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Завдання закладів позашкільної освіти побудувати освітній процес так, щоб 

збагачене творче середовище, приклади авторитетних педагогів, використання 

інтерактивних прийомів та ефективних методів активізації навчальної діяльності 

вихованців повноцінно розкривали їх творчі здібності, допомагаючи успішно 

адаптуватися до процесу оволодіння сучасними технологіями. У збірнику 

висвітлюються особливості компетентнісно спрямованого навчання та організації 

виховної роботи в гуртках науково-технічної творчості закладів позашкільної освіти 

Запорізької області. Зацікавлені читачі знайдуть відповіді на питання організаційно-

методичного забезпечення, побачать багатогранність інноваційних педагогічних 

технологій та рекомендації стосовно їх впровадження в практику, результати роботи 

з вихованцями та педагогами. Представлені технології базуються на 

компетентісному підході до навчання учнів, враховуючи провідні види діяльності на 

основі удосконалення пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, психомоторної, 

особистісної сфер розвитку. Висвітлено методичні рекомендації щодо реалізації 

програмного змісту навчання; представлено орієнтовні зразки та варіанти 

дидактичних розробок, конспектів занять, квестів, майстер-класів, занять з 

педагогами тощо.  

Збірник адресовано керівникам гуртків, методистам закладів позашкільної 

освіти та учителям закладів загальної середньої освіти, батькам та всім зацікавленим 

проблемами розвитку науково-технічного напряму в освіті. 

  

Лукашева Анна Олексіївна 
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ВСТУП 

 

Проведення демократичних змін в Україні передбачає не лише 

принципове оновлення змісту освіти, розширення форм її здобуття, а й 

реалізацію компетентнісного підходу до навчання, орієнтацію на особистісні 

можливості та інтереси учнів, спрамованість на новий освітній результат – 

формування предметних та ключових компетентностей вихованців, вміння 

практично застосовувати знання, а не механічно їх засвоювати. На зміну 

застарілої моделі спеціальної освіти з надмірністю знань, їх безсистемністю, 

недостатнім зв’язком із дійсністю та практичним досвідом прийшла нова 

компетентнісно орієнтована освіта, яка сприяє набуттю учнями життєво 

важливих (ключових) компетентностей. Дослідження тенденцій розвитку 

освіти в світі засвідчують широкомасштабне впровадження в педагогічній 

практиці різних зарубіжних країн компетентнісно-орієнтованої освіти, яка 

сприяє становленню дітей та молоді, розвитку їх пізнавальних здібностей, 

компетентностей та наскрізних вмінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб. Окреслені освітні зміни щодо 

запровадження компетентнісного підходу відображено в Законах «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції Нової української школи, 

Типових освітніх програмах.  

В збірнику запропоновані практичні здобутки закладів позашкільної 

освіти Запорізької області в контексті компетентнісного навчання в гуртках 

науково-технічного напряму. Авторами представлено інноваційний зміст 

проведення майстер-класів, занять; дидактичні матеріали, педагогічні 

технології та методики, що використовують педагоги та методисти КЗ 

«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР; рекомендації стосовно їх впровадження в 

практику. Окремим розділом репрезентовано шляхи реалізації компетентнісно 

орієнтованого підходу до освітнього процесу в гуртках науково-технічного 

напряму закладів позашкільної освіти Запорізької області. 

Сучасний заклад освіти як соціально-педагогічна система покликаний 

забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям 

розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити в 

сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних 

сферах діяльності. Заклад позашкільної освіти має допомогати вихованцям в 

оволодінні технологіями життєтворчості, створювати умови для розкриття 

потенціалу самопізнання, самооцінки, самопрограмування, самоактуалізації, 

саморегуляції, самореалізації, самоконтролю, інтеграції до соціокультурного 

простору. Метою освіти є формування рівня соціальної зрілості учнів, 



6 
 

достатнього для забезпечення його автономності, самостійності в різних 

сферах життя.  

Компетентнісний підхід полягає в акцентуванні на накопиченні 

нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку у 

вихованців практичної діяльності, застосовуванні індивідуальних технік та 

успішних дій у професійній діяльності й соціальної адаптації.  

Перспективність компетентнісного підходу полягає у передбаченні 

готовності випускника закладу позашкільної освіти до успішної діяльності в 

різних сферах суспільного життя.  

Варто зазначити, що компетентнісний підхід – не лише один з тих 

чинників, що сприяють модернізації змісту освіти дітей та молоді. Він значно 

доповнює низку освітніх інновацій і класичних підходів, що буде сприяти 

гармонійному поєднанню позитивного педагогічного досвіду для реалізації 

сучасних освітніх цілей. 

Сподіваємось, що представлені навчально-методичні матеріали 

сприятимуть підвищенню якості освіти вихованців гуртків науково-технічного 

напряму, формуванню компетентності педагогів та батьків, виникненню нових 

ідей та розробок, практичних рекомендацій. 
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1 ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ МЕТОДІВ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДХОДУ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГУРТКАХ 

ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Примерова Тетяна Михайлівна, 

методист відділу методичного 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Реформування освітньої галузі – це відповідь на суспільний запит, адже 

саме освіта забезпечує якість людського капіталу, який є основою 

економічного розвитку країни. Міністерством освіти і науки України 

продовжено стратегічний курс на реформування усіх сфер освіти. Новий зміст 

освіти заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної 

самореалізації в суспільстві. Інноваційний освітній простір ХХІ століття 

визначають особистісно зорієнтоване навчання, компетнтністний підхід та 

технології дистанційного навчання. 

Науковці вважають, що набуття молоддю знань, умінь і навичок 

спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності, сприяє інтелектуальному 

й культурному розвиткові особистості, формуванню  в неї здатності швидко 

реагувати на запити часу. Саме тому важливим є усвідомлення самого поняття 

компетентності, розуміння, які саме компетентності і як необхідно формувати, 

що має бути результатом навчання. 

«Компетентність» в перекладі з латинського означає належний, здібний. 

У перекладі з французької означає компетентний, правочинний. З англійської 

мови трактується як здатність, спроможність. Поняття компетенції та 

компетентність значно ширші за поняття, знання, уміння, навички, бо 

концентрують у собі спрямованість особистості, її здатність долати 

стереотипи, передбачати й розв'язати проблеми, гнучкість мислення, характер, 

самостійність, цілеспрямованість, вольові якості. 

Практичну реалізацію компетентнісного підходу, формування 

компетентностей особистості у педагогіці розкрили в своїх працях зарубіжні 

учені Р. Бадер, Д. Мертенс, Б. Оскарсон, А. Шелтен; російські вчені В. 

Болотов, А. Вербицький, І. Зимняя, О. Лебедев, Н. Радіонова, А. Хуторський 

та інші. Складники реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі 

вивчали українські вчені І. Бех, Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Локшина, 

Л. Масол, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко та інші. В 

позашкільній освіті компетентнісний підхід розробляли російські та українські 

науковці О. Биковська, О. Беляева, В. Вербицький, Л. Вотякова, А. 
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Золотарьова, О. Лєбєдєв, В. Мачуський, Г. Пустовіт. Сучасне суспільство, що 

швидко змінюється, ставить перед системою освіти нові завдання щодо 

підготовки всебічно розвинутої особистості, компетентної у всіх галузях 

соціально-економічного й громадського життя. Особливе місце у цьому 

процесі посідає система позашкільної освіти та виховання, яка ґрунтується на 

принципах добровільності вибору учнями типів закладів, видів і змісту 

навчально-пізнавальної діяльності.  

Українські вчені по-різному тлумачать поняття компетентності. 

Найбільшого поширення в нашій науковій літературі набуло визначення 

компетентності як «сукупності знань і вмінь, необхідних для ефективної 

професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної 

діяльності, використовувати інформацію». Компетентна людина застосовує ті 

стратегії, які здаються їй доречними у виконанні окремих завдань. 

Формулою компетентності можна вважати: 

 по-перше, знання, проте не просто інформація, а та, що швидко 

змінюється, є динамічною, різновидною, яку необхідно вміти знайти, відсіяти 

від непотрібної, перевести у досвід власної діяльності; 

 по-друге, вміння застосовувати ці знання у конкретній ситуації, 

розуміння того, яким способом можна отримати ці знання; 

 по-третє, адекватна оцінка себе, світу, свого місця у цьому світі, 

конкретних знань, а також методу їхнього отримання чи застосування. 

Логічно цю формулу можна виразити так:  

Компетентність  = 

мобільність знань +  

гнучкість методу +  

критичність мислення 

Компетентнісний підхід у навчанні в закладах позашкільної освіти 

сприяє успішній адаптації вихованців в соціумі, рішенню ключових проблем 

сучасного життя, їх професійному самовизначенню. Випускник такого закладу 

зацікавлений отримати додаткові практичні знання, які необхідні йому для 

виживання в умовах постійного вибору. А для цього необхідно освітній 

процес у творчому колективі «вибудовувати» так, щоб його вихованець зміг 

відповісти на питання: «Який я? Що я можу і чого ще не вмію? Чого я хочу і 

чого не хочу?». 

Позашкільна освіта повинна дати вихованцю можливість проявити свої 

вольові якості, отримати радість від самореалізації в продуктивній творчій 

діяльності, пережити гордість за особисті інтелектуальні і творчі досягнення, 

навчитися реалізовувати свої замисли. Позашкільна діяльність в творчих 

колективах відкриває багато різних можливостей для задоволення 

індивідуальних запитів, з урахуванням їх інтересів і здібностей. 
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Компетентністний підхід у освітньому процессі закладу позашкільної 

освіти передбачає соціальну зрілість його випускників, як найважливіший 

параметр розвитку креативної особистості й збереження індивідуальності. 

Організований таким чином освітній процес у закладі освіти дає можливість 

кожному учаснику ділитися один з одним знаннями, враженнями, інтересами, 

розвивати уміння, здібності, навички, які він отримав саме тут, та сприяє 

вирішенню питань морального, розумового, естетичного виховання.  

Слід розрізняти в освітній галузі синонімічні поняття «компетенція» та 

«компетентність», які часто використовуються. 

Компетенція – наперед задана соціальна вимога (норма) до освітньої 

підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності в певній 

сфері. 

Компетентність – оволодіння учня відповідною компетенцією, що 

включає його особистісне ставлення до неї та предмета діяльності. 

Компетентність – це особистісна якість (сукупність якостей) учня, що вже 

відбулась, і мінімальний досвід діяльності в заданій сфері. Вона завжди 

особистісно забарвлена якостями конкретного учня (вихованця). Даних 

якостей може бути декілька: від значеннєвих і світоглядних (навіщо мені 

потрібна дана компетентність) до рефлексивно-оцінних (наскільки успішно я 

застосовую дану компетентність у житті). Компетентність – динамічна 

комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, 

інших особистих якостей, що визначає здатність особистості успішно 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність 

Серед компетентностей, що становлять основу реалізації 

компетентнісного підходу в закладах позашкільної освіти науково-технічного 

напряму виділяються наступні:  

 пізнавальна – що забезпечує оволодіння поняттями, знаннями у 

сфері сучасної науки і техніки та технології, наукової, технічної термінології, 

методикою організації дослідницької та пошукової діяльності;  

 практична – що охоплює формування практичних вмінь та 

навичок роботи з різноманітними приладами та обладнанням; розвиток 

практичних умінь та навичок застосування здобутих знань у процесі творчої 

діяльності; набуття досвіду власної наукової діяльності, розвиток 

дослідницьких здібностей, просторового та логічного мислення, формування 

потреби у творчій самореалізації та виховання моральних якостей, 

громадянської позиції, працелюбності, творчого ставлення до праці; 

 творча – що спрямована на розвиток творчої діяльності, 

можливість самореалізуватися через участь у творчих конкурсах, уміння 
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оцінювати свої можливості, сформованість мотивації в здобутті знань для 

подальшої освіти, розуміння особистісного росту; 

 соціальна – що спрямована на розвиток загальної культури 

особистості, здатної до співпраці, самореалізації та самовизначення; уміння 

працювати в творчому колективі, виконувати соціальні ролі, уміти виходити з 

конфліктних ситуацій. 

Аналіз наукових праць дозволив зробити висновок щодо системи 

компетентностей. Цю систему  можна розглянути з позиції таких складових:  

1. Ключові компетентності – надпредметні (міжпредметні) 

компетентності, які визначають здатність людини здійснювати складні 

поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, 

ефективно розв’язувати відповідні проблеми; 

2. Загально-галузеві компетентності – їх набувають упродовж засвоєння 

змісту тієї чи іншої освітньої галузі у загальноосвітній школі; 

3. Предметні компетентності – вони набуваються упродовж вивчення 

того чи іншого предмета, курсу, дисципліни. 

Слід відзначити, що акцентування сучасної освіти на розвитку 

предметних та життєвих компетентностей є однією із освітніх вимог 

впливових міжнародних організацій, а саме: Ради Європи, Організації 

економічного співробітництва та розвитку тощо. 

Європейські експерти пропонують таку внутрішню структуру 

компетентності: 

- знання; 

- пізнавальні навички; 

- практичні навички; 

- відношення; 

- емоції; 

- цінності та етика; 

- мотивація.  

Формування базових компетентностей передбачає розвиток творчої 

діяльності учнів, їхніх здібностей, нахилів і уяви та створення відповідних 

умов для набуття позитивного досвіду взаємодії особистості учня з 

інформаційно-комунікаційним середовищем.  

Потенційною обдарованністю володіє кожна дитина, але не кожна 

виявляє її через сукупність впливу середовища та особистістних якостей. Ми 

вважаємо, що саме заклад позашкільної освіти надає дитині можливості для 

забезпечення прояву її обдарованності повною мірою.  
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2 РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДХОДУ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГУРТКАХ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ «ГРАНІ» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Методичне забезпечення компетентністного підходу пов’язане із 

творчою діяльністю. Зміна середовища викликає необхідність засвоєння нових 

знань і компетенцій. Критеріїв успішності багато, але одним з найголовніших 

є те, що статус людини в суспільстві залежить від неї самої. Тобто, кожен з 

учасників освітнього процесу повинен розуміти необхідність постійної роботи 

над собою задля можливості досягнення життєвого успіху. 

В Запорізькому обласному центрі науково-технічно творчості учнівської 

молоді «Грані» компетентністний підхід – це принцип організації навчання, 

який виходить з об’єктивної необхідності цілісного формування особистості, її 

всебічного розвитку. При цьому він містить в собі не тільки окремі результати, 

але й забезпечує якісно новий, системний, цілісний результат. 

 

2.1 РОЛЬ STEM-ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Кубатко Олеся Миколаївна, 

методист відділу STEM-освіти 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Посилення ролі STEM-освіти зумовлюється підвищенням мотивації 

вихованців до вивчення предметів природничо-математичного циклу й, 

водночас, високим запитом виробничої сфери на працівників, що володіють 

компетентностями для постановки і виконання завдань у сферах: інженерії, IT-

технологіях, нанотехнологіях, авіабудуванні та інших. 

У позашкільній освіті компетентний підхід це – мета, завдання, зміст, 

форми і методи позашкільної освіти, формування та розвиток 

компетентностей особистості. Такий підхід має закономірний характер і 

виходить із узагальнення практики та виступає проти однобічного характеру, 

передбачає посилення практичної спрямованості освіти, засвоєння 

підростаючим поколінням компетентностей, що дозволить повноцінно 
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реалізувати себе в сучасних умовах. Це підкреслює поєднання й практичну 

реалізацію знань, умінь і навичок, досвіду, культури. 

Метою впровадження компетентнісного підходу є забезпечення якості 

позашкільної освіти. Сутність в освіті, полягає в тому, що в основу покладено 

компетентність. Бути компетентним – означає вміти реалізовувати знання, 

застосовувати досвід, волю і емоційний стан для вирішення проблем у 

конкретних обставинах. Набуття компетентностей вихованцями залежить від 

активного і свідомого відношення до різних видів діяльності. 

STEM-освіта – це створення умов для гармонійного формування 

науково- орієнтованої освіти на основі модернізації усіх напрямів освіти, це 

широкий вибір особистісного розвитку.  

Основною особливістю STEM-освіти є інтегроване навчання 

застосування науково-технічних знань у реальному житті. Різноманітні методи 

STEM-освіти застосовуються для розвитку компетентностей вихованців 

закладів позашкільної освіти, а саме: пізнавальної інформаційно-

комунікаційної, творчої, практичної, соціальної. 

Пізнавальна інформаційно-комунікаційна компетентність – здатність 

вихованця використовувати інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань. 

Творча компетентність – здатність особистості застосовувати у 

конкретному виді спілкування знання мови, способів взаємодії з людьми, що 

оточують її та перебувають на відстані, навичок роботи у групі, володіння 

різними соціальними ролями. 

Практична компетентність – здатність вихованців застосовувати 

знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності. 

Соціальна компетентність – здатність особистості продуктивно 

співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та 

функції у колективі. 

Отож, актуальним завданням керівника гуртка відділу STEM-освіти 

сьогодні є така модернізація освітнього процесу, яка забезпечить його 

пошуковий і дослідницький характер шляхом упровадження інноваційних 

технологій навчання з метою формування життєвих компетентностей. 

До нашого закладу діти приходять спочатку гратися, але минає небагато 

часу – і вони приходять на заняття гуртка робити власні проекти та творчі 

роботи. Тобто – це «освіта навпаки», коли спочатку щось робимо, а потім 

шукаємо знання. Вона є цікавішою й більш результативною.  

У роботі з дошкільнятами активно застосовуються і так звані ментальні 

мапи, завдяки яким вони вчаться аналізувати, класифікувати, розрізняти, 
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порівнювати, робити узагальнення, тощо. На заняттях упроваджується 

конструктор «LEGO», що забезпечує ігровий досвід дітей. 

Останнім часом в Україні інтенсивно розвивається робототехніка. 

Освітня робототехніка сьогодні набирає популярність у закладах позашкільної 

освіти – вихованці залучені в освітній процес завдяки створенню моделей-

роботів, проектуванню і програмуванню робототехнічних пристроїв і беруть 

участь у робототехнічних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, конференціях. 

Вона є частиною інженерно-технічної освіти. Керівники гуртків «Основи 

робототехніки та комп'ютерного моделювання» нашого закладу на заняттях 

запроваджують проектування, конструювання та програмування всіляких 

інтелектуальних механізмів – роботів, які мають модульну структуру і 

володіють потужними мікропроцесорами.  

Таким чином робототехніка розвиває вихованців у режимі 

випереджаючого розвитку, спираючись на інформатику, математику, 

технологію, фізику, хімію, а також передбачає розвиток навчально-

пізнавальної компетентності вихованців. 

Елементи STEM – освіти використовуються на заняттях гуртків: 

«Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання»,  «Цифрова 

фотографія», «Аудіо та відео технології», «Розробка, конструювання та 

виготовлення приладів з ЧПУ», «Творча діяльність в середовищі 

програмування Scratch», «Медіакультура», «Комп’ютерна графіка та анімація», 

«Медіатехнології», «Основи користування офісними програмами на ПК», 

«ЛЕГО-конструювання», «Технічний дизайн», «WEB-програмування», 

«Програмування мовою Python», «Журналістика та видавнича справа». 

Вихованці знайомляться з пристроями в безпосередній взаємодії  з ними: 

тримають у руках, пробують завести механізм, виконують з його допомогою 

певне завдання, залучаються до самого процесу ремонту, відновлення роботи 

та виготовлення нових пристроїв, вивчають їх фізичні властивості. Гуртківці 

вчаться вирішувати проблеми, стають новаторами, винахідниками, розвивають 

логічне мислення та технічну грамотність. 

