виготовляють моделі за вже відомими
розробками, але й конструюють свої. Аналіз існуючих конструкцій і принципів їх
роботи – це перший крок на шляху створення своєї моделі. Для знаходження
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кращого конструктивного рішення, вихованці створюють якомога більше варіантів
певної конструкції моделі, тому що в кожному з них можливо знайти рішення тих
чи інших питань. Гуртківці з перших днів занять засвоюють, що розробка креслень
та схем – конструкторської документації – необхідна умова для якісної роботи щодо
виготовлення моделі.
Програма, за якою навчаються вихованці, чітко поділена на три рівні у
відповідності до ступенів складності моделей.

Початковий рівень – для дітей 9-12 років, які ще не мають спеціальних знань і
навичок роботи. На цьому етапі навчання основна мета – зацікавити дітей, надати
вихованцям загальні знання про авіацію, авіамоделізм (теоретичні заняття, що
надаються фронтальним методом), навчити їх виготовляти та запускати прості
моделі планерів і літаків (практична робота за індивідуальним методом). Дуже
важливо, щоб моделі були доступними для вихованців, тому вони підбираються
педагогом індивідуально, бо в іншому разі дитина втратить інтерес до навчання і не
захоче надалі займатись авіамодельним спортом. Моделі, які пропонує педагог
вихованцям на початковому етапі навчання, є простими у виконанні. Під час
виготовлення цих початкових моделей вихованці набувають дуже важливі якості:
охайність, обов’язковість, послідовність у розмірковуваннях та в діях, а також
набувають навички роботи з інструментами. Оволодіння навичками самостійної
роботи є головним показником того, що вихованець готовий розпочинати
створювати ускладнені моделі середнього рівня.

Середній або основний рівень охоплює гуртківців 12-15 років. Діяльність
вихованців на цьому етапі набуває певної спрямованості, що вимагає від них деяких
спеціальних знань, вмінь та навичок. На практичних заняттях у вихованців активно
розвивається інтерес до теорії польоту, підлітки вчаться самостійно по-творчому
вирішувати технічні завдання. Вдосконалюється та ускладнюється спортивна
робота. Вихованці виготовляють більш серйозні літальні апарати, з якими вони
виходять на спортивні старти і дозволяють вихованцям авіамодельного гуртка
успішно брати участь у змаганнях шкільного, районного та міського рівнів.

