
ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО УРОКУ ПРО ГУМАННЕ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН У ВІДДІЛІ STEM–ОСВІТА  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «ГРАНІ» ЗОР У 2020РОЦІ 

 

Сучасний світ занадто жорстокий, тому дуже важливо з дитинства виховувати 

у дітей доброту, уважне, дбайливе ставлення та відповідальність до домашніх 

тварин. Співчуття – важлива якість. Ставлячись до тварин з любов’ю, дитина 

вчиться поважати тих, хто слабший і це допомагає стати гуманною людиною, яких 

потребує сьогодення та суспільство.  

Практика показує, що дбайливе ставлення до тварин, запобігає жорстокій 

поведінці у майбутньому, саме тому відділ STEM-освіта приєднався до 

«Всеукраїнського уроку доброти». Зважаючи на зростання кількості випадків 

безвідповідального поводження з домашніми тваринами і жорсткого ставлення  до 

безпритульних тварин та з метою реалізації статті 6 Закону України «Про захист 

тварин від жорсткого поводження» Міністерство освіти і науки України та 

Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації звернулось 

листом від 25.09.2020  № 3215/03.2-14 з пропозицією щодо проведення 5 жовтня 

2020 року  в закладах освіти Всеукраїнського уроку про гуманітарне та 

відповідальне ставлення до тварин» та інших позакласних виховних заходах. 

В зв’язку з цим в гуртках відділу STEM-освіта було проведено: інформаційні 

хвилинки, фестиваль малюнків, перегляд мультфільмів та документальних роликів 

про тварин, вікторини про домашніх тварин тощо. Зроблено фото звіти про 

проведені заходи.                            

Гурток «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання» (керівник 

Смирнова А.В.)  проведено заняття «Створення моделі робота - кішка», знято 

відеоролики створення кішки вихованцями. 

 

  

 

 

 



Гурток «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання» (керівник 

Бойчук Є.Е.) проведено заняття по створенню різноманітних домашніх улюбленців. 

    

    

 

 

 
 

Гурток «Цифрова фотографія» (керівник Батаєв Ю.Ф.) проведено 

інформаційну хвилинку, перегляд документального фільму про тварин. 

   
 

Гурток «ЛЕГО-конструювання»  (керівник 

Бобракова М.В.) проведено виховну годину «Тварина – 

друг».  

 

 



Гурток «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання» (керівник 

Жданова В.В.).Грали в ігри «Крокодил» та «Ти крутись глобус». Розглянули крилаті 

фрази про тварин. переглянули мультфільм "Петрик П'яточкін". 

 

 

 

 

  

 

  

 

Гурток «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання» (керівник 

Доля Н.О.) проведено інформаційну хвилинку, перегляд документального фільму 

про тварин. 

 

 

 

 

Гурток «Аудіо та відеотехнології» (керівник Едель М.Г.) перегляд фільмів, які 

знімались вихованцями телестудії «Грані» у притулку «Дай лапу друг» 

https://youtu.be/l9T4OcgpsQk   

https://youtu.be/l9T4OcgpsQk


https://youtu.be/ck6i8xDmQM4 

 

Гурток «Основи робототехніки та комп’ютерного 

моделювання» (керівник Луцишин М.В.) проведено 

інформаційну хвилинку, перегляд документального 

фільму про тварин. 

 

 

 

У гуртках «ЛЕГО-конструювання» та «Основи робототехніки та 

комп’ютерного моделювання» (керівник Радченко І.О.) проведено інформаційні 

хвилинки, переглянуто документальні фільми про тварин та розмалювали 

розмальовки з домашніми тваринами.  

   

 

  

 

Гурток «ЛЕГО-конструювання» (керівник Рашевська Т.А.) проведено заняття 

по створенню різноманітних домашніх улюбленців з конструктора ЛЕГО. 

 

 

Гурток «Основи робототехніки та комп’ютерного 

моделювання» (керівник Свиридова О.В.) проведено 

заняття по створенню різноманітних домашніх 

улюбленців. 

 

 

 

https://youtu.be/ck6i8xDmQM4


 

Гурток «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання» (керівник 

Стоячко В.О.) проведено заняття по створенню різноманітних домашніх 

улюбленців, відеоролик заняття https://youtu.be/AZSoVi9zhm4 

 

Гурток «ЛЕГО-конструювання» (керівник Цимбал В.А.) 

вихованці гуртка Влад Герцен та Данііл Скрицький побудували 

шпаківні для птахів з конструктора LEGO-classic. 

 

 

 

 

 

 

Гурток «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання» (керівник 

Сиволап Ю.О.) проведено виховну годину «Наші домашні улюбленці». 

   

   

 

   

 

https://youtu.be/AZSoVi9zhm4


Гурток «Цифрова фотографія» (керівник Луценко А.В.) проведено вікторину 

«Твій домашній улюбленець», переглянули відеоролик про захист тварин та слухали  

Куруоглу Лізу, ученицю 8 класу, яка відвідує гурток «Фотоаматори»,  про 

улюблених тварин, яких вона разом з батьками врятувала, та тепер піклується про 

них. Також вихованці гуртка поділились світлинами своїх улюбленців.  

 

 

 

 

  

   

 

 

 