Для успішного прояву та реалізації творчих здібностей гуртківців у 

відділі STEM – освіта Смирновою А. В., завідуючою відділом, було 

розроблено та проведено обласні онлайн конкурси: «Роботи на службі 

Збройних сил України», «Роби як я!», «Скринька мрії моєї родини», «Діти - 

квіти України» 

«Роботи на службі Збройних сил України» – це конкурс проєктів з 

робототехніки, який відбувся у грудні 2019 року з метою розвитку творчого 

мислення учасників, підвищення їх мотивації та зацікавленості у вивчені 

робототехніки та сфери сучасних технологій в цілому, популяризації 
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робототехніки серед дітей та молоді. Складається з 2-х етапів: перший – 

відбірковий (заочний), другий – фінальний (захист робіт, очний). 

 

   

   

   
 

«Роби як я!» - творчий онлайн-конкурс, який відбувся в період 

карантину у квітні 2020 року. Метою конкурсу стало створення креативної та 

унікальної творчої роботи в номінаціях: лего-конструювання «Десь на іншій 

планеті», паперопластика «Великодні композиція», авіаконструювання «Від 

землі до зірок». Відеоролики з етапами створення роботи, фотосвітлини, опис 

роботи у форматі ессе було виставлено на Facebook у групі «ГРАНІ». 
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 «Скринька мрії моєї родини» - онлайн-фестиваль карта мрії своєї 

родини у вигляді колажу, що було проведено напередодні свят «День матері» 

та «Міжнародний день родини» у травні 2020 року.  

 

  

   
  

«Діти - квіти України» - онлайн конкурс малюнків, який було 

проведено влітку 2020 року. Автори робіт були нагороджені електронними 

грамотами Центру «Грані». 
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Таким чином, на відміну від класичної освіти STEM – освіта формує у 

вихованців: 

- уміння побачити проблему й визначити в ній якомога більше можливих 

сторін і зв'язків; 

- уміння формулювати дослідницьке завдання й визначати шляхи його 

вирішення; 
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- гнучкість як уміння застосовувати знання в різних ситуаціях, розуміти 

можливість інших точок зору щодо розв’язання проблем і стійкість у 

відстоюванні своєї позиції; 

- оригінальність у розв’язанні проблем, відхід від шаблону; 

- здатність до перегруповування ідей та зв'язків; 

- здатність до абстрагування і до конкретизації, до аналізу і синтезу; 

- відчуття гармонії в організації ідеї. 

А отже, шляхами реалізації STEM – освіти в нашому закладі є: 

- педагогічні кадри з технічною освітою; 

- популяризація науково-технічної творчості; 

- перехід керівниками гуртків  на заняттях від теорії до практики; 

- формування у вихованців отримувати потрібну інформацію і відкидати 

непотрібну; 

- аналіз інформації й  формування вміння робити висновки; 

- використання під час подачі інформації візуалізації за допомогою 

інфографіків, малюнків тощо, що допоможе вихованцям оперувати даними; 

- упровадження в ході навчального процесу  учнівських наукових 

конференцій за напрямками , запрошення на  заняття гуртків представників  

відповідних професій, організація зустрічей з представниками різного бізнесу 

тощо. 

Тобто, провідним методом для формування базових компетентностей є 

метод проєктів. 

Навчальний проєкт для вихованця це – можливість робити щось цікаве 

самостійно або у групі; діяльність, яка дозволяє проявити себе, спробувати 

свої сили та знання, показати досягнутий результат, як знайдений спосіб 

рішення проблеми, що  носить практичний характер та цікавий і вагомий для 

самих дослідників. 

Навчальний проєкт для керівника гуртка – це інтегративний 

дидактичний засіб розвитку, навчання та виховання, який дозволяє виробляти 

й розвивати  компетентності учнів. 

Отже, запровадження STEM-підходу в гуртках центру «Грані» – це 

прекрасна можливість формувати компетентності, вчити вихованців мислити і 

знаходити необхідну інформацію, вирішувати складні завдання, приймати 

рішення, організовувати співпрацю з іншими гуртківцями та керівником. Саме 

STEM-освіта, починаючи з ранніх етапів навчання буде сприяти залученню 

вихованців до майбутньої наукової діяльності, їх творчому та 

інтелектуальному розвитку, навчить розробляти й реалізовувати проекти, тим 

самим гарантуючи їх гармонійний розвиток, що відповідає завданням Нової 

української школи, яку ми розбудовуємо. 



18 
 

2.2 ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

ГУРТКУ «ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ ТА 

КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ» 

 

Бойчук Єлізавета Едуардівна, 

 керівник гуртка «Основи робототехніки та 

комп’ютерного моделювання»  

відділу STEM-освіти  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР  

 

На данний час у розвитку суспільства освіта є одним з головних 

факторів формування людського ресурсу, який включає її творчий, духовний 

та інтелектуальний розвиток. Позашкільна освіта 

надає вихованцю можливість проявити свої 

вольові якості, отримати радість від 

самореалізації в продуктивній творчій діяльності, 

пережити гордість за особисті інтелектуальні і 

творчі досягнення, навчитися реалізовувати свої 

замисли. Позашкільна діяльність в творчих 

колективах відкриває багато різних можливостей 

для задоволення індивідуальних запитів, з 

урахуванням їх інтересів і здібностей. 

З метою підвищення результативності 

позашкільної освіти важливим є впровадження в 

педагогічну практику компетентністних підходів 

для формування у вихованців важливих компетентностей. Поняття 

«компетентність» досить широке. До нього відносять навчальні здібності, 

знання та навички, моральні цінності, ставлення. Компетентний – досвідчений 

у певній галузі, якому притаманні компетентність, поінформованість, 

обізнаність, авторитетність. Компетентнісний підхід у навчанні в гуртках 

закладів позашкільної освіти сприяє успішній адаптації вихованців в соціумі, 

рішенню ключових проблем сучасного життя, їх професійному 

самовизначенню. Компетентнісний підхід у позашкільній освіті включає такі 

складові: пізнавальна, практична, творча та соціальна компетентності. 

Розглядаючи компетентнісний підхід необхідно звертати увагу до 

досвіду стосовно вихованців, зважаючи на їх вікові особливості. У процесі 

пізнання, власної практичної діяльності, формується індивідуальний досвід 

кожного учня. Чим досвідченіша людина, тим різноманітніша її діяльність, як 

результат, різноманітним стає й сформований досвід. Але індивідуальний 
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досвід вихованця не може бути ізольованим від інших людей. Отже, у 

результаті пізнання людина вступає у взаємодію з іншими людьми, порівнює 

власний досвід з їхнім та збагачує його завдяки опануванню досвіду 

попередніх поколінь. Досвід людства складається із сукупності 

індивідуальних досвідів усіх членів суспільства. Крім досвіду уродженого, 

біологічно наслідуваного, існує ще досвід власний, що надбудовується над 

ним. У людини обидва ці види досвіду наявні, але головне місце посідає 

третій: досвід суспільно-історичної практики, досвід людства, що засвоюється 

людиною під час життєдіяльності. 

Отже, стаття присвячена розвитку пізнавальної компетентності 

вихованців закладу позашкільної освіти . Її мета – розкриття новизни та 

актуальності даного виду компетентності, для широкого використання у 

сучасній позашкільній освіті. 

Заняття з робототехніки 

спеціально розроблені, щоб 

зацікавити вихованців 

молодшого шкільного віку та 

мотивувати їх до вивчення 

проектування, конструювання 

та програмування за 

допомогою мобільних 

робототехнічних моделей і 

графічної мови програмування. Але не тільки ці фактори є важливими 

складовими заняття. Пізнавальна компетентність забезпечує оволодіння 

поняттями, знаннями про культуру, природу, техніку, суспільство, сфери 

життєдіяльності людини. Важливою частиною навчання на основі проектів є 

формування визначених «ментальних звичок» (habits of mind) – універсальних 

поведінкових типів, що визначають ефективне рішення будь-яких проблем. 

Ментальні звички ґрунтуються на тому факті, що наука визначається 

установками, цінностями і вміннями, завдяки яким людина отримує знання 

про навколишній світ. Шість ментальних звичок мають особливо важливе 

значення для розвитку науки і технології: 

1. Системне мислення. 

2. Творчий підхід. 

3. Оптимізм. 

4. Спільна робота. 

5. Обмін інформацією. 

6. Етичні принципи. 
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Проекти навчального курсу робототехніки розроблені з урахуванням 

цих ментальних звичок і їх зв'язку з комплексами універсальних навчальних 

дій.  

Розглянемо більш детально як відбувається процес знайомства з наукою 

за допомогою робототехніки. Перший етап, це дослідження. Учні 

знайомляться з наукової або інженерної проблемою, визначають напрямок 

досліджень і розглядають можливі рішення. Етапи дослідження: встановлення 

взаємозв'язків і обговорення.  

Тому на початку кожного 

заняття не просто дається нова 

інформація, яка важлива для 

запам’ятовування, а значущим 

є перенесення вихованця в 

справжню майстерню 

винахідника, який буде 

здійснювати прорив у різних 

сферах діяльності. Сьогодні ми будемо рятувати тварин від шкоди людини, 

або конструювати найшвидший і наймобільніший автомобіль, або будемо 

рятувати цілу планету від забруднення. Вихованцю для досягнення кращого 

результату важливо уявити і надихнутися завданням. Отже, розглянемо один з 

проектів під назвою «Тяга». Не всі вихованці навчальних класів знайомі з цим 

терміном з фізики, яка у школі викладається з 5 класу, тому важливо на 

простих прикладах дати найбільш повну картинку про це поняття. Тому 

пояснюємо, що минуло багато часу з тих пір, як люди вперше спробували 

переміщати великі об'єкти. Від стародавніх цивілізацій до сучасності для того, 

щоб тягнути або штовхати об'єкти, використовувалися різні інструменти. 

1. Якщо не вдається зрушити щось, це відбувається тому, що така ж або 

велика сила тягне об'єкт в протилежному напрямку. 

2. Якщо об'єкт починає переміщатися, це означає, що сила в напрямку 

руху більше. 

3. На Землі тертя грає в цій системі важливу роль. 

4. По поверхні з меншим 

тертям той же вага тягнути легше, 

ніж по нерівній поверхні. 

Область науки про силах і 

русі була детально вивчена і 

роз'яснена вченим Ісааком 

Ньютоном в XVII столітті. Ви 

щодня стикаєтеся з законами 



21 
 

фізики, описаними ім. Для ще кращого пізнання та розуміння, приводимо 

прості відео приклади, або картинки, можемо змоделювати ситуацію де прямо 

зараз буде використовуватися тяга. Коли знайомство з новим поняттям 

пройшло вдало, можемо задати кілька питань для впевненості у правильному 

розумінні інформації, наприклад: «Якими способами можна привести об'єкт в 

рух?» і ми повинні отримати приблизно таку відповідь: «Щоб змусити об'єкт 

рухатися, треба тягнути або штовхати об'єкт, іншими словами, потрібно 

докласти до нього силу». Отже базове поняття з фізики вдало засвоєно, тому 

для закріплення можна переходити до практики. 

Другий етап – створення. Вихованці збирають, програмують і 

модифікують модель. Проекти можуть належати до одного з трьох типів: 

дослідження, проектування і використання моделей. Етап створення 

розрізняється для різних типів проектів. Етапи створення: побудова, програма, 

зміна. І на цьому етапі якщо учень активно фантазує, впроваджує свої ідеї у 

реальність та досягає поставленої цілі, знання з фізики не просто розглянуті, а 

вже набуті деякого досвіду у використанні. 

І третій, заключний етап, це обмін результатами. Діти представляють 

і пояснюють свої рішення, використовуючи моделі і документ з результатами 

досліджень, створений за допомогою вбудованого інструменту 

документування. Етапи обміну результатами: документування і презентація. 

Також вихованцям пропонується виконати завдання з декількома 

варіантами рішення. Вони відкривають перед учнями неймовірний простір для 

творчості і дозволяють знайти величезну кількість креативних рішень в 

процесі планування, конструювання та тестування власних проектів. Основне 

завдання педагога на таких заняттях - надати дітям інструменти та необхідну 

свободу, щоб обміркувати завдання, визначити проблему, знайти рішення і 

поділитися результатами своєї роботи з іншими. 

І таким чином можна і 

треба підходити до вивчення 

різних тем з використанням 

тієї самої пізнавальної 

компетентності, тому що саме 

на заняттях з робототехніки, 

вихованці не тільки 

дізнаються про культуру, 

природу, техніку, суспільство, 

сфери життєдіяльності 

людини, а й отримують 

перший досвід, використання отриманих знань у реальному житті. А цей 
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досвід, точно запам’ятається, бо коли ти засвоїв інформацію та перевірив її 

достовірність на дослідах ти точно впевнений у її правильності.  

В результаті проведеної роботи було визначено та науково обґрунтовано 

теоретичні аспекти розвитку пізнавальної компетентності вихованців в закладі 

позашкільної освіти, а також проаналізовано зміст освітньої роботи з розвитку 

пізнавальної компетентності вихованців в гуртку робототехніки закладу 

позашкільної освіти. Практичне значення отриманих результатів роботи 

полягає у розробленні та застосуванні положень, висновків, рекомендацій 

щодо вдосконалення розвитку пізнавальної компетентності вихованців в 

умовах позашкільного закладу. Перспективами подальших досліджень у 

цьому напрямку має стати теоретичне узагальнення, визначення переліку 

базових компетентностей у позашкільній освіті та експериментальна перевірка 

методики формування компетентнісної сфери вихованців закладів 

позашкільної освіти в пізнавальній діяльності гуртків «Основи робототехніки 

та комп'ютерного моделювання». 

 

2.3 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

ТА ОПИС МОДЕЛІ КОМПЕТЕНТНОГО ВИПУСКНИКА 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ «ГРАНІ» 

  

Едель Михайло Григорович, 

керівник гуртка  

«Аудіо та відеотехнології»  

відділу STEM-освіти  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Науково-технічний напрям є одним із основних напрямів позашкільної 

освіти, який забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та 

навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-

дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями. 

Дослідження свідчать, що впровадження інноваційних технологій 

навчання, насамперед, особистісно-орієнтованого, диференційованого, 

розвивального є підґрунтям до впровадження компетентнісного підходу й 

ефективним чинником поліпшення якості освіти. 

У народному художньому колективі України – дитячо-юнацькій 

телерадіостудії «Грані» учнів орієнтують на професії кіно, радіо і телебачення. 

Вихованці студії самостійно створюють відеофільми, радіо- та телепередачі, 

знімають на плівку усі обласні масові заходи, які проводить Центр НТТУМ 

«Грані». 
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Результатом освітньої роботи в гуртку «Аудіо та відео технології» ТРС 

«Грані» є випускник, який є життєво компетентною особистістю зі 

сформованим рівнем соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його 

автономності та самостійності у різноманітних сферах життєдіяльності. 

Випускник студії - особистість із гуманістичним світоглядом, який дбайливо 

ставиться до загальнолюдських цінностей. Він комунікабельний, має культуру 

спілкування. У нього сформована активна громадянська позиція, він чесний, 

принциповий, вміє відстоювати свої переконання. Випускник студії - 

оптиміст, який проявляє наполегливість у подоланні труднощів. Його 

характеризує адекватна самооцінка. 

Випускник студії досяг рівня компетентності в знаннях, вільно 

орієнтується в знаннях на міжнародному рівні, здатний до самоосвіти. Знає й 

уміє застосовувати способи раціональної роботи, уміє застосовувати знання в 

нестандартній ситуації для вирішення виникаючих проблем. Він готовий і 

здатний до продовження освіти (у тому числі і за профілем професії, на яку 

був орієнтований під час навчання в студії), усвідомлює свої пізнавальні 

інтереси, прагне їх реалізувати. Володіє способами раціональної організації 

своєї праці. 

Як головний результат педагогічний колектив розглядає готовність і 

здатність молодих людей, які закінчують заняття в студії - нести особисту 

відповідальність, як за власне благополуччя, так і за благополуччя суспільства. 

Метою розробки моделі підготовки компетентного випускника ТРС 

«Грані» – є  формування чіткого уявлення про загальні завдання навчальної 

програми гуртка, прогнозовані результати підготовки випускників і рівні 

їхньої компетенції. 

За основу побудови моделі взяті ті риси випускника, які відповідають 

навчальній програмі. Для нас компетентний випускник – це життєздатна 

особистість готова до самоосвітньої діяльності, самовизначення, 

самоствердження, саморегуляції, самореалізації, самовиховання. Саме ці 

якісні характеристики формуються під впливом змісту навчання в гуртку 

науково-технічного напряму. 

Представлену модель слід розглядати в контексті формування ключових 

компетентностей як сукупності дій та вмінь. Випускник студії готовий: 

Вивчати: 

- власний і чужий досвід і отримувати користь із них; 

- прийоми навчання, систематизувати й організовувати їх; 

- методи постановки й рішення проблем; 

- методи самоорганізації й самоосвіти. 

Шукати: 
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- необхідну інформацію в різних базах даних; 

- необхідну інформацію, опитуючи товаришів, педагогів, фахівців; 

- відповіді на важкі запитання в експертів; 

- прийоми й методи класифікації інформації. 

Думати: 

- над взаємозв'язками минулих подій і подій сьогодення: 

- про реальні результати тих або інших аспектів розвитку суспільства; 

- як протистояти своїй невпевненості у складних життєвих ситуаціях; 

- як займати позицію в дискусіях і висловлювати свою власну думку; 

- про важливість політичних і економічних процесів, в оточенні яких 

проходить навчання й робота; 

- як оцінювати соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, споживанням, а також 

з навколишнім середовищем; 

- над оцінкою творів мистецтва й літератури. 

Співпрацювати: 

- уміти співпрацювати й працювати в групах; 

- приймати рішення; 

- улагоджувати розбіжності й конфлікти; 

- уміти домовлятися. 

Прийматися за справу: 

- включатися в розробку й виконання проекту; 

- відповідально ставитися до дорученої справи; 

- увійти в групу або колектив і внести свій внесок у спільну справу; 

- виявити солідарність; 

- коректувати свою роботу відповідно до досягнутих результатів. 

Адаптуватися: 

- уміти використовувати нові інформаційні технології, засоби комунікації; 

- уміти використовувати моделі й прилади; 

- виробляти в собі гнучкість в умовах швидких змін; 

- виробляти в собі стійкість перед труднощами, які виникають; 

- виробляти здатність до пошуку нових рішень.  

Критично оцінювати: 

- результати своєї діяльності й діяльності партнерів і витрачені при цьому 

матеріальні, моральні й часові ресурси; 

- труднощі, які виникли й шляхи їхнього подолання; 

- нові власні ресурси (знання, уміння), що з'явилися в результаті виконаної 

роботи; 

- які нові завдання можуть бути поставлені в результаті всієї виконаної 

роботи.  
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Спільна продуктивна діяльність між всіма учасниками освітнього 

процесу безпосереднім чином впливає на досягнення такого результату 

навчання як компетентність. Продуктивне навчання забезпечує засвоєння 

знань та умінь, володіючи якими, випускник знаходить підґрунтя для свого 

подальшого життя. Саме продуктивне навчання є необхідним, дієвим, міцним, 

актуальним, бо дає можливість на належному рівні сформувати знання та 

вміння. 

Особливу увагу при запровадженні моделі звернуто на те, що вся 

робота з формування компетентного випускника проводиться обдумано, 

ґрунтовно, з урахуванням вікових особливостей вихованців. 

У зв’язку з цим в ТРС «Грані» організовано: надання реальної допомоги 

гуртківцям з розвитку особистісних якостей необхідних для повноцінного 

життя; відпрацьовування навичок учнівської молоді в необхідності «уміти 

вчитися»; пропагування принципів гуманізації, демократизації, спільної 

взаємодії; розвиток вміння та навички самоосвітньої діяльності; залучення 

батьків та широкої громадськість до виховання свідомої особистості, яка 

успішно самореалізується в соціумі. 