Вищий рівень для вихованців 15-21 років. Це, фактично, експериментальнодослідницький етап навчання, адже педагог намагається вирішувати завдання
максимального розвитку творчих та інженерних здібностей вихованців, залучення їх
до винахідницької роботи. На цьому етапі гуртківці вже мають стабільний інтерес
до авіамоделізму, високий рівень пізнавальної, трудової і творчої активності, вони
вже ґрунтовно володіють спеціальними знаннями та навичками, сформованими на
попередніх етапах навчання. Вся діяльність колективу базується на системній
організації індивідуальної і групової навчальної діяльності у гуртку, запроваджено
практику наставництва, за умов якої вихованці старшого віку та більш обізнані з
авіамоделізму допомагають початківцям оволодівати основами технічної
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майстерності зі свого предмету. У цей період участь в змаганнях є більш
відповідальною та активною, здорова спортивна конкуренція стає одним з головних
стимулів для розвитку кращих якостей юнака, а головне – бажання пізнавати
техніку та навчатись новому. Об’єктами роботи вихованців гуртка є удосконалення
двигунів та інших складових конструкцій авіамоделей, вільнолітаючі і кордові
літаючі моделі чемпіонатних конструкцій, радіокеровані моделі, спортивні
експериментальні літаючі моделі.
Під час проведення занять та масових спортивно-виховних заходів
використовуються ефективні методи і прийоми навчання, виховання та розвитку
Soft skills, а саме, індивідуалізація як активний пошук різних варіантів досягнення
вихованцем поставленої мети; здатність постійно й оригінальним чином
продукувати нові ідеї для вирішення конкретних проблем (креативне мислення);
швидко знаходити вихід з нестандартної ситуації й бачити оптимальний варіант
рішення (адаптивність). Колективна взаємодія та комунікаційні навички є одними з
центральних та найвпливовіших елементів комплексу «м’яких навичок». Успіх —
результат колективних зусиль. Пропонуємо пересвідчитись у цьому на матеріалах
відкритого масового заходу.
Відкритий масовий захід
Керівник: Яновський Ігор Іванович
Рік навчання : перший, другий, третій
Вік дітей: 11-18 років
Дата проведення: 19.01.2020
Тема заходу: «Показові внутрішньо-гурткові змагання з кімнатних
авіамоделей».
Мета:
1. Навчальна: активізація спортивно-масової роботи серед вихованців гуртка,
популяризація авіамодельного спорту серед учнів ЗНВК Шевченківського
району, виявлення можливих учасників обласних змагань з кімнатних
авіамоделей в особистому заліку, з яких буде сформована збірна команда
авіамоделістів ЦДЮТ для участі у зимових обласних змаганнях та їх
майбутнього введення в збірну команду гуртка у наступному році, сприяти
усвідомленню значення дисципліни і внутрішньої культури особистості в
житті.
2. Розвиваюча: розвиток кругозору вихованців, відпрацьовування навичок
командної та особистої участі у змаганнях; формування здібностей вихованців
до прийняття зваженого, технічно грамотного, правильного рішення під час
запуску авіамоделей, стимулювати пізнавальні інтереси вихованців, розвивати
вміння уважного слухача, сумлінного виконувача та активного учасника
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змагань.
3. Виховна: виховування поважного ставлення до авіамодельного спорту, його
популяризація, формування у вихованців бажання долучитися до скарбу
пізнання авімоделей через детальне вивчення, власну творчу діяльність;
розвиток вольових якостей особистості на всіх етапах змагань, виховання
почуття товариства, формування особистісних якостей (взаємовиручки,
дружби, згуртованості); формування у вихованців життєвих цінностей і
переконань;
Хід організаційно-масового заходу
І. Організаційна частина.
Привітання, забезпечення доцільного розташування вихованців у навчальній
кімнаті, підготовка до роботи відповідного обладнання та інструментів,
проведення інструктажу з ТБ.
ІІ. Основна частина
1. Теоретична частина змагань.
1.Збір учасників . Вступна бесіда (виступ педагога).
Керівництво та суддівство:
Загальне керівництво проведенням масового заходу здійснюється адміністрацією
ЦДЮТ. Відповідальним за організацію та проведення заходу є керівник
авіамодельного гуртка.
Учасники змагань:
До участі у змаганнях в особистому заліку допускаються вихованці авіамодельного
гуртка початкового та основного рівнів навчання, які виконали необхідний мінімум
роботи для участі у змаганнях.
Батьки та запрошені друзі - вболівальники.
Програма змагань:
1. Урочисте відкриття, представлення журі.
2. Змагання.
3. Підведення підсумків та нагородження переможців і призерів.
Переможці та призери нагороджуються дипломами різних ступенів.
Фінансування:
Витрати з проведення змагань та нагородженню учасників за рахунок керівника
авіамодельного гуртка та адміністрації навчального закладу.
2.Перехід учасників до зали циркової студії для проведення змагань.
Привітання з початком змагань, нагадування про дотримання правил ТБ:
 нагадування про дзеркала в цирковій студії;
 необхідність роботи в змінному взутті.
2. Практична частина змагань
Початок змагань. Представлення журі.
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Звучать позивні параду (Учасники гот ові до початку змагань)
Під музику учасники змагань входять до зали. Учасники шикуються в одну колону.
Вболівальники і глядачі заздалегідь займають відведені їм місця.
(Педагог) Добрий день! Сьогодні у нас свято, ми розпочинаємо наші традиційні
щорічні змагання серед вихованців авіамодельного гуртка. Це свято тих, хто може
підставити плече один одному, хто здатний поділитися останнім і подолати всі
негаразди і труднощі. Це свято справжніх чоловіків, а також всіх хлопчиків ,
закоханих у літаки.
«Гурток, рівняйсь! Гурток, на прапор України - струнко!» - Звучить гімн України.
«Гурток, вільно!»
А зараз дорогі наші гості - вболівальники та учасники змагань! Дозвольте вам
представити вельмишановне журі (зачитується список журі).
1. Яновський І.І., керівник авіамодельного гуртка;
2. Серединська О.С., ЗДНВР ЦДЮТ,
3. Артамонова В.Є., відповідальна за діяльність сайту ЦДЮТ)
Ми попросили їх взяти участь у суддівстві наших змагань в якості головних
спортивних суддів і запрошуємо їх зайняти місця за суддівським столиком.
Після кожного етапу змагання журі буде підраховувати бали, і давати інформацію
про хід конкурсу. Після останнього етапу журі оголосить остаточні результати.
Перемагає учасник, який набере найбільшу кількість балів за сумою тривалості всіх
польотів. Не забули ми про вболівальників і заснували приз для найкращої групи
підтримки. Бажаємо учасникам змагання успіхів!
Перед початком нашого змагання звернемо увагу на наші правила. Змагаємося не
заради користі, а заради задоволення свого, та інших. Граємо чесно! Прикро, коли
програєш, але все одно, не гнівайся. Будь стійким. Не сумуй при невдачах і не
зловтішається. Якщо виграв - радій, але не зазнавайся. Не дорікай партнера за
промахи, але постарайся поправити біду своїми успіхами. Зберігай спокій незалежно
від результату гри.
Правила змагань:
 основним критерієм змагань є час тривалості польоту, який фіксується
секундоміром;
 дозволяється зробити 6 польотів, 2 найкращих ідуть у залік,
 повна самостійність учасника змагань
 керівнику гуртка під час змагань заборонена допомога та регулювання
моделей, дозволяється взаємодопомога та взаємовиручка.
Отже, учасники готові, і ми починаємо змагання!
1-й КОНКУРС «ПРЕЗЕНТАЦІЯ УЧАСНИКА»
(Педагог) Наші змагання розпочинаються. У них беруть участь 10 вихованців з
власноруч розробленими та створеними авіамоделями літаків та
вихованця з
71