В студії обов'язково враховується психофізіологічний компонент, 

тобто особистісні якості, які придбані раніше й розвиваються в колективі: 

- прагнення до ведення здорового способу життя, спрямоване як на подальше 

зміцнення здоров'я, так і на відновлення його; 

- гарна пам'ять; 

- широкий кругозір; 

- багата творча уява; 

- висока концентрація й стійкість 

уваги; 

- самостійність і врівноваженість; 

- уміння володіти собою; 

- уміння слухати й чути; 

- добре розвинена мова; 

- розвинене почуття обов’язку й 

відповідальності; 

- усвідомлене бажання до 

одержання знань; 

- відповідальне відношення до 

навчання;   

- допитливість і зацікавленість;    

- прагнення до пізнання істини, 

усього нового, передового, 

сучасного;     

- дотримання особистої гігієни, 

охайність і акуратність;  

- старанність і наполегливість; 

- увічливість, тактовність і 

доброзичливість; 

- неприйняття й непримиренність до 

будь-яких проявів аморального й 

безкультурного поводження; 

- милосердя і співчуття до чужого 

лиха; 

- розумна поблажливість до 

людських недоліків; 

- висока вимогливість до себе. 

Випускник телерадіостудії «Грані» має розвинуті світоглядні якості 

й моральні цінності, профорієнтаційні знання, уміння та навички. 
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I. Світоглядні якості й моральні цінності. 

1. Володіння основами наукового світогляду:  

- усвідомлення ролі людини в перетворенні й розвитку навколишньої 

дійсності; 

- уміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати факти дійсності; 

- критичне відношення до різних поглядів і суспільних теорій; 

- прагнення пізнати й розібратися в закономірностях суспільного розвитку; 

- потреба й уміння відстоювати свої погляди й переконання; 

- розуміння сутності соціально-економічних і духовних процесів, що 

відбуваються в суспільстві, уміння орієнтуватися в потоці соціальної 

інформації; 

- знання й розуміння основних прав і свобод людини; 

- усвідомлення єдності й взаємозв'язку прав і обов'язків людини в суспільстві; 

- повага до державних символів, традицій свого народу й країни;  

- дбайливе відношення до історії свого народу. 

2. Духовно-моральні цінності: 

- знання й розуміння духовно-моральних цінностей у житті людини й 

суспільства; 

- усвідомлення патріотизму як любові до своєї Батьківщини й до свого народу; 

- усвідомлення інтернаціоналізму як сполучення національної самосвідомості 

й гідності з повагою до національної гідності інших народів; 

- уміння підтримувати дружбу й товаришування, взаємоповага й 

взаєморозуміння в колективі й у родині; 

- розуміння культури сімейних відносин; 

- свідома дисципліна, самоконтроль і саморегуляція поведінки; 

- непримиренність до аморальності. 

3. Свідоме відношення до праці: 

- розуміння ролі праці у суспільстві й повага до людини праці; 

- відповідальне відношення до праці, працьовитість; 

- готовність до свідомого вибору професії; 

- дбайливе відношення до народного надбання;  

- поважне відношення до будь-якої суспільно значущої праці та до її 

результатів; 

- здатність об'єктивно самооцінювати наслідки порушення трудової і 

навчальної дисципліни. 

4. Володіння основами естетичної культури:  

- розуміння прекрасного у навколишній дійсності; 

- дбайливе відношення до культурних цінностей і традицій народу; 

- засвоєння й відповідність загальноприйнятим культурним звичкам; 
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- прагнення до розвитку художніх здатностей; 

- відповідність вимогам эстетичних норм у повсякденному житті. 

5. Фізичне удосконалення:  

- розуміння важливості систематичних занять фізичною культурою для 

зміцнення свого здоров'я й працездатності; 

- звичка до регулярних занять фізичною культурою; 

- негативне відношення до шкідливих звичок: палінню, алкоголю, наркоманії. 

II. Знання, уміння й навички. 

1. Розвиток пізнавальної активності:  

- глибоке усвідомлення ролі й місця освіти й науки в розвитку суспільства; 

- розуміння значення і зв'язку освіти, науки й практики для суспільного 

процесу; 

- постійне прагнення до придбання й розширення знань; 

- уміння самостійно добувати знання й застосовувати їх на практиці; 

- уміння й навички в організації навчання й самоосвіти; 

- вироблення первинних умінь і навичок науково-дослідної роботи; 

- оволодіння навичками пошуку, відбору й обробки наукової інформації; 

- активна участь в колективній пізнавальній діяльності; 

- відповідальне відношення до навчання.  

2. Відношення до організації навчального процесу:   

- оволодіння основами раціональної організації навчального процесу; 

- уміння самостійно планувати свою навчальну діяльність; 

- уміння відбирати найбільш раціональні способи виконання завдань;  

- оволодіння різними формами контролю й оцінки виконаної роботи; 

- уміння самокритично оцінювати результати своєї праці. 

3. Робота із книгою й іншими джерелами інформації:  

- уміння чітко визначати мету роботи з інформаційним джерелом; 

- уміння й навички вибору виду джерела, відбору й пошуку конкретного 

джерела; 

- оволодіння навичками здобуття інформації з різних джерел (відтворювати 

текст, робити конспект, тези, план); 

- оволодіння навичками користування довідково-бібліографічними системами 

бібліотек, пошуковими сайтами Інтернету; 

4. Культура усної й письмової мови:   

- виховання почуття культури мови й писання; 

- уміння грамотно вести діалоги й аргументовано брати участь в обговоренні, 

задавати й відповідати на питання різного характеру; 

- уміння й навички відбирати й логічно викладати матеріал за темою, який 

узятий з різних джерел; 
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- уміння правильно здійснювати різні види письмової роботи: виписування 

цитат,  

складання конспектів, тез, планів, написання листів, рецензій, ділових 

документів (заяв, скарг, протоколів, виписок з документів тощо).  

III. Профорієнтаційні знання, уміння й навички: 

1. Формування первинних знань за профілем професій, на які 

орієнтуються вихованці  в процесі навчання в ТРС «Грані»  (кореспондент, 

фотокореспондент, відеооператор, режисер, монтажер, художнік-аніматор 

тощо):   

- про місце й роль відповідної області знань у суспільному житті; 

- про основи понятійного й категорійного апарату професії; 

- про зміст професійної діяльності фахівця відповідного профілю (як у 

позитивному, так і негативному аспекті); 

- про основні вимоги до характеру розумового, фізичного й психологічного 

навантаження фахівця; 

- про характер умов праці й побуту, перспектив розподілу й професійного 

росту, оплати праці, особливості діяльності відповідних трудових колективів.  

2. Формування під час навчального процесу професійних умінь і 

навичок стосовно до специфіки напряму навчання в ТРС «Грані» й майбутньої 

спеціальності. 

- формування навичок і тренування швидкості комп’ютерного набору 

текстів («десятипальцевий сліпий» метод набору); 

- тренування голосового апарату та швидкості читання текстів 

(скоромовки, вірші, прозаїчні тексти); 

- отримання навичок з композиції художнього твору; 

- отримання навичок з композиції образотворчого мистецтва, фото- відео 

зображення, (золотий перетин, компоновка кадру тощо); 

- отримання навичок роботи з комп’ютерними програмами набору текстів 

та виготовлення презентацій; 

- отримання навичок роботи з комп’ютерними програмами аудіо- і відео 

редагування та монтажу; 

- отримання навичок роботи з графічними та анімаційними 

комп’ютерними програмами; 

- отримання навичок роботи з фото- та відео знімальною технікою; 

- отримання навичок написання нарису, оповідання, вірша тощо; 

- отримання навичок з інтерв’ювання; 

- отримання навичок з драматургії відеофільму, телепередачі; 

- отримання навичок ведучого радіо-телепередачі; 
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- отримання навичок музичного оформлення фільму, слайдфільму, 

презентації, телепередачі; 

- участь у колективних і індивідуальних роботах зі створення 

відеофільмів, телепередач, мультфільмів, фото та відео презентацій тощо. 

За 45 років існування Дитячо-юнацької телестудії «Грані» десятки її 

вихованців пов’язали свою професійну діяльність з засобами масової 

інформації. Лише за останні 5 років до вишів за напрямом студії вступили 

Анастасія Бударина, Валерія Данбаум, Максим Пічкур та інші.    

 

 

 

 

 

 Валерія Даннбаум - 

випускниця студіі 

2019 р – студентка 

Єрусалимського 

Університету, 

спеціальність 

«Екранні мистецтва» 
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Анастасія Бударина – 

випускниця студії 2015 р. – 

закінчила київський 

національний Університет 

театру, кіно і телебачення ім. 

Карпенка-карого, кінорежисер 

Мирина Васильчук - 

випускниця студіі 2019 р 

– студентка Запорізького 

національного 

Університету, 

спеціальність 

«Журналістика», 

викладач студії «Грані» 

Максим Пічкур – випускник 

студії 2020 р. – студент 

Київського міжнародного 

Університет за спеціальністю 

«Аудіо-відео мистецтво» 

 

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, технічні гуртки закладів 

позашкільної освіти до пріоритетів сьогодення відносять уміння оперувати 

такими технологіями та знаннями, що задовольняють потреби інформаційного 

суспільства, підготують молодь до нових ролей у суспільстві. Саме тому 

важливим нині є не тільки вміння застосовувати власні знання, а й бути 

готовим змінюватися і пристосовуватися до нових потреб ринку праці, 

оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати 

рішення, навчатись упродовж життя. 

 

2.4 КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ 

ДО ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 

УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

Зіновєєва Ольга Вікторівна,  

методист відділу наукво-технічного (відділення МАН), 

керівник гуртка «Математика»,  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

В умовах сучасного глобалізованого світу та стрімко зростаючого обсягу 

інформації людині необхідно не тільки володіти певною сумою знань, умінь і 

навичок, а й вміти адаптуватися до нових умов життя: орієнтуватися в різних 
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ситуаціях; аналізувати, критично оцінювати і знаходити шляхи вирішення 

виникаючих проблем; ставити перед собою цілі і досягати їх; організовувати 

власну діяльність; володіти засобами комунікації; добувати інформацію і 

користуватися нею. Всі ці якості можна успішно формувати, використовуючи 

компетентнісний підхід. 

Всеукраїнський конкурс-захист 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України – це 

найбільш масове інтелектуальне змагання, 

один з елементів популяризації наукової 

освіти, формування навичок написання 

академічних тестів у науковому стилі, користування поняттєво-

категоріальним апаратом науки, вміння розробляти методологію дослідження 

й коректно його проводити. Це є значним етапом для формування особистості, 

яка характеризується не тільки інформованістю в різних областях науки, а ще 

й  комунікабельністю і толерантністю, сучасним мисленням, відповідальністю 

і волею в прийнятті рішення в різних життєвих ситуаціях дозволить 

гармонізувати відносини учня з навколишнім світом, адаптуватися до умов 

сучасного суспільства. 

Посилена увага до прав та інтересів учнів як здобувачів освіти, 

прагнення об’єднати спільними цінностями дітей, які беруть участь у 

Конкурсі, продиктували актуальність введення елементів у компонентах 

роботи з учнями при підготовці до захисту робіт. А саме:  

- пріоритетність формування універсальних (ключових) компетенцій; 

- визначення для учнів особистісної значущості цілей і сенсу навчання;  

- створення ситуацій успіху пізнавальної діяльності; 

- здійснення спілкування на основі поєднання високої вимогливості з 

безумовною повагою до особистості; 

- здійснення відбору досліджуваного матеріалу з використанням 

компетентнісного підходу і представлено у вигляді систем пізнавальних і 

практичних завдань;  

- використання різних способів пошуку, збору, обробки, аналізу, 

інтерпретації та передачі інформації в відповідно до комунікативних та 

пізнавальних завдань і технологій навчального напрямку; 

- включення в зміст завдань творчого, дослідницького і пошукового 

характеру, організація проектної діяльності; 

- використання сучасних педагогічних технологій: проблемного 

навчання, проектних технологій, методів і прийомів, що забезпечують 

здоров'єзберігаючий характер навчання; 
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- проектування для окремих учнів індивідуальних освітніх траєкторій; 

- організація інформаційного поля для пізнавальної діяльності; 

- створення творчого освітнього середовища; 

- забезпечення об'єктивності оцінки не тільки знань, але і практичних і 

експериментальних умінь і навичок, а також рівня освоєння учнями способів 

навчальних дій; 

- здійснення моніторингу індивідуальних навчальних досягнень учнів. 

Більша частина обдарованих дітей 

і молоді, що є учасниками Конкурсу, 

мають попередній досвід у 

інтелектуальних змаганнях, олімпіадах 

та різноманітних наукових проектах. Це 

дає можливість максимально розвинути 

мотиваційний компонент 

компетентнісно-орієнтованого підходу, орієнтованого на досвід, отриманий 

раніше, в життєвих і навчальних ситуаціях, і досвіду, отриманого в ході 

виконання навчальних дій наукового напрямку під час підготовки до ІІІ етапу 

Конкурсу. 

З метою створення ефективної роботи з обдарованою молоддю та для 

постановки компетентнісно-орієнтованих цілей застосовуються наступні 

критерії: 

- мета повинна бути чітко сформульована, що дозволить досягнути 

запланованого результату; 

- мету необхідно ставити складну, але досяжну, що дозволяє 

використовувати як стимул для успіху при отриманні бажаного результату; 

- мета повинна бути досягнута у встановлені часові обмеження. 

Оскільки у програму Конкурсу входить 

постерний захист, а саме безпосереднє спілкування 

учасників із членами журі у формі питань-

відповідей, під час якого члени журі можуть 

перевірити знання з теми дослідження і з базової 

дисципліни, самостійність виконання дослідження, 

то дуже важливими стають організаційний, 

комунікативний (соціальний) та змістовний 

компоненти компетентнісно-орієнтованого підходу.  

При реалізації комунікативного компонента 

дуже важливо залучати дітей до дослідницьких робіт 

інших учасників (як один з видів досвіду), дискусій (в ході якої відбувається 

зіткнення суб'єктних позицій), колективних цілевизначень та підведення 
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оцінювальних висновків, вирішення проблемних задач, вирішення задач 

альтернативними методами, прийняття оптимального рішення (отриманого на 

основі аргументованих фактів у колективному обговоренні). Це забезпечує 

вміння обмінюватися інформацією, здатність до співробітництва, адекватне 

сприймання критики та спроможність влагоджувати конфліктні ситуації 

(дискусійні розбіжності), проявляти емоційну стійкість у ситуаціях соціально-

професійного напруження.  

В процесі індивідуальної самостійної роботи виховуються дуже важливі 

якості особистості такі як: самостійність, відповідальність, самодисципліна, 

організованість, адекватна самооцінка, рефлексивне мислення, здібність до 

творчого вивчення наукових питань, критичність мислення. Таким чином 

самостійна робота і компетенція взаємопов’язані. 

Використання компетентністно-орієнтованого підходу у підготовці 

юних науковців до конкурсу Малої академії 

наук України дає можливість кожному учню-

науковцю засвоювати запропонований науковий 

матеріал, самостійно конструювати новий 

досвід, який породжує нові знання і способи дій, 

а завдяки залученню в активну, усвідомлену 

діяльність впливати на розвиток інформаційних, 

комунікативних, навчально-пізнавальних 

компетенцій і розкриття особистісного 

потенціалу. 

 

2.5 СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ І 

САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАНЦЯ ЗАСОБАМИ 

МЕТОДИКИ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Полевіченко Денис Володимирович, 

керівник гуртка «Наукові дослідження у фізиці», 

 відділу наукво-технічного (відділення МАН), 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Реформування освіти в Україні в найближчі роки передбачає її 

перебудову з метою впровадження в освітню практику технологій, які б 

створили максимально сприятливі умови для розвитку і саморозвитку 

особистості учня.  

Ми увійшли в період, коли зміна ідей, зміна технологій, зміна знань 

відбувається швидше ніж зміна поколінь. І звідси постають нові завдання 
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перед освітою, це й обумовило вибір теми експериментального дослідження з 

проблеми «застосування ІКТ у процесі викладання астрономії». 

Важко заперечити, що майбутнє за системою навчання, яке вкладається 

в схему учень – технологія – педагог, за якої викладач перетворюється на 

педагога – методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу 

навчання. Зміст праці вчителя та керівника гуртка суттєво зміниться: 

основним стане не передача знань, а організація самостійної пізнавальної 

діяльності учнів.  

Основна ідея досвіду полягає у застосуванні ІКТ та методу міні-проєктів 

у процесі викладання астрономії. Широке застосування інноваційних 

технологій на заняттях астрономії, використання мережі Інтернет для 

самостійного опанування навчального матеріалу, перевірка знань шляхом 

проведення он-лайн тестів, створення учнями власних міні-проєктів на уроках 

і в позаурочний час – запорука високої якості знань учнів з астрономії 

(Додаток 1). 

Зважаючи на те, що більшість часу учні проводять вдома біля 

комп’ютерів, для них, заздалегідь, готуються і викладаються на сайт 

комплексні матеріали для опанування навчального матеріалу та он-лайн тести. 

Практика показує, що учням це цікаво, вони вимушені для отримання якісних 

результатів виковувати тести, при цьому вони самостійно опрацьовують 

необхідний матеріал, спілкуються із однокласниками, дискутують між собою і 

саме головне – є результат (Додаток 2). 

Готуючись до занять, опрацьований матеріал надається вихованцям у 

вигляді наочності. При цьому використовуються програми: Microsoft Office, 

Windows Movie Maker, Windows Media тощо. Це сприяє зацікавленості дітьми 

навчального матеріалу та спонукає їх до пошуку нових засобів засвоєння 

знань. 

Цікавий для вихованців гуртка останнім часом є дистанційний метод 

навчання. Зараз діти більшу частину свого вільного часу проводять біля 

персональних комп’ютерів, планшетів, мобільних телефонів які мають вихід 

до світової мережі Інтернет, та просиджують у соціальних мережах. Це, 

нажаль, не дає їм високого культурного та розумового розвитку. Тому 

вихованцям пропонується додатково опрацьовувати навчальний матеріал з 

використанням «веб-уроків», які розміщено на сайті комплексу; виконувати 

домашні завдання у вигляді он-лайн тестів; проходити дистанційно тематичне 

оцінювання (Додаток 3). Автором, разом з вчителем фізики Коханівської ЗОШ 

Стаценком М. І., було розроблено дистанційний курс підготовки вихованців 

до олімпіади з астрономії на базі платформи Moodle сайту ШСЗ (школи 

сучасних знань). 
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Учні швидко опановують новітні технології. І вже самостійно готують 

домашнє завдання, проєкти, беруть участь у конкурсах з їх використанням. Це 

сприяє засвоєнню навчального матеріалу та грамотному використанню мережі 

Інтернет, що зараз досить важливо.   

Фізика та астрономія як практичні науки викликають у дітей неабиякий 

інтерес до виконання самостійних дослідів-проектів. Адже за методикою 

динамічного моделювання будь-яку задачу можливо перетворити на 

дослідницьку. Тому заняття починаються, переважно, з проблемного досліду, 

який постає перед учнями для розв’язку якого їм і потрібно опановувати 

теоретичний матеріал. Це дає їм змогу перейти на рівень творчої роботи. 

Творча робота згодом переростає у довготривалі проєкти із залученням знань 

суміжних дисциплін і як результат перемоги на районному та обласному 

етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (Додаток 4). 

Результатом такої роботи є перемоги та участь вихованців гуртка у 

Всеукраїнських олімпіадах з астроноії за період з 2017 по 2020 роки (Додаток 

5). Автор є переможцем районного та обласного етапів конкурсу «Учитель 

року - 2018», учасником ІІІ заключного туру (м.Київ, 2018). 

Отже, підготовка педагога до занять, з використанням сучасних 

інформаційних технологій, потребує багато часу для пошуку, систематизації 

інформації, але вкладена праця накопичується у вигляді цілих циклів тем, 

вони складають інтелектуальне багатство керівника гуртка, яке передається 

його учням. Цей процес, як магніт, притягує до педагога учнів таких же 

творчих, розвиває і вдосконалює їх особистість. Важливим досягненням 

використання ІКТ у навчальному процесі стає заощадження часу учнів та 

педагогів у вік надвисоких швидкостей життя. Такий висновок можна зробити 

і за результатами анкетування вихованців «Підвищення інтересу учнів до 

предмету шляхом використання ІКТ» (Додаток 6). 
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Додаток 1 

 

 

Додаток 2 

 

ЗРАЗКИ ВІДПОВІДЕЙ УЧНІВ 

 

Презентація 1. Неймовірні світлові явища 
Дуга навколо 

горизонту
Відома як "вогняна 
веселка". Кольорові 
смуги виникають на 

небі в результаті 
проходження світла 

через кристали криги 
в перистих хмарах, 
покриваючи небо 

"райдужною 
плівкою". Цей 

природний феномен 
дуже важко 

побачити, тому що 
кристали льоду і 
сонячне світло 

повинні бути під 
певним кутом одне до 
одного, щоб створити 

ефект "вогняної 
веселки".

   

"Примара Броккена"
У деяких районах Землі 

можна спостерігати 
дивне явище: людина, 

стоячи на горі, за 
спиною якої сходить 
або заходить сонце, 

бачить, що її тінь, яка 
лягає на хмари,  стає 

неправдоподібно 
величезною. Це 

відбувається через те, 
що дрібні краплі туману 

особливим чином 
заломлюють і 

відбивають сонячне 
світло. Назву явище 
отримало від імені 
вершини Броккен у 
Німеччині, на якій, 
через часті тумани, 
можна регулярно 

спостерігати цей ефект.    

Райдужні хмари

Коли Сонце 
розташовується 

під певним кутом 
до крапельок 
води, з яких 
складається 

хмара, ці краплі 
заломлюють 

сонячне світло й 
створюють 

незвичайний 
ефект "райдужної 

хмари". Своїми 
кольорами хмари, 

як і веселка, 
зобов'язані різній 

довжині хвиль 
світла.

 
Презентація 2. Комети 

Первое 

письменное 

упоминание 

о появлении 

кометы 

датируется 

2296 годом 

до н. э.

Исторические  факты,  начало 
исследования  комет.

 

Комета с лучистым хвостом.

 

Падение кометы Шумахера-Леви 9 на 
Юпитер.

 
 

      Презентація 3. Учнівський проєкт «Астрофото» 



37 
 

   
Презентація 4. «Фізичні процеси у робототехніці» 

   

 

Додаток 3 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

  
 

Додаток 4 

ЗРАЗКИ УЧНІВСЬКИХ ПРОЄКТІВ 

 

Презентація 1. «Автоматизація монтування телескопа» 
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Презентація 2. Монтування для телескопа на 3D-принтері 

     
Презентація 3. Учнівський проект «Астрофотографія» 

   

 

 

Додаток 5 

 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧНІВ 

Рік Учень ІІ етап ІІІ етап 

2017-2018 Сімшаг Анастасія (астрономія – 8 клас) І місце учасник 

Лежнінь Ілля (астрономія – 10 клас) ІІ місце - 

 

2018-2019 

Сімшаг Анастасія (астрономія – 9клас) І місце І місце 

Сімшаг Анастасія (МАН – 9 клас) І місце ІІІ місце 

Герасименко Ангеліня (МАН – 10 клас) І місце ІІІ місце 

 

2019-2020 

Сімшаг Анастасія (астрономія - 10 клас) І місце  учасник 

Котелевець Діана (астрономія – 8 клас) І місце учасник 

Іванов Максим (фізика - 10 клас, МАН) І місце учасник 
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Додаток 6 

 

АНКЕТА 

«Підвищення інтересу учнів до предмету шляхом використання ІКТ» 

 

№ Питання так ні 

1 Чи зацікавлені Ви у використанні вчителем ІКТ на 

заняттях? 

  

2 Чи є проблемою для Вас користування Інтернетом?   

 

Результати анкетування учнів 5-х – 11-х класів (всього 85 учнів) 

 

 
 

2.6 РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ 

З ПОЧАТКОВО-ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Торжанська Ніна Олександрівна, 

керівник гуртка «Виготовлення 

сувенірів», відділу початково-технічного 

моделювання 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Сучасне суспільство потребує здібних людей в робітничій сфері. Саме 

такі здібності, як вміння виконувати креслення та читати його, вміння 

проектувати та створювати різного роду технічні об’єкти, вміння обробляти 

певні матеріали та організовувати своє робоче місце, бути обізнаним із 
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використанні вчителем ІКТ 
на уроках? 

Чи є проблемою для Вас 
користування Інтернетом? 
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досягненнями науки в певній сфері. Не менш важливими є здібності, які 

допомагають вносити раціональне зерно в певний технічний об’єкт, 

покращувати його робочі характеристики. Саме така людина може бути 

конкурентоспроможною у жорсткому ринку праці, в умовах коливання 

вітчизняної економіки. Керівник гуртка з початково-технічного моделювання 

ставить перед собою такі цілі: навчити учнів читати креслення незважаючи на 

мову на якій вони створені, навчити працювати з папером, картоном, 

пластиком, з різноманітним креслярським інструментом та інструментом для 

обробки матеріалів, розвивати просторову уяву учнів та творче мислення, 

виховувати акуратність при склеюванні, роботі з ножицями та іншим 

інструментом. Не менш важливим вважається ознайомити гуртківців з 

сучасними комп’ютерними системами виконання конструкторських креслень, 

системами тривимірного моделювання технічних об’єктів та програмами для 

автоматизованого створення картонно-паперових розгорток для виконання 

моделей технічних об’єктів з картону. Вся система роботи на наш погляд 

сприяє самовизначенню школярів у виборі майбутньої професії, заохочує їх 

обрати саме робітничу сферу де повною мірою або частково є можливість 

застосувати набуті знання творчого пошуку, естетичного виготовлення та 

проєктування різноманітних технічних об’єктів. Мета даної роботи полягає у 

тому, щоб показати потужний засіб у розвитку творчості дітей, заохоченню їх 

до ручної праці з мінімальними матеріальними та фінансовими затратами. 

Традиційна форма організації освітнього процесу початково-технічного 

профілю – гурткове заняття – за довгі роки довела свою ефективність та 

оптимальність. Проте, задля вирішення вищезгаданих проблем, все більше 

місце рекомендується відводити пізнавально-творчим видам праці вихованців, 

де замість механічного повторення трудових прийомів педагога, діти свідомо 

включаються в експеримент, пошук. Творчий зміст завдань дає змогу 

гуртківцям не просто опанувати навчальну програму, але й аналізувати, 

узагальнювати поняття і явища в праці, комбінувати, шукати нових способів 

дії та мислення - привнести елемент мистецтва до «ремісництва». Розвиваючи 

творче мислення вихованцям і поєднуючи це з розширенням практичних 

умінь розв’язувати технічні завдання, педагог не лише формує здібності до 

технічної творчості учнів, але й психологічно готує їх до творчої праці. Перед 

керівником гуртка постає задача допомогти оволодіти професійно важливими 

навичками, засвоїти та закріпити практично отриманий на заняттях 

теоретичний матеріал; сприяти всебічному розвитку особистості, виявляти 

різноманітні здібності дітей, ознайомлювати з передовими досягненнями 

науки і техніки. 
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Розробка компетентнісно-орієнтованого заняття 

«Виготовлення вітальної листівки» 

Тема: Виготовлення вітальної листівки. Згинання і складання паперу. 

Аплікація з паперу і картону. 

Мета:  

- поглибити знання учнів про вітальну листівку, історію її 

виникнення; 

- навчити дітей виготовляти вітальну листівку; 

- сприяти збагаченню словникового запасу школярів; 

- вчити застосовувати набуті знання у власній діяльності; 

- розвивати увагу, пам'ять, спостережливість, образне мислення, 

уявлення учнів, творчі здібності, дрібну моторику пальців; 

- виховувати відчуття прекрасного, акуратність, любов до праці, 

відповідальність за якість виконаної роботи, повагу до традицій українського 

народу. 

Завдання полягає у формуванні 

ключових компетентностей вихованців: 

- вміння вчитися організовувати своє робоче місце, орієнтуватися в 

часі та раціонально його використовувати, планувати свої дії, доводити роботу 

до кінця; 

- загальнокомунікативної компетентності – дотримуватися норм 

мовленнєвої компетентності, зв’язно висловлюватися в контексті змісту; 

- здоров’язбережувальної компетентності – дбайливе ставлення до 

свого здоров’я як вищої життєвої цінності; 

- соціальної компетентності: продуктивно співпрацювати з 

товаришами в групі, використовувати різні ролі й функції в колективі, 

виявляти ініціативу; 

предметних компетентностей вихованців: 

- навчальної: поглибити знання учнів про вітальну листівку, історію  

її виникнення; навчити дітей виготовляти листівку до свят, вчити 

застосовувати набуті знання у власній діяльності; 

- розвивальної: розвивати увагу, пам'ять, спостережливість, образне 

мислення, уявлення учнів, творчі здібності, дрібну моторику пальців; 

- виховної: виховувати відчуття прекрасного, акуратність, любов до 

праці, відповідальність за якість виконаної роботи, повагу до традицій 

українського народу. 

Матеріали та інструменти: картон, кольоровий папір, ножиці, клей, 

олівець, шаблони, зразки виробу, виставка вітальних листівок. 
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ХІД ЗАНЯТТЯ 

I.  Організаційна частина. 

Нам годинник дав сигнал: працювати час настав! 

Так що час не витрачаймо, працювати починаймо! 

Девізом нашого заняття будуть слова: 

Активним та уважним будь і про кмітливість не забудь! 

Вигадуй, пробуй і твори! Фантазію та розум прояви! 

Перевірте, чи готові ваші робочі місця до роботи? Бо добрий початок – 

половина успіху.  

Мотивація навчальної діяльності. 

Діти, що у мене в руці? Вірно, конверт. Давайте заглянемо в середину! 

Як ви гадаєте, що там може бути? (відповіді учнів). Це – вітальна листівка, 

тому що незабаром буде свято!  

З наближенням свят люди традиційно вітають своїх рідних, близьких і 

знайомих – надсилають їм вітальні листівки. То ви, мабуть, здогадалися, чим 

ми будемо сьогодні займатися на уроці: виготовленням вітальних листівок. 

(Розгляд колекції листівок). 

Можна друзів привітати усмішкою тільки, 

Можна ще й подарувати вітальну листівку. 

І така листівка, друзі, буде сяяти скарбами, 

Коли зможете зробити її власними руками. 

На свято можу всіх я здивувати: листівку чарівну подарувати! 

Нехай всі знають, що зробила її я (що зробив листівку я),  

Кмітливість знадобилася моя. 

Повідомлення теми та мети заняття. 

II. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу. 

Вважається, що перші поштові листівки з’явилися в Англії. Їх 

прикрашали малюнки, створені художниками. Поштові  листівки отримували 

як подарунок. На зворотньому боці було особисте звернення, що зберігало 

тепло рідних чи дружніх рук.  

Для виготовлення листівок використовуються різні матеріали: як 

традиційні папір, картон, так і несподівані – засушені квіти, бісер, тканини 

(шовк, оксамит), пташине пір’я, шкіра, гума. Іноді використання таких 

оригінальних матеріалів не надає листівці очікуваної вишуканості, треба 

завжди не губити почуття міри. Також можна застосовувати не дуже поширені 

способи виготовлення вітальних листівок, такі як висічка, тиснення тощо. 

Застосування незвичайних способів передбачає, що така листівка буде вручена 

адресату з рук в руки, оскільки пересилка її поштою, особливо у відкритому 

вигляді без конверта, неодмінно зіпсує  та забруднить витвір. 
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Висічка – особлива технологія, яка виконується за допомогою 

оригінальних висічених штампів. Вони використовуються для пробивання 

отворів у папері, що надає виробу незвичності і привабливості. У картках, 

обрамлених віньєтками з висічкою, зазвичай не  передбачається довгий 

вітальній текст. 

Тиснення застосовується частіше, це давній художній метод, відомий 

видавцям листівок ще наприкінці ХІХ сторіччя. Цей метод зберігся до наших 

часів. 

Спочатку був установлений єдиний міжнародний розмір листівки – 90 

х140 мм. У 1925 році ввели новий стандарт – 105 х 148 мм. Зараз 

використовується як цей, так і інші формати. Найменші листівки можуть 

досягати розмірів 40 х 60 мм, а найбільші – формату А2 у сфальцьованому 

вигляді. Найпопулярнішим став формат «євро» (110 х 220 мм). Також з роками 

змінився і матеріал, з якого листівки виготовляються. Зараз це не лише картон, 

дедалі частіше почали використовувати дизайнерські матеріали: тонований 

папір, папір із тисненням, кальку, фольгу. 

Листівки бувають об’ємні та пласкі; поділяються на вітальні, 

інформаційні, рекламні, ділові, запрошення, візитки, ритуальні (хрещення, 

вінчання, посвята), листівки-закладки, листівки-валентинки, тематичні 

листівки. Трапляються листівки великі та зовсім маленькі, з тканини, 

дерев’яні, з візерунками, ароматизовані, музичні. Окреме місце в нашому 

житті займає електронна листівка. Вона може бути звуковою, анімаційною, 

інтерактивною і мобільною. А останніми роками в усьому світі стало дуже 

популярним дарувати листівки ручної роботи. Поширилося це хобі з Америки, 

де й отримало назву кардмейкінг (кард – листівка, мейкінг – виготовлення). 

То й ми сьогодні виготовимо листівки до свята. (Розгляд зразків 

листівок та вибір того зразку, який сподобався). 

Щоб виготовити вітальну листівку, потрібно докласти чимало зусиль і 

використати багато різних оздоблювальних матеріалів. Це – папір різних 

видів, олівці, фломастери, фарби, різнокольорові стрічки, різні види скотчу, 

бісер, намистинки, ґудзики, фігурні ножиці, діроколи з різним малюнком. 

Підготовка робочого місця також потребує уваги.  

III.  Виконання практичної роботи.  

Ріжу, клею самостійно і працюю на відмінно!  

Давайте визначимо, що нам буде потрібно під час заняття. Відгадаємо 

загадки та перевіримо, чи є на наших столах потрібні речі (додаток 1 – 

загадки). 

До заняття ми готові! Тепер визначимо послідовність виготовлення 

нашої листівки. 
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Технологія виготовлення виробу. 

№ 

з\п 

Послідовність виконання роботи Інструменти, 

обладнання, 

матеріали 

Примітка 

Підготовка виробу до оздоблення 

1. Розкреслити картон на дві частини 

або взяти готову заготовку для 

листівок 

Олівець, лінійка, 

картон 

 

2. Зігнути картон по наміченій 

допоміжній лінії 

Лінійка  

3. Вирізати заготовки для оздоблення 

фону листівки 

Олівець, лінійка, 

папір, ножиці 

 

Оздоблення листівки 

4. Наклеїти заготовки фону на 

підготовлений картон 

Клей ПВА (або клей-

олівець) 

 

5. За шаблонами виготовити деталі 

(квіти, листя для букету, бантики, 

ялинки, сніжинки тощо, в залежності 

від тематики святкової листівки) 

Олівець, ножиці, 

шаблони деталей, 

кольоровий папір 

 

6. Наклеїти деталі  на заготовку 

листівки 

Клей ПВА (або клей-

олівець) 

 

7. Додатково оздобити виріб (блискітки, 

стрічки, ґудзики та ін.) 

Додаткові матеріали, 

ножиці, клей ПВА 

(або клей-олівець) 

 

8. Зробити вітальний напис  Фломастери, 

кольорові кулькові 

ручки 

За 

бажанням 

1. Підбери картон-основу. 

2. Склади її навпіл. 

3. За допомогою шаблонів обведи та виріж деталі зображення. 

4. Зігни деталі, на яких є пунктирні лінії. 

5. Виклади деталі на основу. Змасти деталі клеєм та приклей. 

6. Доповніть листівку додатковими деталями. 

7. У середині листівки наклей аркуш паперу для привітання. 

Діти працюють згідно з послідовністю виконання листівки. Вчитель 

допомагає тим, хто цього потребує. 

Коли листівки виготовлені, учні роблять вітальні написи самостійно або 

за допомогою учителя (додаток 2 – варіанти вітальних написів). 

IV. Підсумок заняття. 
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Рефлексія. Вправа «Склади портфелик знань». Питання: які знання та 

уміння ми покладемо в портфелик? (уміння згинати і складати папір, 

вирізувати деталі за шаблонами, розміщувати їх на основі з картону та 

приклеювати в заданій послідовності, знання, як зробити вітальну листівку). 

Рефлексійні запитання: 

1. Чи задоволені ви результатом своєї роботи? 

2. Що нового ви дізналися та чого навчилися на занятті? 

3. Що вам сподобалося найбільше? 

4. Що б ви хотіли удосконалити у своїй роботі? 

5. Над чим би ви хотіли попрацювати далі? 

Виставка та оцінювання робіт учнів. 

Бажаю, діти, успіхів щоденно, бажаю творчості усім й великого 

натхнення! 

Методичний матеріал до підготовки заняття 

Вітальні листівки – один з незамінних святкових атрибутів. Раніше вони 

мали назву «поштові картки», бо надсилалися в різні куточки світу поштою, 

це було в ті часи, коли телефони, електронна пошта, Інтернет ще не існували 

або не здобули такої широкої популярності, як в останні 20 років. Але, з 

огляду на сучасні засоби комунікації, нові технології не займуть місце старих 

добрих листівок, які традиційно дарують близьким і рідним людям. Подвійно 

приємно, якщо листівку зроблено власноруч. Саморобний подарунок завжди 

унікальний, виготовлений спеціально для адресата. Особливо люблять 

вигадувати й майструвати діти. Речі, виготовлені дитячими руками, несуть 

щирий, безпосередній заряд, вони наповнені теплотою та енергією.  

Основним матеріалом для виготовлення листівок є папір. Це – простий, 

доступний матеріал, що легко піддається обробці. Папір – матеріал 

універсальний: його легко рвати, різати, згинати, скручувати,склеювати 

різними клеями. Вироби з паперу довго не втрачають своєї форми і якості. 

Саморобки з паперу добре відомі і широко розповсюджені. Робота з папером 

забезпечує школярам вільний вибір різних за складністю трудових завдань 

відповідно до їхніх вікових і психофізіологічних можливостей та потреб у 

технічній та художній праці.  

Працюючи над вітальною листівкою, діти застосовують та 

вдосконалюють  раніше вивчені прийоми та способи роботи з папером. 

Під час занять з виготовлення листівок до різних календарних свят 

можна згадати історію виникнення паперу, розповісти про його властивості, 

процес виготовлення та сфери застосування, види та технології обробки. Для 

урізноманітнення змісту занять, зацікавлення учнів навчальною діяльністю 

також можна використати матеріали щодо інструментів, пристроїв для 
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обробки паперу. Крім цього, на таких заняттях можна повторити елементи 

графічної грамоти – уміння читати графічні зображення і використовувати їх у 

практичній роботі. 

 

2.7 ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ 

В ГУРТКАХ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

Михайлова Аліна Олександрівна, 

керівник гуртка «Конструювання 

одягу», відділу художньо-технічного 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Творчість є благодатним підґрунтям для вияву, розвитку та формування 

таких компетенцій, як: активність, зацікавленість, наполегливість, 

самостійність. Саме, позашкільна освіта є осередком для творчої діяльності, де 

створено умови для реалізації дитиною власної освітньої траєкторії, є 

можливість вільного особистісного вибору тієї діяльності, яка сприяє 

індивідуальному розвитку, забезпечується широка варіативність змісту і 

форми організації освітнього процесу. 

Позашкільна освіта передбачає різні напрямки розвитку, від науково-

технічного до спортивного. Художньо-технічна творчість − це діяльність в 

результаті якої особистість має змогу розкриватися цілісно, у пізнанні та 

творінні. Слід зазначити, що створення будь-якого виробу в одних випадках 

може відбуватися за відомими правилами, а в інших − бути за своїм 

характером оригінальним процесом. Тому художньо-технічну діяльність дітей 

можна умовно поділити на репродуктивну та творчу. Репродуктивна − це 

виготовлення певних виробів за наперед відомими правилами (планом, 

інструкціями); творча художньо-технічна діяльність передбачає створення 

оригінальних виробів. Конкретними її формами є конструювання, 

винахідництво, моделювання тощо. Обидва ці види діяльності вимагають 

достатнього рівня розвитку художньо-технічного мислення, уяви, 

спостережливості, ґрунтовних загальноосвітніх і спеціальних художньо-

технічних знань, умінь, навичок та інших якостей. 