моделями, які зроблені старшими вихованцями інших років навчання. Цей конкурс
оцінюється за п'ятибальною шкалою (презентація власної емблеми та своєї моделі).
Журі оцінює: емблема - максимально 5 очок, презентація моделі- максимально 10
очок. Журі підводить підсумки.
Молодці! Всі учасники впоралися із завданням на відмінно! Так тримати!
Настав час спортивних змагань. Хто швидше подолає всі перешкоді ми дізнаємося
прямо зараз. Учасники готуються на старт!
2-й КОНКУРС «СНАЙПЕРИ»
Учасники за жеребкуванням по черзі здійснюють запуск своєї авіамоделі. У кожного
учасника одна спроба. Тривалість польоту строго фіксується секундоміром. Всі
показники записуються у спеціальні листи змагань (для кожної спроби окремо). В
кожній спробі перемогу одержує той учасник, чий літак протримався у повітрі
найдовше.
№

Учасник змагань

Сало Максим
Чикалов
Олексій
3. Степанов
Дмитро
4. Проценко
Владислав
5. Леміш
Олександр
6. Ковальов
Кирило
7. Артюшов Ігор
8. Снежик Богдан
9. Альошин
Дмитро
10 Ленівенко
Володимир
1.
2.

Час 1 Час 2 Час 3 Час 4 Час 5 Час 6 Загальни
прольо прольо прольо прольо прольо проль й час
ту
ту
ту
ту
ту
оту

4
11

14
10

17
13

15
11

11

8

50 (32)
64 (24)

22

32

35

57

33

60

30

32

8

8

29

23

69

69

65

42

30

28

2

13

25

40

39

30

5
36
4

5
35
-

8
45
-

11
11
-

11
12
-

13
40
-

239
(117)
122
(62)
303
(138)
149
(79)
53 (24)
179
4 (4)

8

-

-

-

-

-

8 (8)