Позашкілля дає змогу не «усереднювати» дитину, а навпаки, завдяки 

особистісно-зорієнтованому навчанню, широкому використанню освітніх 

методик −  диференційований підхід є найбільш оптимальний для 

застосування, адже він дозволяє адаптувати освітній процес відповідно до 

рівнів підготовки, індивідуальних особливостей та інтересів дітей, 
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забезпечуючи формування та розвиток необхідних предметних 

компетентностей.  

Технологія диференційованого навчання: 

- розгляд вихованця як суб’єкта навчання; 

- організація навчання дітей у «зоні їх найближчого розвитку»; 

- стимулювання активності, самостійності і позитивних мотивів їх 

пізнавальної діяльності; 

- диференційоване застосування організаційних форм навчання; 

- поєднання індивідуального характеру засвоєння знань з 

переважаючою груповою формою навчальної роботи вихованців. 

Диференційоване навчання є прогресивною формою організації 

пізнавальної діяльності вихованця, що створює можливості для самореалізації 

і самоствердження, маючи як передумову діяльнісний підхід до організації 

навчання дітей. 

Одним із методів диференційованого навчання є використання 

інструкційно-технологічних карток. Технологічна картка − це 

стандартизований документ, який містить необхідну інформацію, інструкції 

для виконавця, що виконує необхідний процес. Технологічна картка (ТК) 

повинна відповісти на питання: 

- Які операції повинні бути виконані;  

- В якій послідовності виконуються операції; 

- З якою частотою операцій потрібно (якщо операція повторюється 

більше одного разу); 

- Скільки часу витрачається на кожну операцію; 

- Які інструменти і матеріали потрібні для виконання операції.  

Технологічні карти розроблені в таких випадках: 

- висока складність операцій; 

- наявність суперечливих елементів в операціях, неоднозначності; 

- в групі є діти різного рівня підготовки та мотивації. 

У роботі гуртка художньо-технічного напрямку «Конструювання одягу» 

використання ТК є суттєвою частиною освітнього процесу, бо відбувається 

формування: 

-  пізнавальних компетентностей під час ознайомлення з видами 

одягу; 

-  практичних компетентностей вихованців при обробці вузлів 

швейного виробу; 

-  творчих компетентностей при створенні та оформленні виробу;  

-  соціальних компетентностей людини, що володіє сучасним 

уявленням про стиль та моду.  
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За допомогою інструкційних карток кожен може виконати завдання, 

залежно від рівня, та визначити для себе оцінку за кожний виконаний етап 

роботи. Мотивація дає змогу сформулювати мету і завдання заняття через 

формулювання очікуваних результатів Інструкційно-технологічні картки 

дозволяють передати інформацію про те, що і як повинен робити вихованець, 

виконуючи роботу. 

 

Технологічна картка для вихованців високого рівня мотивації 

 

 

На основній деталі виробу зробити 

намітку розташування кишені 

 

 

 

 

Викроїти накладну кишеню з 

припусками 

 

 

 

Двічі запрасувати верхній зріз 

кишені. Прокласти оздоблювальну 

строчку. 

 

 

Запрасувати на виворітну сторону 

бічні і нижні припуски кишені. 

Кращий результат виходить, якщо 

спочатку замітати вручну припуски, 

а потім запрасувати. 

 

 

 

Накласти накладну кишеню на 

місце пришивання. Закріпити 

голками. Краще кишеню примітати. 
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З’єднати кишеню з основною 

деталлю в край. Прибрати нитки 

приметування, голки і 

пропрасувати. 
 

 

Технологічна картка для вихованців початкового рівня 

1.На основній 

деталі виробу 

намітити 

розташування 

кишені. 

 6.Замітати 

вручну припуск 

контрастною 

ниткою 

 

2.Викроїти 

накладну 

кишеню з 

припусками з 

боків та низу по 

1 см, а з верху 3 

см 

 7.Запрасувати на 

виворітну 

сторону бічні і 

нижні припуски 

кишені. 

 

3.Двічі  

запрасувати 

верхній зріз 

кишені. 

 8.Накласти 

накладну 

кишеню на 

місце 

пришивання. 

Закріпити 

голками. 

 

4.Намітати 

верхній зріз 

кишені  

контрастною 

ниткою. 

 9.Кишеню 

примітати 

контрастними 

нитками до 

основної деталі. 

 

5.Прокласти 

оздоблювальну 

строчку 

 10.З'єднати 

кишеню з 

основною 

деталлю в край. 

 

11.Прибрати нитки зметування та пропрасувати кишеню. 
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Отже, з огляду на ситуацію в освітньому середовищі можна 

стверджувати, що традиційна система навчання у закладах загальної середньої 

освіти, професійної освіти, зорієнтована на «середнього» здобувача освіти, що 

не відповідає вимогам сучасного світу, і використання диференційованого 

підходу на заняттях в гуртках художньо-технічної творчості закладів 

позашкільної освіти у вигляді технологічних карток є цілком виправданим.  

 

2.8 ЗАЛУЧЕННЯ ВИХОВАНЦІВ ДО ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В 

ГУРТКАХ ВІДДІЛУ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Люльченко Ігор Петрович, завідувач відділу 

спортивно-технічного моделюванн, керівник 

гуртка «Судномоделювання» КЗ «ЗОЦНТТУМ 

«Грані» Запорізької обласної ради  

 

Зараз поглиблюються та прискорюються процеси, які визначають 

розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності. Глобальні 

суспільні зрушення мають систематичний, швидкий, незворотний характер. 

Вони зумовлені науково-технічним прогресом, швидкою інформатизацією та 

комп’ютеризацією, демократизацією суспільного життя у більшості країн 

світу.  

Найбільш відповідальною в цих умовах є роль освіти. Саме освіта має 

безпосередній та найбільший вплив на особистість та суспільство. Освіта є 

соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при 

цьому рис особистості, фахівця і громадянина.  

Завдяки діяльності педагога реалізується державна політика у створенні 

інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки і 

техніки, а також забезпечується Конституційне право громадян України на 

здобуття повної загальної середньої та позашкільної освіти. У цьому контексті 

залучення учнів до технічної творчості в гуртках відділу спортивно-

технічного моделювання  це один із шляхів допрофесійної підготовки 

вихованців. 

Все це висуває проблеми підготовки педагога, його професійного 

становлення і професійної компетентності. Це поняття виступає в даному 
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контексті як вузлове, та носить інтегрований характер, а саме об'єднує 

професійні знання, інтелектуальні навички, практичні вміння і способи 

діяльності. Щоб бути компетентним, треба знати педагогічну теорію і уміти 

застосовувати її в практичній діяльності.  

Практичне розв’язання педагогічних завдань забезпечують уміння і 

навички, передумовою яких є теоретико-практичні і методичні знання. Зміст 

практичної готовності педагога виражається у зовнішніх (предметних) 

уміннях, тобто в діях, які можна спостерігати. До них також належать 

організаторські і комунікативні уміння. 

Практичний підхід до реалізації ідеї створення доступних моделей для 

використання під час масових заходів можна простежити на прикладі 

розробки технологічної картки виготовлення найпростішої регульованої дієвої 

моделі вітрильника для молодших школярів. 

Ця модель не потребує дефіцитних матеріалів, спеціального обладнання 

і певних навичок. Щодо її виготовлення використовуються широковживані 

матеріали, такі як: пінополістирол, папір, нитки, пластилін. Модель має добрі 

ходові якості і дозволяє за короткий проміжок часу одержати задоволення від 

мінімально докладених зусиль. 

 

Технологічна картка виготовлення найпростішої регульованої 

дієвої моделі вітрильника для вихованців молодшого шкільного віку 

 

 

Матеріали, необхідні для виготовлення 

вітрильника (папір, пластилін, 

нитки,пінополістирол, клей для 

пінополістиролу, шпилька, гайка, дерев’яна 

рейка невеликого перерізу ).   

 

Інструменти ( лінійка, канцелярський ніж, 

ножиці, шило, олівець ). 

 
Шаблони обводів корпусу, ходової рубки 

(надбудови) і парусу (бажано підготовити 

для полегшення тиражування в умовах 

масового виробництва). 
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Покладіть шаблон обводу корпусу на 

шматок пінополістиролу та обведіть його 

олівцем. 

 
 

Ту ж саму операцію повторіть для шаблону 

ходової рубки (надбудови). 

  
 

Використовуючи ніж, вирізайте з 

пінополістиролу корпус і ходову рубку 

(надбудову). 

 
 

На шматку паперу обведіть олівцем шаблон 

парусу. 

 
 

Використовуючи клей для пінополістиролу 

(наприклад, «дракон»), склейте корпус з 

ходовою рубкою (надбудовою). 

 
 

Ножицями вирізайте парус моделі. 
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Відділіть від паруса стяг. 

 
 

Розфарбуйте стяг і парус різнокольоровими 

олівцями (або  в інший спосіб). 

 
 

Зробіть шилом отвори в парусу. 

Використовуючи клей, закріпіть стяг на 

щоглі  й  з’єднайте щоглу з парусом так, як 

вказано на малюнку. 

 
 

Використовуючи шило, зробіть наскрізний 

отвір в корпусі та надбудові. З’єднайте всі 

деталі до купи. 

 
На задній частині моделі закріпіть шпильку. 

Приєднайте до неї нитку (на той випадок, 

коли модель буде експлуатуватися у 

відкритих водоймах). На нижню частину 

щогли помістіть шматочок пластиліну і 

гайку (для збільшення ваги).  

 

Відрегулюйте довжину щогли відповідно до 

метеорологічних умов (коротша щогла – на 

сильніший вітер), просовуючи її скрізь отвір. 
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Вдалих стартів! 

 
 

Виготовлення найпростішої регульованої 

дієвої моделі вітрильника під час проведення свята «День відкритих 

дверей» у КЗ «ЗОНТТУМ «Грані» ЗОР у вересні 2020 року 

 

  

 

  
 

2.9 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У РОБОТІ З ПЕДАГОГАМИ 

СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Комиса Ірина Вікторівна,  

методист відділу методичного  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

На думку вчених, основними проблемами, з якими зустрічаються 

педагоги в цьому тисячолітті, є: 

 постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня 

освітніх стандартів; 

 ускладнення проблем виховання; 
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 безперервне опанування прогресивними технологіями навчання й 

виховання; 

 розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, які 

вимагають інтеграції знань, практичних умінь і навичок з таких суміжних з 

педагогікою наук, як філософія, психологія, медицина, економіка, кібернетика 

та ін.; 

 робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає 

раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному 

процесі. 

Усе це може здійснювати тільки педагог з високою професійною 

компетентністю, розвиненими творчими здібностями, високим рівнем 

інтелігентності, ерудованості, здібностей до безперервної освіти. 

Для ефективної реалізації особистості в будь-якій професійній 

діяльності необхідні такі якості, як: здатність працювати самостійно без 

постійного керівництва; брати на себе відповідальність за власною 

ініціативою; виявляти ініціативу, не питаючи інших, чи слід це робити; 

готовність помічати проблеми та шукати шляхи їх вирішення; уміння 

аналізувати нові ситуації й застосовувати вже наявні знання для такого 

аналізу; здатність ладити з іншими; засвоювати будь-які знання за власною 

ініціативою; уміння приймати рішення на основі здорових суджень.  

Тобто, педагогічна компетентність  це єдність теоретичної та 

практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. 

Отже, поняття «компетенції та компетентності» значно ширші за 

поняття «знання, уміння, навички». Можна стверджувати, що під 

професійною компетентністю педагога слід розуміти таку пошукову 

діяльність, коли на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого 

розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й 

саморозвитку особистості він забезпечує оптимальний варіант організації 

освіт нього процесу з метою формування творчої особистості. 

Саме з метою активізації творчого пошуку педагогів та розвитку їх 

професійної компетентності у вересні 2020 року було організовано та 

проведено у закладі нетрадиційний методичний захід у форматі світового кафе 

(World Café). 

Це методологія для проведення розмов з відповідними питаннями та 

темами. Головна ідея полягає у поєднанні безлічі думок для поглибленого 

вивчення проблеми. Учасники світового кафе, опираючись на власний досвід, 

цінності та інтереси, вчаться взаємодіяти у групі. Загальна мета – створення 

або реалізація спільної цілі. 
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Світове кафе (англ. World café), іноді також називається знаннєве кафе 

— методологія проведення зборів, конференцій, стратегічних сесій, 

громадських обговорень тощо, що відбувається зі значною кількістю 

учасників за заздалегідь визначеними темами і передбачає можливість 

кожному учаснику висловитися із більшості тем. Світове кафе найбільш 

ефективно працює у випадках, коли збирається значна кількість учасників, 

яким треба в умовах обмеженого часу окреслити позиції щодо декількох 

конкретних тем. 

Світове кафе – альтернативний формат обговорення питань у групі. 

Метод відомий уже понад 25 років. Уперше був використаний у 1995 році в 

США. Його винайшли учасники зустрічі, що відбувалася у будинку Хуаніти 

Браун та Девіда Айзекса у Каліфорнії. Спілкування виявилося набагато 

продуктивнішим, ніж можна було собі уявити. 

Це технічно нескладний, проте напрочуд ефективний метод створення 

діалогу. Акцент робиться на спілкуванні між учасниками й на продукуванні 

нових думок та ідей. Це розмова про суть справи в неофіційних обставинах. 

Запорука успіху – невимушена атмосфера 

 

«Світове кафе (World Café):  

перспективні ідеї для розвитку закладу позашкільної освіти» 

Мета: окреслення перспективних, креативних та цікавих ідей для 

розвитку закладу та розробка сучасних тенденцій розвитку особистісних і 

соціальних компетенцій педагогів. 

Завдання:  

- ознайомити з технологією групового розв'язання проблем World cafe 

(«Світове кафе»); 

- актуалізувати знання щодо інструментів дистанційного навчання; 

- визначити поняття «інновації», «інтерактив», «професійна 

компетентність», «імідж»; 

- розробити умови для впровадження перспективних ідей для розвитку 

закладу позашкільної освіти; 

- сприяти формуванню сучасних тенденцій особистісних і соціальних 

компетенцій. 

 Обладнання: ноутбук, проєктор; столи, стільці для учасників та 

фасилітаторів; папір для фліп-чартів; кольорові маркери, фломастери; 

кольорові наліпки; геометричні фігури, вирізані із кольорового паперу: 

квадрат, коло, трикутник; магніти. 

 Фасилітатор (facilitator) — людина, що забезпечує успішну групову 

комунікацію, відповідає за дотримання правил зустрічі, її процедури та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
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регламенту, направляє циркуляцію інформаційних матеріалів. Він дозволяє 

учасникам зустрічі сконцентруватися на цілях та змісті зустрічі. 

 Хранитель часу (time keeper)  людина, що слідкує за обов'язковим 

дотриманням регламенту часу. 

Програма на 1,5 год: 

 

Час Зміст Нотатки 

10 хв. Представлення учасників дискусії та 

господарів столів. Об’єднання груп 

 

5 хв. Ознайомлення із правилами проведення 

дискусії за методикою «The World café» 

Презентація, 

слайди 

10 хв. Робота в групах за базовим столиком Записи на 

аркушах ватману 

7 хв. Обміном столиками (1-й перехід учасників)  

7 хв. Обміном столиками (2-й перехід учасників)  

7 хв. Обміном столиками (3-й перехід учасників)  

10 хв. Робота в групах за базовим столиком, щодо 

обговорення результатів дискусії, підготовка 

презентації 

Оформлення 

презентації 

20 хв. Презентація результатів (по 5 хв. на групу) Виступ групи 

5 хв. Підбиття підсумків роботи  

 

ХІД РОБОТИ 

1. Представлення учасників дискусії та господарів столів. 

Об’єднання груп  

- Фасилітатори вітаються і повідомляють, що всі присутні завітали до 

української кав’ярні. 

- Об’єднання в групи за допомогою кольорових бейджиків «червоний», 

«жовтий», «синій», «зелений».  

- Вправа-«енергізатор» «Скарбничка емоцій» 

Мета: активізувати увагу учасників, налаштувати на активну роботу, 

об’єднати учасників у 4 групи, сприяти згуртованості новостворених груп, 

створити позитивний настрій у колективі. 

Кожен учасник по черзі, обирає кольоровий бейджик зі «Скарбнички 

емоцій» та за допомогою малюнка, слова, символу називає емоцію, яка 

асоціюється з обраним кольором. 

Учасники об’єднуються у групи відповідно до обраного кольору 

бейджика, витягнутого зі «Скарбнички».  
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 Кожна група обирає одну ключову (основну) емоцію, обов’язково 

позитивну, за своїм кольором, яку команда буде підтримувати, розвивати 

протягом спільної роботи. 

2. Ознайомлення із правилами проведення дискусії за методикою 

«The World café» (Презентація модератора) 

World Cafes– Світове кафе – визначають себе як «діалоговий процес, 

заснований на сукупності інтегрованих принципів дизайну, які розкривають 

більш глибокий спосіб життя в мережі, за допомогою якого ми спільно 

розвиваємо своє колективне майбутнє». Це методологія для проведення 

розмов з відповідними питаннями та темами. Головна ідея полягає у поєднанні 

безлічі думок для поглибленого вивчення проблеми. Учасники World Cafes, 

опираючись на власний досвід, цінності та інтереси, вчаться взаємодіяти у 

групі. Загальна мета – створення або реалізація спільної цілі. 

Історія методу. 

У 1995 році невелика група бізнесменів та вчених зустрілася в будинку 

Хуаніти Браун та Девіда Ісаака в Мілл-Веллі, штат Каліфорнія. Жоден з них не 

здогадувався, що вони збираються створити соціальне інноваційне 

середовище, яке швидко пошириться у всьому світі. 

Одним дощовим ранком вони планували провести зустріч, до якої 

приєдналися ще двадцять учасників, які спонтанно формували невеликі групи 

за сусідніми столам. Під час своїх бесід, учасники записували свої ідеї на 

папері, та час від часу переривали свої бесіди, щоб передавати ці папери іншій 

групі для того, щоб ідеї могли циркулювати та поглиблювати дискусію. 

Збирання результатів цих групових бесід за столами дозволило їм помітити 

нові точки зору, уявлення та інтерес у розв'язанні питання. Протягом цього 

ранку інноваційний процес, що став результатом імпровізації, породив досвід 

колективного інтелекту, який змінив глибину, масштаб та якість їхньої 

співпраці. Так вони винайшли World Café. 

Учасники розсідаються за окремими столами, як у кафе, по декілька (3-

8) людей. За кожним столиком є фасилітатор, який бере на себе роль 

«господаря» столу, а решта – «запрошені гості». 

Через визначений відрізок часу, у нас 7 хвилин, «гості» за годинниковою 

стрілкою переходять за інші столики, а «господар» залишається на своєму 

місці і розповідає новоприбулим «гостям» про те, що обговорювала попередня 

група. Новоприбулі доповнюють уже сказане своїми коментарями. Через 7 

хвилин процедура повторюється: «гості» розходяться за інші столики, 

«господар» залишається, новоприбулі додають щось від себе. 
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Таким чином усі «гості» кафе ознайомлюються з пропозиціями та ідеями 

один одного, кожен може висловитися та дізнається думки колег. Після цього 

відбуваються презентації від кожного столика з подальшим обговоренням. 