(Педагог) Ми підійшли з вами до фінішу. І поки журі підбиває підсумки у нас
музична пауза
Парад учасників змагань з власними авіамоделями.
Для оголошення результатів учасники шикуються у шеренгу.
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Ми завершили змагання і зараз підсумкуємо наші спільні зусилля. Нехай судді
доведуть до нас, хто переміг.
Для підбиття підсумків слово надається журі.
(Голова журі) Молодці, хлопці, ви чудово впоралися з усіма завданнями, показали,
що ви сильні, спритні, умілі, що ви закохані в авіамоделізм та станете можливо в
майбутньому авіаконструкторами або льотчиками. А сьогодні багато хто з вас
доказав, що він зможе гідно представити наш гурток на змаганнях обласного рівня.
Під музику глядачі вітають учасників змагань.
Приготування призів для нагородження:
І місце- набір деталей для виготовлення моделі літака «Крилатий пінопласт»;
ІІ місце- набір деталей для виготовлення моделі «Вертоліт»;
ІІІ місце- набір деталей для виготовлення моделі «Пінопластовий планер»
(кімнатний)
(Голова журі) В змаганнях взяли участь 1 вихованців гуртка зі своїми власноруч
зробленими моделями. Після тривалої і запеклої боротьби і на дальність польоту, і
на тривалість польоту моделі вибороли найкращі!
Переможцями змагань стали:
І місце – Леміш Олександр (138 балів)
ІІ місце – Степанов Дмитро (117 балів)
ІІІ місце – Ковальов Кирило ( 79 балів)
Всі учасники змагань отримали безцінний досвід, а переможці – спеціальні
призи.
ІІІ. Підведення підсумків змагань.
Нагородження переможців, запрошення на обласні змагання до ЗНТТУМ «Грані».
Мету проведення внутрішньо гурткових змагань з авіамоделізму досягнуто:
 Популяризація авіамодельного спорту серед учнів ЗНВК Шевченківського
району;
 Виявлення можливостей гуртківців в особистому заліку за встановленими
критеріями змагань;
 Введення гуртківців, які досягли значних успіхів, в збірну команду
авіамодельного гуртка для участі в обласних змаганнях.
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В змаганнях приймали участь вихованці з традиційними моделями для
починаючих. З одного боку- ця модель максимально спрощена (за доступністю
матеріалів), а з іншого боку – включає в себе практично всі відомі досягнення з
регулювання кімнатних моделей.
Крило представляє собою дві кромки з бальзи 1,5×2,0×2 6, чотири нервюри
0,5×1,5×80 з сорго (природній матеріал); збирання на суперклеї, профілювання ( %)
нервюр, обтяжка плівкою з лавсану (6 мкм), зклеювання під кутом 5º вушок з
пінопласту ≠ 0,8….1,0 мм на клеї ПВА; стійки крила діаметром 0,8 зроблено з
розколотої бамбукової зубочистки; стабілізатор 170×57 з пінопласту товщиною
0,8..1,0 мм з відігнутими під кутом 5º килями-вушками.
Фюзеляж зроблено з бальзи 2×6×150 – моторна балка, 2,0×2,5×150- хвостова балка;
підшипник – дюраль 0,3×2,0×18; задній крючок та вал гвинта- корд 0,3; гвинт
діаметром 170, Н 250….300 зроблено з потолочного пінопласту (депрон); лопастісиметричні, товщина на початку 2,0…2,5 мм, а на назовні 0,8…0,5 мм; шагова
закрутка – на лампі 100 Вт; ступіца – зубочистка, Т-образний вал закріплено
тонкими нитками; збірка на клеї ПВА.
Гумомотор представляє собою кільце з TAN-2 1,0×1, (± 0,2) ×250; центровка- 8090%, на лівому боці центроплана важливий перекіс +2мм; кілі стабілізатора на
вигляді «зверху» повинні повертати на лівий круг для цього ж і правий бік (по
ходу) стабілізатора теж повинно зробити нижче; вісь гвинта потрібно зробити теж
наліво на виді зверху, а на виді «збоку» - найкраще 0 з фюзеляжем.
Підбір кутів атаки крила роблять таким чином: заточені зубочистки встромляють у
намічені точки фюзеляжу та крила; найкраще, якщо крило здвинуте на 10мм вліво
(така саме процедура і для регулювання поворота наліво); після випробувань та
підльотів, коли кути атаки підібрано- зафіксувати точки рідким суперклеєм