Після 3-4 раундів (коли коло замкнулося і гості повернулися до свого 

першого господаря, за свій перший столик) проводиться «збір урожаю» - 

аналіз і підведення підсумків круглого столу. Відбувається рефлексія, 

позначення перспектив спільної роботи. На «скатертинах»  аркушах паперу А-

2 або ватмані, гості за допомогою «господаря», розміщують основні ідеї та 

думки, отримані в ході роботи кафе по їх темі усіма учасниками кафе. 

Завершується «Світове кафе» презентацією від кожного столу «Галерея 

ідей». Делегати від кожного столика (1-3 людини) повідомляють іншим 

учасникам свій результат - свої висновки ЗАГАЛЬНОЇ роботи на тему даного 

столу. 

Основні правила Світового кафе 

Ці декілька правил допоможуть організувати ефективне обговорення. 

1. Створіть контекст – зрозуміло й чітко опишіть основні цілі та 

завдання бесіди. Пам’ятайте, що мета обговорення – спільний пошук шляхів і 

перспектив. Після обговорення люди часто стають впевненішими у власних 

силах, оскільки їм вдається поговорити про злободенні питання. 

2. Розбирайте справді важливі аспекти проблеми. Якщо увага учасників 

буде спрямована на вирішення ключових питань, то й результати будуть 

вагомішими. Обговорення вийде відкритим і глибоким. 

3. Відзначайте думки кожного учасника. Оскільки кількість учасників за 

столом обмежена, то промовчати й «відсидітися» буде складно. Поважайте 

кожну думку, у тому числі й нестандартну. Запрошуйте всіх до обговорення та 

співпраці.  

4. Поєднуйте непоєднуване. Чудово, коли переплітаються різноманітні 

ідеї та точки зору. Також позитивно впливає на кінцевий результат, коли 

разом збираються люди з різних професійних сфер.  

5. Щедро діліться успішним досвідом, інсайтами й уважно слухайте 

інших. Сфокусуйте увагу на особистих досягненнях і внесках кожного 

учасника обговорення.  

6. Наприкінці зберіть разом результати роботи всіх груп, порозвішуйте 

аркуші з напрацюваннями. Це робиться для того, аби максимально наочно 

представити всі результати. Іноді корисно продовжити дискусію, утворивши 

єдине велике коло, активізуючи колективний інтелект. 

Метод доцільно використовувати для: 

 розв'язання комплексних проблем; 

 отримання відповідей на декілька запитань; 
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 пошуку нестандартних рішень; 

 об’єднання кількох точок зору; 

 планування групової роботи; 

 підбиття підсумків; 

 обміну досвідом. 

3. Робота в групах за базовим столиком. 

«Відвідувачам» кав’ярні пропонується приступити до обговорення за 

столиками. Фасилітатори пропонують обрати хранителя столу, який буде 

фіксувати увагу на темі роботи столика. 

Стіл «Червоний» Проблема: ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Пандемія, спричинена гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

змусила систему освіти частково чи повністю перейти на дистанційне 

навчання. Для організації дистанційного навчання недостатньо перенести 

заняття онлайн без зміни методів і підходів. Перед педагогами стоїть великий 

виклик – навчитися вільно користуватись сучасними освітніми електронними 

ресурсами, організувати роботу та мотивувати дітей до навчання, налагодити 

зворотний зв’язок і відстежувати результати дистанційного навчання.  

Стіл «Жовтий» Проблема: ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕРАКТИВ 

Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в 

цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної 

діяльності вчителя і учня, вихованця. Інновації самі по собі не виникають, 

вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду 

окремих педагогів і цілих колективів. 

Стіл «Синій» Проблема: ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ПЕДАГОГА 

Сучасний педагог повинен мати винахідливе мислення, знаходити 

шляхи розв’язання проблем у будь-якій ситуації, працювати в команді, бути 

здатним приймати рішення, активно використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології у всіх галузях своєї діяльності. 

Стіл «Зелений» Проблема: ІМІДЖ ЗАКЛАДУ 

Імідж закладу освіти виконує дві важливі функції. По-перше, він володіє 

значущістю, тобто слугує символічним позначенням закладу. По-друге, імідж 

акумулює соціальну енергію і здатен мотивувати до певних дій. 

4. Презентація результатів «Галерея ідей» / «Збір урожаю». (по 5 

хв. на групу) 

5. Підбивання підсумків роботи  

- Якби було можливим тільки одне висловлювання, то яким би воно 

було? 



61 
 

- Що можна вважати найбільш глибоким питанням, якщо таке питання 

розглядалося в якості результату обговорення? 

- Про що ми дізналися в результаті проведеного обговорення? 

Модератор. Отже, 2020-2021 навчальний рік мотивує нас усіх 

продовжувати відкривати нові можливості для спілкування та шукати 

креативні шляхи подолання сучасних викликів. 

 

 

Проведення у Центрі «Грані» нетрадиційного методичного заходу 

за темою: «Світове кафе (World Café): перспективні ідеї для розвитку 

закладу позашкільної освіти» (10.09.2020 рік) 
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3 ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДХОДУ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГУРТКАХ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ ЗАКЛАДІВ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1 РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИХОВАНЦІВ 

ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ ОРИГАМІ 

 

 Масютіна М.Е.,  

заступник директора з НМР  

ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої  

відділу освіти виконавчого комітету  

Бердянської міської ради Запорізької області,  

керівник гуртка-методист 

Дрозд Т.В.,  

керівник Зразкового художнього колективу 

«Студія паперопластики «Оригамі»  

 

Сьогодні педагогам позашкільної освіти варто відповісти на таке 

питання: з якими якостями та компетенціями дитина увійде у світ 

найближчого майбутнього, який, і вже зараз це очевидно, буде значно 

відрізнятися від того до чого ми звикли. Навички майбутнього, цифровізація, 

тренди, hard skills, soft skills — ці поняття все більше і глибше проявляються в 

житті сучасних людей, незалежно від того де вони живуть, чим займаються, 

скільки їм років, знають вони про ці поняття чи ні. Так, для сфери дошкільної 

освіти стали вже цілком зрозумілими такі з інструменти як робототехніка, 

Lego-конструювання і навіть 3D-моделювання.  

Відомо, що хобі та творчі заняття розвивають всі види компетентностей 

дитини. Проблема розвитку компетенцій та компетентності для України стала 

актуальною з моменту приєднання країни до Болонського процесу у 2005 р. 

Термін «компетентність» покладено в основу нового Закону України «Про 

освіту».  

Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми зробив британський 

психолог Джон Равен. Він визначає компетентність як специфічну здатність, 

необхідну для ефективного виконання конкретної дії в конкретній наочній 

галузі, що включає вузькоспеціальні знання, своєрідні наочні навички, 

способи мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії. 
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У багатьох дослідженнях поряд із поняттям «компетентність» 

використовується й поняття «компетенція», яке також має варіативний опис у 

різних джерелах. Одні вчені ототожнюють його з поняттям «компетентність», 

але більшість виділяють як самостійну структуру. У дослідженнях І. Зимньої 

так охарактеризовано співвідношення цих понять: компетенція – це 

процедурні та ціннісно-змістові знання про певну предметну галузь, а 

компетентність – це уживання знання – компетенція у дії, тобто ситуативна 

категорія, що характеризує готовність індивіда виконувати роботу в 

конкретних професійних ситуаціях. 

В. Хуторський у своїх педагогічних працях так тлумачить поняття 

«компетенція» і «компетентність»: компетенція – це заздалегідь задана 

соціальна вимога (норма), яка забезпечує ефективне виконання людиною 

певної діяльності у певній сфері; компетентність – володіння людиною 

відповідною компетенцією, що включає особистісне відношення до неї і 

предмета діяльності. 

У 2018 році Європейський парламент і Рада Європейського Союзу 

схвалили Рамкову програму оновлених ключових компетентностей, які 

розвиваються в процесі навчання протягом усього життя, починаючи з 

дошкільного віку шляхом формального, неформального та інформального 

навчання. Це: 

1. Грамотність (Literacy competence) 

2. Мовна компетентність (Languages competence) 

3. Математична компетентність та компетентність у науках, технологіях 

та інженерії (Mathematical competence and competence in science, technology and 

engineering) 

4. Цифрова компетентність (Digital competence) 

5. Особиста, соціальна та навчальна компетентність (Personal, social and 

learning competence) 

6. Громадянська компетентність (Civic competence) 

7. Підприємницька компетентність (Entrepreneurship competence) 

8. Компетентність культурної обізнаності та самовираження (Cultural 

awareness and expression competence). 

У Державному стандарті початкової загальної освіти сказано, що 

«математична компетентність передбачає виявлення простих математичних 

залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із 

застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі 

математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини». 

Цю компетентність можна розвивати за допомогою одного з  

найпростіших і найдоступніших матеріалів – аркуша паперу та давнього 
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східного мистецтва орігамі, яке дозволяє педагогу показати, а вихованцям – 

побачити й засвоїти, основні елементи математичної, графічної грамотності. 

Предмети навколо нас мають форму, схожу на геометричні фігури. 

Альбомний аркуш має форму прямокутника. Арена цирку, сонце або монета 

мають форму кола. Футбольний м'яч або кавун схожі на кулю. Єгипетські 

піраміди - це теж геометричні фігури. А геометрія - це наука про властивості 

геометричних фігур: трикутника, квадрата, кола, піраміди, сфери та ін. На 

заняттях з орігамі можна наочно познайомитися з основними геометричними 

фігурами (трикутник, прямокутник, квадрат, ромб, чотирикутник), поняттями 

(сторона, кут, вершина кута, діагональ, центр фігури), їх властивостями і 

вивчити основи техніки орігамі.  

14 років поспіль в Центрі дитячо-юнацької творчості м.Бердянська 

працює студія паперопластики «Оригамі», яка має звання «Зразковий 

художній колектив». В студії навчаються діти віком від 6 до 16 років, які 

вивчають різноманітні техніки трансформації паперу: класичне орігамі, 

модульне орігамі, кірігамі, кусудамі, гофрування паперу, різні види 

витинанок, моделювання геометричних фігур. Практична роботи з папером 

доповнюється теоретичними знаннями з історії та географії Японії та Китаю, 

знайомством з національними традиціями, особливостями культури і 

мистецтва цих країн. Характерною рисою навчальних занять є використання 

методу порівняльного аналізу української національної культури та культур 

Східно-Азіатського регіону, створення атмосфери «занурення» дитини у 

внутрішню філософію робіт, що виконуються. Керівник гуртка надає перевагу 

організації і проведенню інтегрованих занять, використовує методику роботи 

в малих групах, застосовує методи створення «ситуації успіху», навчального 

проектування, взаємонавчання 

вихованців. 

В додатках цієї статті 

представлені конспекти розробок 

гуртових занять керівника гуртка 

Дрозд Т.В. за темами «Геометрична 

казка» (Додаток А),  «Ознайомлення 

дітей молодшого шкільного віку з 

поняттям «куб» (Додаток Б), 

«Вивчення геометричних понять за 

допомогою орігамі. Піраміда» 

(Додаток В). 
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Додаток А 

Конспект  заняття на тему: 

«Геометрична казка» 

 

Мета: навчити дітей 5-7 років відрізняти пласкі геометричні фігури між 

собою і зробити аплікацію «Геометрична казка». 

Завдання: 

- знайти разом з дітьми навколо себе предмети, схожі на геометричні 

фігури; 

- навчити порівнювати фігури між собою; 

- розвивати дрібну моторику рук, окомір,підходити до роботи творчо; 

- розвивати просторову уяву, логіку, пам’ять; 

- виховувати охайність в роботі. 

Тип заняття:  комбіноване. 

Форма заняття:  групова. 

Обладнання: 

Фліп-чат, фломастери, паперові геометричні фігури (квадрати, 

прямокутники, кола, овали, трикутники, трапеції), клей, ножиці, альбом, 

паперові деталі для гри, зразок аплікації «Паперова казка». 

Час: 45 хв. 

Прогнозований результат. 

Після цього заняття вихованці мають знати і розуміти: 

- у яких предметах побуту люди використовують геометричні форми; 

- чим відрізняються геометричні форми одна від одної; 

- що таке аплікація; 

- як правильно підбирати кольори паперу  для  виготовлення аплікації; 

Хід заняття: 

Вступна частин (15 хв.) 

1. Організаційний момент (перевірка готовності до заняття, 

техніка безпеки. 

Педагог: 

-  Діти, чи всі готові до заняття? Чи в кожного на столі є ножиці, клей, 

альбомний аркуш паперу? Будьте обережні з ножицями. 

2. Повідомлення теми, мети та завдання заняття. 

Педагог: 

- Доброго дня всім, хто завітав сьогодні на наше заняття за темою: 

«Геометрична  казка». (Показати запис на дошці.) 

- На занятті  ми дізнаємось, як називаються геометричні фігури, чим 

відрізняються одна від одної, пограємо в цікаву гру та зробимо аплікацію.  
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3. Мотивація вивчення теми.  

Педагог: 

-  Подивіться  навколо. Хто швидше знайде предмети схожі на цю 

фігуру? (педагог по черзі показує на фігури, прикріплені на дошці). Тепер ви 

бачите, що люди дуже часто використовують геометричні форми для 

виготовлення предметів побуту.  

Основна частина (25 хв.) 

1. Назви фігур.  

Педагог розповідає казку: «Жили-були собі 

геометричні фігури: коло, трикутник, квадрат, 

прямокутник, трапеція і овал. Ось вони (мал.1). Дивіться, 

які симпатичні! Вони хочуть завітати до нас на заняття. 

Давайте намалюємо їм ручки та ніжки. Беріть 

фломастери і за роботу!» (Діти малюють на дошці). 

 «Молодці! А хто запам’ятав, як вони 

називаються?(Одна дитина може показувати на фігуру, 

інші відповідати). 

 Добре! (Одну фігуру можна заховати, хай згадають, якої не вистачає). 

2. Співвідношення форми і предмета. 

Педагог: 

Продовжуємо казку: «Сіли фігури за стіл и 

почали думати, як зробити так, щоб всім було 

добре? Аж тут ворона, яка сиділа на гілці дерева, 

каркнула: «А два не такі! А два не такі!» Що вона 

мала на увазі? Які дві фігури не такі, як інші? (Коло 

і овал не мають кутів. Інші фігури – багатокутники. 

Скільки у них кутів? Чим відрізняються? 

(Сторонами). 

«Придумали фігури, що вони хочуть жити всі 

разом на геометричній вулиці! Як ви гадаєте діти, 

який будиночок збудує собі на цій вулиці квадрат? (Квадратний.) А 

трикутник?» (Діти розповідають про будинки всіх фігур.) 

3. Гра «Підбери дерево». 

«А біля кожного будинку фігури вирішили посадити дерево. Давайте 

подумаємо, де виросло кожне з них». (Діти працюють з роздатковим 

матеріалом біля дошки або за своїм столом.) 

4. Виготовлення аплікації. 

Педагог: 
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- Аплікація – це накладання паперу чи іншого матеріалу на основу. 

Зараз у себе в альбомі ви спробуєте зробити аплікацію  нашої геометричної 

казки. Подумайте над кольорами та приступайте. Щоб робота була охайною, 

будьте обережні з клеєм (Самостійна робота). 

5. Творче завдання. 

Педагог: 

- Я буду дуже рада, якщо ви додасте до нашої казки щось своє. 

6. Оцінювання готових робіт. 

Педагог: 

- Які гарні вийшли роботи! Подивіться (Розглядається кожна робота). 

Заключна частина (5 хв.). 

Педагог: 

- Підведемо підсумок . Чи сподобалась вам казка? 

- Що нового ви дізнались?  

Домашнє завдання. 

- Діти, мені було б дуже цікаво почути від вас, які предмети, схожі на 

геометричні фігури, ви побачите сьогодні по дорозі додому. Можете їх 

намалювати або просто розповісти.  

До зустрічі!  

Додаток Б 

 

Конспект  заняття на тему: 

«Ознайомлення дітей молодшого шкільного віку з поняттям «куб» 

 

Мета: навчити гуртківців відрізняти куб від інших багатогранників та 

скласти фусен із паперу. 

Завдання:  

- провести бесіду про геометричні тіла у сьогоденні; 

- закріпити знання дітей про поняття «квадрат» та «прямокутник»; 

- ознайомити з поняттям «куб» та «грані куба»; 

- вчити використовувати отримані знання у житті; 

- навчити складати фусен у техніці орігамі; 

- розвивати дрібну моторику рук, окомір, підходити до роботи творчо; 

- виховувати охайність в роботі,почуття взаємодопомоги,  бажання 

пізнавати нове, вчитися. 

Тип заняття:  комбіноване. 

Форма заняття:  групова. 
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Обладнання: дошки для пластиліну, пластилін двох кольорів, палички 

для лічби (4 шт.), паперові квадрати, різнокольорові квадрати  з пластиліну, 

картки із зображенням куба,схема складання фусена. 

Час: 45 хв. 

Прогнозований результат. 

Після цього заняття вихованці мають знати і розуміти: 

- де  люди використовують предмети чи споруди у формі куба; 

- геометричні складові багатогранників; 

- що таке «грань», «вершина»; 

- послідовність складання базової форми «Подвійний трикутник»; 

- геометричні складові багатогранників ; 

- геометричні складові куба; 

- як скласти модель фусена; 

- що можна зробити із кількох паперових фусенів. 

Хід заняття: 

Вступна частина, 15 в. 

1. Організаційний момент (перевірка готовності до заняття, 

техніка безпеки. 

Педагог: 

-  Діти, чи всі готові до заняття? Чи в кожного на столі є 

різнокольоровий квадратний папір,пластилінові кульки, дощечки для 

пластиліну, дерев’яні палички. Будьте обережні з паличками, вони гострі на 

кінцях. Використовуйте їх тільки для складання моделі. 

Повідомлення теми, мети та завдання заняття. 

2. Мотивація вивчення теми: бесіда за ілюстраціями  на тему  

«Куб у сучасному світі». 

Педагог: 

- Що це? (Демонстрація грального кубика.) 

- Де в житті  ви бачили предмети такої форми(великі чи маленькі)? 

4. Актуалізація опорних знань. 

Педагог: 

- Діти, на що схожий кубик, якщо подивитись на нього з одного боку? 

(На квадрат.) 

- Скільки сторін має квадрат? Чи однакові вони? 

- Чим відрізняється квадрат від прямокутника? 

- Скільки кутів має квадрат? 

- Давайте пограємо в гру «Ми – квадрати»:  

Кожен з вас – кут квадрата.  
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Покладіть  одну руку на плече один одному и утворить квадрати. Це 

треба зробити швидко! У кого не вийшов квадрат? А яка фігура вийшла? 

Молодці! 

- А тепер порахуйте, скільки квадратів має куб? (Всі квадрати 

мають бути різнокольорові). 

Основна частина (25 хв.). 

1. Поняття «грані куба» 

Педагог: 

Отже, куб складається з 6 квадратів. Візьміть різнокольорові 

пластилінові квадрати та складіть з них куб. Дивіться на зразок. 

2. Поняття «вершини куба». 

Побудова моделі куба із пластиліну та паличок (вершина, ребра, 

багатокутник). 

Педагог: 

- Перед вами дощечки та пластилінові кульки з паличками.  

- З’єднайте чотири  палички у квадрат за допомогою пластилінових 

кульок. Це буде основа куба. 

- Тепер візьміть ще чотири палички та спробуйте здогадатися 

самостійно, як добудувати модель куба. У вас є одна хвилина. (Хто не 

здогадався, вчитель трохи підказує.) 

- Покажіть , яка гарна модель у вас вийшла. Молодці! 

- Хто запам’ятав, з чого складається куб? Покажіть на своїй моделі. 

3.  Виготовлення  кубу із паперу. 

Схема «Фусен». (мал.1, 2) 

1) Візьміть квадрат паперу; 

2) Складіть базову форму «Подвійний трикутник»; 

3) Підніміть нижні кути до вершини верхнього кута; 

4) Перегніть кути вниз; 

5) Зігніть бокові кути до центру; 

6) Загніть куточки в кишеньки; 

7) Надуй фігуру (фусен).     