Переможцями внутрішньо гурткових змагань з авіамодельного спорту в
ЦДЮТ Шевченківського району стали:
І місце – Леміш Олександр (138 балів)
ІІ місце – Степанов Дмитро (117 балів)
ІІІ місце – Ковальов Кирило ( 79 балів)
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І місце посіла традиційна кімнатна
модель для починаючих: максимально
спрощена та
доступна у виконанні та
експлуатації.
Технічні характеристики: крило –цетроплан
2 0×80; вуха- пінопласт 0,8 під кутом 5º,
кромкибальза
5×2,0,
нервюриз
природного матеріалу (сорго); стабілізатор- з
пінопласту 0,8×170×57, також під кутом 5º;
фюзеляж – моторна балка 2×6×150, хвостова
частина- 2×2×150 (бальза); гвинт – лавсан
0,006 (можливо конденсаторний папір);
гумомотор- TAN -2, 1,0×1,3×250
Найкращий політ складає 2 хв 0 сек
ІІ місце на внутрішньо гурткових
змаганнях посіла спрощена кімнатна модель.
Відрізняється від попередньої тільки формою
вух (круглі), що зумовлює найкращий політ.
Але з причини відігнутого рульку на
стабілізаторі успішнішого регулювання не
вдалося. Найкращий час польоту для цієї
кімнатної моделі складає 1 хв. 57 сек.
ІІІ місце на внутрішньо гурткових
змаганнях з авіамоделізму посіла кімнатна
модель, яку було зібрано з окремих частин
поламаних моделей, але на перший погляд
невиразна конструкція змогла здійснити
більш-меньш вдалі польоти. Найкращий час
польоту для цієї моделі виявився 1 хв.19 сек.
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4.

ВИСНОВКИ

Безперервний розвиток нових технологій уже зараз провокує людей постійно
працювати над собою: вдосконалюватися, опановувати додаткові навички та
змінювати професії. Відповідно і педагог не може лишатися осторонь, адже від того,
наскільки швидко він вчиться, перемикається на нові методики та експериментує,
залежить якість його роботи та результати його вихованців. Педагоги закладів
позашкільної освіти Запорізької області впроваджують інноваційні технології та
активно розвивають Нard skills та Soft skills своїх вихованців.
Нard skills («тверді навички» з англ.) – це технічні можливості або набори
навичок, які легко визначити кількісно і які можна наочно продемонструвати. Як
правило, їх можна вивчити, відвідуючи курси, семінари, займаючись на комп’ютері,
читаючи книги і отримавши специфічний досвід. Хоча є деякі загальні «тверді»
навички, які потрібно в собі розвинути. Наприклад: основні комп’ютерні навички,
аналіз даних, математичні навички, знання іноземних мов, планування.
Soft skills («м’які» або «гнучкі» навички з англ.) – це комплекс
неспеціалізованих, але важливих для навчання, кар’єри і успіху в житті
надпрофесійних навичок, які відповідають за високу продуктивність і є
«наскрізними», тобто не пов’язані з конкретною предметною областю. Приклади
м’яких навичок: відповідальність, дисциплінованість, лідерство, тайм менеджмент,
вирішення проблем, критичне мислення, терплячість, командна робота.
Фактично «гнучкі навички» є практичним відбиванням особистих рис людини.
Розвинені гнучкі навички є запорукою ефективної співпраці в здоровій атмосфері.
Якщо «тверді навички» формують фундамент для ефективного виконання
обов’язків педагога і вихованця, то «гнучкі навички» надають необхідну
інфраструктуру для продуктивної та злагодженої роботи в колективі і забезпечують
такі важливі поняття як: взаємовигідна співпраця, продуктивні
процеси,
оперативне прийняття рішень, конструктивна комунікація.
М’які навички є своєрідним каркасом, які організовують робочі процеси та
дозволяють керувати пріоритетами в залежності від ситуації. Основні категорії
гнучких навичок: комунікація, колективна взаємодія, гнучкість, критичне мислення,
відповідальність та рішучість.
Сучасний педагог не повинен конкурувати з Google. Його основне завдання –
дати вихованцям інструмент, за допомогою якого вони будуватимуть власний
освітній маршрут, розвиватимуть soft skills і розкриватимуть свій творчий
потенціал.
Над створенням Збірника працювали: Комиса І. В., Ревков О. В.,
Зайченко О.В., Кубатко О.М., Смирнова А.В., Бондаренко О.Б.
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