  
Мал.1 Мал.2 
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5. Творче завдання. 

Педагог: 

- Діти, спробуйте придумати, що можна зробити з готових фусенів? 

Зробіть. (Сніговик, башня...) 

    - А зараз давайте проведемо експеримент  (розподіл дітей на дві групи 

): спробуйте із кількох фусенів  побудувати високу вежу. В якій групі вона не 

впаде? Скільки кубів ви змогли поставити один на одній? Молодці! 

Заключна частина (5 хв.)  

1.Узагальнення набутих знань про куб. 

Педагог: 

  -  Діти, що цікавого ви дізнались сьогодні на занятті? 

  - Чи сподобалось вам виготовляти геометричні тіла із паперу у  техніці 

орігамі? 

  - Чи хотіли б ви зробити інші об’ємні геометричні фігури? 

2.Домашнє завдання. 

1) спробуйте вдома зробити хатку або меблі для улюбленої іграшки; 

2)розкажіть рідним, що таке куб; 

3) знайдіть « куби» у своєму навколишньому світі. 

 Педагог:  

- Діти, ви всі молодці! Допитливі та цілеспрямовані. Я пишаюся вами. 

До зустрічі на наступному занятті. 

 

Додаток В 

 

Конспект заняття на тему: 

«Вивчення геометричних понять за допомогою   орігамі. Піраміда» 

 

Мета: навчити відрізняти піраміду від інших багатогранників та скласти 

її із паперу. 

Завдання: 

- познайомити дітей з  такими геометричними поняттями, як  

«діагональ», «багатогранник», «вершина», «сторони», «ребра», «піраміда»; 

- бесіда про піраміди у сьогоденні; 

- навчити складати трикутну піраміду у техніці орігамі; 

- розвивати дрібну моторику рук, окомір, підходити до роботи творчо; 

- виховувати охайність в роботі,почуття взаємодопомоги,  бажання 

пізнавати нове, вчитися. 

Тип заняття:  комбіноване. 

Форма заняття:  групова 
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Обладнання:  дошки для пластиліну, пластилін, палички, паперові 

квадрати, ножиці, фломастери, клей, гіпсові геометричні тіла,  зразок піраміди 

із паперу, зображення пірамід у сучасному світі, аудіо запис. 

Час: 60 хв. 

Прогнозований результат. 

Після цього заняття вихованці мають знати і розуміти: 

- в яких галузях люди використовують предмети чи споруди у формі 

піраміди; 

- геометричні складові багатогранників; 

- що таке діагональ; 

- послідовність складання базової форми «Подвійний трикутник»; 

- геометричні складові багатогранників ; 

- геометричні складові піраміди; 

- як скласти модель піраміди; 

- як скласти трикутну піраміду із паперу; 

- що можна зробити із кількох паперових пірамід. 

Хід заняття: 

Вступна частина (20 хв.) 

1. Організаційний момент (перевірка готовності до заняття, 

техніка безпеки). 

Педагог: 

-  Діти, чи всі готові до заняття? Чи в кожного на столі є 

різнокольоровий квадратний папір,пластилінові кульки, дощечки для 

пластиліну, дерев’яні палички. Будьте обережні з паличками, вони гострі на 

кінцях. Використовуйте їх тільки для складання моделі. 

2. Повідомлення теми, мети та завдання заняття. 

Педагог: 

- Доброго дня всім, хто завітав сьогодні на наше заняття за темою: 

«Вивчення  геометричних  понять за допомогою орігамі. Піраміда». (Показати 

запис на дошці). 

- На занятті  ми дізнаємось, що таке піраміда, які є види пірамід, як люди 

використовують форму піраміди у 

побуті та складемо її із паперу.  

3. Мотивація вивчення 

теми: бесіда за ілюстраціями  на 

тему  «Піраміди у сучасному світі». 

Педагог: 

  - Всі , мабуть,  чули про  

єгипетські піраміди?  Їх будували для 
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фараонів-правителів  Давнього Єгипту біля ріки Ніл 2,5 тисяч років до нашої 

ери.  

  - Подивіться, які вони великі! (мал.1)  Це видно по людям, які 

сфотографовані біля цих пірамід. Найвищою є  піраміда Хеопса. Уявить собі 

сучасний дев’ятиповерхневий  будинок, поставте зверху ще один. А тепер 

вгадайте, скільки знадобиться таких будинків , щоб досягнути висоти піраміди 

Хеопса? Аж 16. Висота цієї піраміди 147 метрів.  

  - Через багато століть вчені, які будуть досліджувати піраміди, 

звернуть увагу на те, що у споруді такої форми уповільнюється час і 

подовжується тривалість життя людини. Подивіться на ці будинки (мал. 2). В 

наші часи можна побачити будинок у формі піраміди, в якому живуть люди. Є 

і спортивний центр «Пірамід Арена» у США (мал.3) 

  
                                         мал.2                                            мал.3      

А в Японії дуже популярні ось такі будинки-пагоди (мал.4). Це 

модифікація звичайної піраміди. Вхід в Лувр у Франції також має форму 

піраміди. (мал.5)   

  
                               мал.4                                            мал.5      

- Згодом люди почали робити різні упаковки: для томатної пасти, 

чаю, новорічних подарунків, жіночих аксесуарів, наметів, інтелектуальних 

іграшок (мал.6), свічок  тощо.  

4. Актуалізація опорних знань. Гра «Що у скрині?»  

Повторювання видів геометричних фігур. 

Біля дошки скриня на підставці. Виходить хтось із дітей, заглядає у 

скриню і описує геометричну фігуру, яка там лежить. Коли фігура вгадана, її 

дістають і показують всім. 

Питання-підказки для вгадування фігури: 
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- Ця фігура не має кутів (Коло). 

- Ця фігура має однакові сторони, 4 кути (Квадрат). 

- Ця фігура має теж 4 кути, але сторони різної довжини. 

- Ця фігура має кутів більше 4-х (П’ятикутник). 

- Ця фігура має так мало кутів, що менше не буває (Трикутник). 

- Хто швидше назве, яка фігура в руці, хлопці чи дівчата. Молодці. 

(Шестикутник та восьмикутник) 

Основна частина (30 хв.) 

1. Бесіда про види пірамід. 

 

Педагог: 

- Ми згадали геометричні фігури і тепер 

можемо роздивитись піраміди та зрозуміти,за 

яким принципом вони поділяються на 

різновиди. 

- Подивіться ( демонстрація гіпсової 

піраміди) , що має будь-яка піраміда: основу, 

ребра, грані та вершину. Грані – це завжди трикутники. А от в основі можуть 

бути різні багатокутники. Від цього і  залежить назва піраміди. Наприклад, 

якщо в основі чотирикутник, то це чотирикутна піраміда, якщо п’ятикутник, 

то п’ятикутна. У мене в руках піраміда, в основі якої лежить шестикутник. Як 

вона називається? (Шестикутна). Правильно. А складати ми сьогодні будемо 

піраміду, в основі якої лежить трикутник. Ви здогадались, як вона 

називається? ( Трикутна). Молодці. 

2. Побудова моделі трикутної піраміди із пластиліну (вершина, 

ребра, багатокутник). 

Педагог: 

- Перед вами дощечки та пластилінові кульки з паличками.  

- З’єднайте три палички у трикутник за допомогою пластилінових 

кульок. Це буде основа піраміди. 

- Тепер вставте паличку в кожну кульку і з’єднайте  всі три палички  ще 

однією кулькою. Це буде вершина нашої трикутної піраміди. 

- Покажіть , яка гарна модель у вас вийшла. Молодці. 

- Хто запам’ятав, з чого складається піраміда? Покажіть на своїй моделі. 

3. Складання базової форми «Подвійний трикутник» (мал.7). 
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Мал.7 

4. Самостійне виготовлення трьох однакових різнокольорових 

модулів  

(базова форма «Подвійний трикутник»).   Аудіо запис. 

5. Збірка моделі трикутної піраміди. 

- У кожного з вас є три різнокольорові модулі. Починаємо збирати 

піраміду. Складайте по колу. 

- Візьміть перший модуль за один куточок і вставте в нього  три кути із 

другого модуля. 

- Тепер в один кут другого модуля вставте три кути третього модуля. 

- Останній крок: в один кут третього модуля вставте три кути першого.  

- Піраміда готова. 

5. Творче завдання  «Ялинка». 

Педагог: 

- А зараз давайте проведемо експеримент  (розподіл дітей на групи по 3-

4 дитини) : спробуйте із кількох пірамідок  побудувати різнокольорову ялинку 

(або не ялинку). Хто перший? 

- Які гарні вийшли ялинки! Молодці! 

Заключна частина (10 хв.)  

-  Діти, що цікавого ви дізнались сьогодні на занятті? 

- Чи сподобалось вам виготовляти геометричні тіла із паперу у  техніці 

орігамі? 

- Чи хотіли б ви зробити інші об’ємні геометричні фігури? 

- Чи плануєте ви колись побувати в країні, де є побудовані піраміди? 

 

3.2 КРОКИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Паломар С.Г., 

керівник гуртка «Юний дизайнер» 

ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти  

виконавчого комітету Бердянської міської ради 
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Проблема розвитку дитячої технічної творчості сьогодні є найбільш 

актуальною як в теоретичному, так й в практичному відношеннях: мова йде 

про важливі умови формування компетентної особистості з перших кроків її 

навчання в закладі позашкільної освіти. Теоретичні засади компетентнісного 

підходу в позашкіллі розробляли українські науковці О. Биковська, 

В.Вербицький, А. Золотарьова, О. Лебедев, В. Г., Пустовіт та інші. 

Могутній потенціал освітнього процесу позашкілля одним з перших був 

спрямований на реалізацію компетентнісного підходу як важливого механізму 

забезпечення якості навчання. Формула компетентності особистості доволі 

проста: це поєднання знань з особистим досвідом діяльності, та забезпечення 

її реалізації на практиці виявляється доволі складним процесом, особливо коли 

маємо справу з навчанням та вихованням дітей молодшого шкільного віку. 

Діти 7-10 років мають певні психологічні особливості: швидке переключення 

уваги, невміння довго концентруватись над одним й тим же видом роботи; їм 

притаманна непосидючість, імпульсивність, бажання якомога швидше 

отримати результат. Тому застосування компетентнісного підходу потребує 

чіткої логістики з урахуванням вікових особливостей вихованців. 

Дитяча творчість має свої особливості, відмінні від дорослої професійної 

науково-технічної творчості. По-перше – всі дитячі вироби не мають 

суспільного значення: дитина створює їх для себе і вони нові саме для неї: йде 

процес здобуття практичних компетенцій. По-друге – фіксується низький 

рівень самостійності в роботі: процес створення моделей або макетів на 90 

відсотків проходить за допомогою педагога. Ставиться головне завдання – 

зацікавити дітей технічною творчістю і підготувати їх до майбутньої професії. 

Гурток науково-технічного напряму «Юний дизайнер» працює в 

Бердянському Центрі дитячо-юнацької творчості вже понад 20 років. 

Переважний контингент вихованців – діти молодшого шкільного віку, які 

вперше «приміряють» на себе технології технічного макетування та 

моделювання.  

В основу навчальної програми гуртка покладено принцип особистісно-

зорієнтованого навчання, який враховує потреби кожного учня, його здібності, 

уміння та навички. Початківці знайомляться з основами матеріалознавства, 

інструментами та пристроями для художнього конструювання, оволодівають 

початковими графічними знаннями та вміннями, елементарними технічними 

та технологічними поняттями.     

Педагогом напрацьована особиста методика освітньої роботи, яка 

базується на діяльнісному підході в освоєнні навчального матеріалу, тобто 

вже на першому році навчання розпочинається формування практичної 

компетентності. Враховуючи особливості дитячої психології, вже на першому 
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вступному занятті вихованці розпочинають виготовлення найпростіших 

паперових моделей планерів або човнів. Задоволення від зробленої моделі 

сприяє стимулюванню внутрішньої мотивації дитини для подальшої роботи в 

гуртку, створюється первинна «ситуація успіху». Вже потім, після стартової 

роботи, можна обговорити з дітьми організаційні питання, плани творчої 

роботи, виставкову діяльність тощо.  

Один з провідних методів навчання в гуртку – ігровий. Діти виконують 

найпростіші моделі, які потім стають об’єктами гри під час перерв або вдома. 

Гурткове заняття – це не тільки навчання, а й постійний виховний процес. 

Переважний контингент вихованців – хлопчики, тому не аби який інтерес у 

них проявляється до сучасної військової зброї та техніки. Педагог проводить з 

вихованцями бесіди з патріотичного виховання, розповідає про сучасний стан 

розвитку української армії, бойові дії захисників в ООС, знайомить дітей з 

новими видами військового оснащення. Користуючись цими знаннями, 

вихованці завзято виконують перші моделі автоматів, пістолетів, 

снайперських гвинтівок з підручного матеріалу (фанера, картон, рейки тощо) і 

використовують їх в іграх. 

На перших етапах роботи вихованці працюють за шаблонами моделей, 

виготовлених керівником. В процесі практичної роботи вихованці 

знайомляться з технічною термінологією, креслярськими інструментами, 

прийомами склеювання деталей, різними видами з’єднань. Гуртківці 

отримують елементарні знання про транспорт (машини, літаки, човни, 

військова техніка тощо), намагаються пропорційно відтворити зовнішній 

вигляд об’єктів в моделях. Зважаючи на вік дітей та дотримання безпечних 

умов роботи, педагог розробив спеціальні шаблони човнів з картону, які легко 

перетворюються в корпус моделі і склеюються шматочками паперу без 

використання процесу випилювання. Такий матеріал доступний початківцям, 

не потребує великих матеріальних затрат і суттєво спрощує виготовлення 

моделей. Для оформлення моделей використовуються також інші підручні 

матеріали: пластикові пляшки, гофрований картон, папір, скотч, пінопласт, 

самоклеючі матеріали, водяні фарби, шпаклівка, різноманітні клеї. 

Використання доступних для дітей матеріалів значно скорочує час 

виготовлення моделі, скоріше задовольняє бажання дитини отримати кінцевий 

результат, і тим самим, мотивувати дитину до подальшої роботи. В процесі 

навчання керівник відстежує темпоритм роботи кожного вихованця і 

допомагає скласти індивідуальний план роботи, тим самим спрямовується 

індивідуальна активність дітей для вирішення посильних для них завдань. 

Прикладом для вихованців-початківців стають роботи дітей, що 

навчаються в гуртку декілька років. Зроблені ними моделі є прикладом для 
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наслідування. Діючи за принципом «від простого до складного», вихованці 

розвивають наочно-образне мислення, набувають досвіду практичної 

діяльності і поступово переходять на новий щабель технічних знань та вмінь, 

тобто йдуть до формування особистої технічної компетентності. 

Однак, залишається багато невирішених проблем у формуванні науково-

технічної компетентності вихованців. І причина тому – низький базовий 

рівень знань дітей. В гурток приходять діти, в яких відсутнє уявлення, що таке 

техніка, немає початкових вмінь в області креслення та малювання і, головне, 

немає великого бажання все це вивчати. Швидке згасання мотивації до 

навчання, обумовлене несформованою силою волі і працелюбності, 

призводить до постійної зміни контингенту дітей початкового рівня навчання 

в гуртку. Згасанню прагнення до технічної творчості сприяють деякі 

психологічні фактори: у дітей молодшого шкільного віку відсутня 

самостійність, вони потребують постійної підтримки і мотивації педагогом та 

батьками, часто виконують непродумані дії в процесі роботи над макетом, 

намагаються швидко, а значить неякісно, закінчити виріб, при цьому ставлять 

високу оцінку своїй діяльності.  

Аналіз проблем впровадження компетентнісного підходу в навчання 

технічній творчості доводить, що велика роль в організації освітньої роботи  

відводиться особистості педагога, його професійній підготовці, вмінню 

працювати з дітьми і батьками на позиціях співтворчості, співпраці, здатності 

підтримувати живий інтерес до конструювання і моделювання в умовах 

гурткової роботи. 

 
На заняттях гуртка «Юний дизайнер» 

 
                     Макет боліду 

 
          Макет авто «Формула-1» 

 
          Макет ретро автомобіля 
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3.3 РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 

ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГУРТКАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО 

НАПРЯМУ 

 

Ткаченко Валентина Вікторівна,  

керівник гуртка «Комп’ютерна графіка» ПНЗ 

«ЦДЮТ» Енергодарської міської ради 

Запорізької області; 

Горбенко Світлана Іванівна,  

завідувач відділу методичного ПНЗ «ЦДЮТ» 

Енергодарської міської ради Запорізької 

області  

 

Реалії сьогодення вимагають від дітей нашої держави бути готовими 

долучитися до активної суспільної діяльності, здатними практично 

розв’язувати життєві та професійні проблеми, що постають перед ними, 

свідомо робити моральний вибір та знаходити нестандартні рішення в 

складних ситуаціях і нести за них відповідальність. Входження молодого 

покоління у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підвищує 

роль набутих компетентностей за час навчання у закладі позашкільної освіти. 

Оскільки позашкільна освіта має конкурентні переваги порівняно з 

іншими видами формальної освіти то саме в цьому секторі створено умови, за 

яких дитина може реалізувати власну освітню траєкторію, має змогу вільного 

особистісного вибору тієї діяльності, яка сприяє індивідуальному розвитку. 

Також є змога забезпечити широку варіативність змісту і форм організації 

освітнього процесу. Враховуючи це педагоги нашого закладу мають широкі 

можливості виховувати у своїх гуртківців ключові компетентності: 

спілкування державною та рідною мовою, соціальну та громадську 

компетентність, природознавчу компетентність, математичну компетентність, 

інформаційно – цифрову. Також за роки навчання в закладі вони повинні бути 

обізнаними у сфері культури, вміти самовиражатися, бути екологічно 

грамотними і здоровими, ініціативними і підприємливими а також вміти 

вчитися впродовж життя, набути такі якості, як мобільність, динамізм, 

конструктивність, тому завданням закладу є підготовка вихованців, здатних 

адекватно реагувати на зміни оточуючого світу, озброєних компетентностями, 

які дозволять їм реалізовувати свої потенційні можливості.  

Вагомим досягненням щодо виконання даного завдання ми вважаємо 

створення Програми роботи над єдиною науково-методичною проблемною 

темою педагогічних працівників закладу позашкільної освіти Центр 
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дитячої та юнацької творчості на 2020 - 2023 рр. за темою: «Розширення та 

вдосконалення освітнього середовища ЗПО на основі інноваційного підходу з 

метою формування творчої компетентної особистості вихованців закладу». Ця 

Програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, що сплановано і 

організовано закладом позашкільної освіти для набуття здобувачами освіти 

закладу компетентностей залежно від обраного напрямку.  

Метою роботи педагогічного колективу є запровадження 

інноваційного підходу до освітнього процесу, формування творчої, 

компетентної особистості: конкурентоспроможної, самостійної, активної 

та мобільної, умотивованої до самореалізації, здатної вчитися упродовж 

життя, діяти та самостійно приймати рішення у різних життєвих 

ситуаціях. А першочерговими завданнями є: 

1. Пошук ефективних способів інноваційного розвитку освітнього 

середовища закладу (модернізація змісту, форм, методів та технологій 

навчання), урізноманітнення напрямків діяльності. 

2. Системне впровадження в педагогічну практику інноваційних 

технологій, які спрямовані на реалізацію діяльнісного підходу щодо 

формування життєво компетентної особистості.  

3. Забезпечення інтеграції всіх виховних ресурсів закладу в 

освітньому процесі, залучення батьків  та громадськості. 

4. Розширення освітнього середовища на основі інноваційного 

підходу до технології  взаємодії  ЗЗСО міста з ЦДЮТ. 

5. Якісний методичний супровід професійного розвитку керівників 

гуртків, формування методологічної культури освітніх кадрів. 

6. Побудова ефективної виховної системи на засадах 

загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення 

морально-духовного, культурного розвитку здобувачів освіти, формування 

соціально-зрілої творчої особистості, гідного громадянина України. 

Формування широкого кола практичних умінь (художніх, 

конструктивних, кольоротворчих, проектувальних) передбачають заняття 

гуртків з науково-технічного напрямку. Сучасні програми гурткової роботи 

дають можливість керівникам гуртків поєднувати різні види навчальної та 

ігрової діяльності. Практичні методи навчання, а саме: навчальні вправи, 

творчі завдання, ігрові вправи, досліди досить поширені в освітній практиці 

закладу, більше того, у формуванні деяких компетентностей вихованців вони є 

основним засобом. Ігри та вправи є однією з форм перевірки і закріплення 

знань вихованців. У процесі гри діти навчаються правильно сприймати форму 

предмета, його забарвлення, розмір, пропорції, положення у просторі відносно 

інших предметів та ін.. 
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З метою формування у гуртківців інформаційно – цифрової 

компетентності, тобто вміння використовувати соціальні мережі для 

опрацювання питань обізнаності та самовираження вихованців у сфері 

культури, зокрема, творів образотворчого мистецтва, педагог закладу 

Ткаченко Валентина Вікторівна (керівник гуртка «Комп’ютерна графіка», 

«Художній творчий розвиток дітей») розробила ряд авторських сучасних 

пізнавальних ігор, де поєднано завдання щодо розвитку цих компетентностей. 

Форми проведення ігор – нестандартні. Дана гра передбачає таку сучасну 

форму, як квест – багаторівневе пошукове завдання, індивідуальна гра на 

швидкість мислення, де вихованці виконують логічні завдання пошукового 

характеру, шукають оригінальні рішення та підказки. Після завершення 

чергового завдання гуртківці переходять до наступного. Даний  квест 

розраховано на вихованців гуртків з художньо естетичних та технічних 

напрямів діяльності, таких як - гуртки образотворчого мистецтва, 

комп’ютерної графіки, дизайну, художнього творчого розвитку дітей та інших. 

Приблизний вік вихованців від 10 до 15 років. Квест проводиться онлайн. 

Кожний учасник повинен зареєструватись через електронну пошту. Всього в 

квесті 6 завдань, на пошук і вирішення яких вихованцям дається 2 доби. 

Кожну відповідь потрібно присилати на електронну адресу 

 

Авторська розробка сценарію виховного заходу «Комплексна 

командна або індивідуальна гра у формі веб - квесту  

«Пригоди у музеї мистецтв» 

Автор: керівник гуртка «Комп’ютерна графіка» Ткаченко Валентина 

Вікторівна (з досвіду роботи). 

Мета: узагальнення знань вихованців з образотворчих видів мистецтва, 

формування пізнавального інтересу до історії мистецтва, розвиток мислення 

здобувачів освіти, швидкість реакції, сприяння розвитку навичок орієнтування 

в інтернет ресурсах, командної роботи. 

Обладнання: персональні комп’ютери, планшети, смартфони. 

Контрольний час: дві доби на кожне завдання. 

Інтернет посилання на квест: 

https//artkvest.blogspot.com/?m=1 

Корисні інтернет посилання для проходження квесту: 

https://uk.wikipedia.org 

http://mylouvre.su/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B

0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%83%D0%B2

%D1%80/ 

https://www.google.com.ua/maps 

https/artkvest.blogspot.com/?m=1
https://uk.wikipedia.org/
http://mylouvre.su/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%83%D0%B2%D1%80/
http://mylouvre.su/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%83%D0%B2%D1%80/
http://mylouvre.su/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%83%D0%B2%D1%80/
https://www.google.com.ua/maps
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https://olegon.ru/pr/flip.html 

https://www.calc.ru/kalkulyator-kodov.html 

https://www.youtube.com/watch?v=boQwVaAwujY&t=2s 

Оцінювання: Знайдений «ключ» дає учаснику можливість отримати 

наступне завдання і приносить йому 10 балів. Якщо вихованець хоче заробити 

додаткові бали, то може відповісти на додаткові питання. Хочемо зауважити, 

що чим розгорнутішою  та  цікавішою  буде відповідь, тім більше додаткових 

балів учасник може отримати. Кожне додаткове питання принесе від 2 до 5 

балів: стисла відповідь -2 бали; розгорнута відповідь (додаткова інформація 

пов’язана з питанням)- 3 бали; креативна відповідь (цікава або нова 

інформація пов'язану з питанням) - 5 балів. 

ХІД ГРИ 

1. Вступ: 

У місті N жили собі брат та сестра. Одного разу вони поїхали на 

екскурсію у Музей мистецтв. Дітлахам було не дуже цікаво. Дівчинка слухала 

музику у навушниках. Хлопчик грався у мобільному телефоні, як усі сучасні 

діти. Під час подорожі по виставковим 

залам музею, хлопець притулився  

спиною до стіни та випадково зачепив 

картину, яка висіла поруч. Раптово з 

під картини випав якийсь аркуш 

паперу.  Він був старий,  пожовклий та 

складений у декілька разів. Діти 

підняли цей аркуш та вирішили 

розгорнути його, щоб поглянути що 

там. Схоже це було на якийсь 

старовинний лист.  Частина тексту 

була зрозуміла, але інша була дуже дивною. Діти почали читати лист. Ось що 

в ньому було написано: 

«Любий друже, вибач що звертаюсь до тебе, але ти моя остання надія на 

порятунок. Колись дуже давно я загубилась серед великої кількості кімнат та 

коридорів цього музею. Я мрію, щоб мене хтось знайшов та врятував від суму 

та самотності. Місце де я знаходжусь настільки забуте та заплутане, що мені 

потрібна ваша допомога. Якщо ви зможете розгадати всі «загадки» та найти 

всі «ключи» до мого місцезнаходження, ви врятуєте мене. Я дуже сподіваюсь 

на вас. Допоможіть!» 

https://olegon.ru/pr/flip.html
https://www.calc.ru/kalkulyator-kodov.html
https://www.youtube.com/watch?v=boQwVaAwujY&t=2s
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2. Основна частина 

Перше завдання. 

Далі був якийсь не 

зрозумілий текст і діти припустили, 

що це – перша загадка. 

«инитракурімзоратяннеровтс

итадрфицімус у шедйанз »чюлк« 

.бісо 031 

ьтюуктявседюонитракюокилевюом

ас аз ,иманітсимивокандо з ітанмік 

в, ретілхоьриточ з 

втцетсимїезумумомодів у йинавохазнів .»ачюлк« огошреп од хялшьтідйанз , 

ьтіжомопод» 

(Текс закодовано читати з кінця на початок). Відповідь: «Допоможіть , 

знайдіть шлях до першого «ключа». Він захований у відомому музеї мистецтв 

з чотирьох літер, в кімнаті з однаковими стінами, за самою великою 

картиною де святкують 130 осіб. «Ключ» знайдеш у сумі цифр дати 

створення та розміру картини». 

Ми просимо тебе допомогти нашим героям у їх пошуках! Якщо ти 

готовий до нас приєднатись, тобі потрібно запам'ятати декілька речей. 

Знайдений «ключ» дає тобі можливість отримати наступне завдання і 

приносить тобі 10 балів. Якщо ти хочеш заробити додаткові бали, то можеш 

відповісти на такі питання: 

1. Назва музею – 2 бали. 

2. Назва кімнати музею – 2 бали. 

3. Назва картини, дата створення та розмір – 2 бали. 

4. Ім’я художника – 2 бали. 

Відповіді потрібно присилати на електронну пошту . На кожне завдання 

тобі дається два дні. 

Відповіді на перше завдання: ключ – 65 

1. Лувр 

2. Квадратна кімната 

3. Шлюб в Кане Галілейської 

4. Паоло Веронезе 

Друге завдання. 

Вітаю тебе! Ти знайшов перший 

«ключ». Тепер ти вже на крок ближчий 

до відгадки. Не дивуйся, але наші 

дітлахи теж його знайшли. Нажаль вони 
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не знають, що тепер робити? Діти почали 

роздивлятись  все навколо та були дуже 

здивовані, коли побачили серед картин у музеї 

картину с зображенням «ключа». Підійшовши до 

картини вони уважно роздивились її. 

 

Підійшовши до картини вони уважно 

роздивились її. Під картиною висіла табличка з 

цифрами: 

Майже через декілька хвилин діти здогадались що це якесь кодування, і 

їм потрібно розгадати його, щоб отримати  «ключ». 

14443214464514462514463414462914463320144632144627142732144747

1446321446 

46144642201446322014464414463314472614472714463014473114472714

46271446461 

44644201447282014464214464614464314464620144627144726144630201

44726144642 

1446431446251446291446331427

442014472714462520144632144625144

644144328144 

7261447271447442014464214464

614464314474414464614472514432814

462720144627 

1447261443281447302014472714

463320144732144646144725144645144

633144634201 

(Це закодований текст, щоб його розгадати потрібен конвертор з цифр 

на літери). Відповідь: 

«Знайди зв'язок з мистецтвом у коло все склади, та замість кольорів 

всіх ти чорний вибери». 

Знайдений «ключ» дає тобі можливість отримати наступне завдання і 

приносить тобі 10 балів. Якщо ти хочеш заробити додаткові бали, то можеш 

відповісти на такі питання. 

1. Що закодоване у малюнку? – 2 бали. 

2. Як це пов’язане з мистецтвом і колом? – 2 бали. 

3. Що ми отримаємо, якщо поміняємо кольори на чорний? – 2 бали. 

Відповідь на друге завдання: ключ – Чорне коло 

1. Веселка 

2. Кольорове коло 
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3. Чорне коло 

Трете завдання. 

Вітаю! Наступний «ключ» вже у тебе. Діти тим часом вже оглядали 

музейні картини у пошуках наступної загадки. Вже не дивуючись знайденій 

картині с зображенням «ключа» вони почали ретельно розглядати її. Біля 

картини був дивний напис, тож діти вирішили що це і є наступна загадка. 

Літери були написані дивним чином, тож вони спробували догадатись як. 

(Текст закодовано, читати потрібно з кінця на початок). Відповідь « 

Суперматізм- безпредметний живопис або новий реалізм. Новий ключ 

захований у числовій назві першої виставки відомого 

триптиху, пов’язаного з попереднім ключем». 

Після дивного надпису був ще один: 

"Перший немає має кутів, другий рівний завжди, 

третій все додає". 

 Ще загадка? Спробуй дізнатися що це! 

Знайдений «ключ» дає тобі можливість отримати 

наступне завдання і приносить тобі 10 балів. 

Якщо ти хочеш заробити додаткові бали, то можеш відповісти на такі 

питання. 

1. Автор картини - ключа – 2 бали. 

2. Той хто зможе розгадати загадку дізнається, які картини входять до 

триптиху отримає – 3 бали. 

3. Назва першої виставки цих картин – 2 бали. 

4. Той хто вкаже найточнішу адресу де зараз знаходяться картини та 

знайде на карті, зробить і відішлескріншот отримає - 5 балів. 

Відповідь на третє завдання: ключ -0, 10 

1. Казимир Малевич 

2. Чорне коло, чорний квадрат, чорний хрест 

3. Остання футуристична виставка картин «0,10» 

4. Чорний квадрат – Государственная Третьяковская галерея, Москва,   

Чорне коло – Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Чорний 

крест - Центр Помпиду, Париж. 

Четверте завдання.  

Вітаю, ти на вірному шляху! Знайшовши «ключ» діти знов почали 

оглядати зали музею. Серед багатьох картин та скульптур у музеї брат і сестра 

побачили старовинній рекламний плакат, де був зображений «ключ». 

Оглянув все навколо плакату дітлахи знайшли невеличкий кодований 

квадрат. Ось і наступна підказка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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(Закодований QR-код ) Відповідь. Цей великий художник, змінив темні 

та похмурі кольори живопису на різнокольоровий вибух. Його "палаюче" 

мистецтво і досі хвилює весь світ. 

Щоб дізнатися хто цей художник вам потрібно знайти відео, 

допомогою в пошуках вам стане кожен четвертий символ у шифровціі, а 

«ключем» буде  номер «відомого» будинку митця. 

QR5YG:3OD*YU*FCTN:FUK6OBA*TEHIW*F-

8OJ_FP59F_KAFP5*3OH:YPT5O_EM7AW-

NR54KTJ9L*AVN6W*V:S3M3KWH05G:*Y2: 

В квадраті закодоване завдання, а «ключем» буде  номер відомого 

будинку митця. Знайдений «ключ» дає тобі можливість отримати наступне 

завдання і приносить тобі 10 балів. 

Якщо ти хочеш заробити додаткові бали, то можеш відповісти на такі 

питання. 

1.Ім’я художника – 2 бали. 

2. Який відомий вислів художника ми бачимо на 40 секунді відео? – 2 

бали. 

3. Щоб дізнатись, яка улюблена кольорова гама була у митця в останні 

творчі роки, вам потрібно знайти його відому картину з квітами «сонця». - 2 

бали. 

 4. Як називався відомий будинок митця, та яка у нього адреса? – 2 бали. 

Відповідь на четверте завдання: «ключ» - номер 1 

1. Ван Гог 

2. Я не могуизменитьтот факт, чтомоикартины не продаются. Но 

настанеттот час, когда люди поймут, чтоонистоятбольше, чем краски, 

которые я использовал. 

3. Картина «Соняшники», гамма Блакитно жовта 

4. «Жовтий будинок», 1 AvenuedeStalingrad, 13200 Arles, Франция 

П’яте завдання. 

Ти вже майже у фіналі!  

Залишилось декілька кроків і ми допоможемо дітям відгадати останні 

загадки. 

Отримав свій «ключ» брат із сестричкою почали знов оглядати все 

навколо. Потрібна їм картина була знайдена! У цієї картини було дві назви. 

Одна назва, це наш «ключ», інша була загадкою. Знов загадка, допоможемо? 
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«Назва картини складається із квіток та 

природного явища, а «ключем» буде сума 

цифр дати її створення». (Відповідь: 1 назва 

картини -це ключ який ми отримали в 

попередньому завданні «Картина Номер 1» 2 

назву картини  легко знайти в інтернеті, 

якщо вказати першу назву) 

Знайдений «ключ» дає тобі можливість 

отримати наступне завдання і приносить тобі 10 балів.Якщо ти хочеш 

заробити додаткові бали, то можеш відповісти на такі питання. 

1. Назва картини – 2 бали. 

2. Ім’я художника та дата створення – 2 бали. 

3. В якому стилі зроблена картина - 2 бали. 

4. Де зараз знаходиться картина? – 2 бали. 

Відповідь на п’яте завдання: «ключ» - 15 

1. Лавандовий туман 

2. Джексон Поллок, 1950 

3. Абстрактний експресіонізм 

4. Восточный корпус Национальной 

художественной галереи США 

Шосте завдання. 

Ну що, залишився останній крок! 

 Вітаю, ти вже пройшов дуже 

багато та з гордістю можеш називати себе 

знавцем мистецтва. 

- Та чи справишся ти з останнім 

завданням?  

- Чи зможеш допомогти дітям знайти те, що втрачено? 

- Діти знайшли останній «ключ»та не знають як їм скористатись? 

На допомогу дітям прийшов охоронець музею. Він розповів, що коли 

настає ніч у музеї іноді чути шепіт. Звідусіль лунає дивний вірш. 

 Це дуже його лякало, але він запам'ятав слова. 

Відповідь: Цей текст загадка в якому закодована назва картини та її 

творця, а ключ який отримали з наступного завдання означає століття, коли 

цей митець жив. Підказка в тексті: повернутись на початок - вказує на 

перше завдання Лувр, де розташована ця картина. 

Знайдений «ключ» приносить тобі 10 балів. Якщо ти хочеш заробити 

додаткові бали, то можеш відповісти на такі питання. 

1. Назва і розмір картини – 2 бали. 

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIsScrJS1bi1M_VNzCsis_K0pLPTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omyrnPzkxJLM_DwAJKUdMzsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjn8_eUqrLbAhWGJJoKHaEoDyAQmxMIpwEoATAS
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIsScrJS1bi1M_VNzCsis_K0pLPTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omyrnPzkxJLM_DwAJKUdMzsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjn8_eUqrLbAhWGJJoKHaEoDyAQmxMIpwEoATAS
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2. Ім’я художника – 2 бали. 

3. В якому стилі зроблена картина - 2 бали. 

4. Де зараз знаходиться картина? – 2 бали. 

Відповідь на шосте завдання: картина «Мона Ліза» 

1.Назва і розмір картини – 2 бали. 

2. Ім’я художника – 2 бали. 

3. В якому стилі зроблена картина - 2 бали. 

4. Де зараз знаходиться картина? – 2 бали. 

3. Заключна частина 

Ось і підійшов до фіналу наш квест. Ви добре попрацювали. Дізнались 

багато цікавого про образотворче мистецтво, всесвітні музеї, відомі картини та 

їх авторів. А головне ви відгукнулись на прохання про допомогу відомій 

картині «Мона Ліза» і не дали їй загубитись серед музейних експонатів. Щиро 

дякую вам! 

 

3.4 ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ 

ГУРТКА ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБАМИ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

 

Гусарова Валерія Вікторівна,  

керівник гуртка інформатики та  

програмування ПНЗ «КРЦМтаШ»,  

керівник гуртка-методист,  

переможець Всеукраїнського конкурсу  

професійної майстерності   

«Джерело творчості-2020» 

 

Згідно з концепцією розвитку STEM-освіти до 2027 року, навчальні 

методики та навчальні програми STEM-освіти будуть спрямовані на 

формування компетентностей, актуальних на ринку праці. Зокрема, це 

критичне, інженерне і алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації 

й аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та інноваційність, 

навички комунікації. 

STEM-освіта буде впроваджуватись із урахуванням принципів 

компетентісного підходу, постійного оновлення змісту освіти відповідно до 

нових досягнень науки та вимог ринку праці, формування необхідних 

компетентностей на всіх складниках та рівнях освіти, розвитку закладів 

спеціалізованої освіти наукового спрямування. 
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Навчання сучасним інформаційним технологіям розглядається як один із 

пріоритетних напрямків модернізації позашкільної освіти, яке орієнтоване не 

тільки на засвоєння вихованцями певної суми знань, а й на розвиток їх 

особистості, пізнавальних і творчих здібностей. Цифрові технології 

виступають як інструмент загальнокультурного розвитку людини. 

Вся освітня діяльність повинна бути спрямована на формування 

компетенцій у вихованців. Вирішити цю проблему допоможе використання 

сучасних розвиваючих технологій в освітньому процесі. 

Актуальність заявленої теми обумовлена сучасною стратегією 

оновлення освіти, яка орієнтована  на вільний розвиток людини, її 

продуктивну адаптацію в мінливому світі. 

Модернізація та інноваційний розвиток системи освіти – єдиний шлях, 

який дозволить Україні стати конкурентним суспільством в світі 21-го 

століття, забезпечити гідне життя всім нашим громадянам. В умовах 

вирішення цих стратегічних завдань найважливішими якостями особистості 

стають ініціативність, здатність творчо мислити і знаходити нестандартні 

рішення, вміння вибирати професійний шлях, готовність навчатися протягом 

усього життя. 

Головне завдання сучасного закладу позашкільної освіти - розкриття 

здібностей кожного вихованця, виховання особистості, готової до життя у 

високотехнологічному, конкурентному світі. Позашкільне професійне 

навчання повинно бути побудовано так, щоб випускники могли самостійно 

ставити і досягати серйозних цілей, швидко реагувати на різні життєві 

ситуації. Одним із перспективних підходів, що дозволяють вирішити 

вищезазначені завдання – здійснення компетентнісного підходу. 

Основи ідей компетентнісного підходу викладені в роботах Селевко 

Г.К., Чередова І.М., Якиманской І.С., Хуторського А.В., а також в працях 

американських вчених Стіла, Мередита, Уолтера. Всі вони сходяться на думці, 

що компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнем окремих один від 

одного знань і умінь, а оволодіння ними в комплексі. 

Доктор педагогічних наук Хуторськой А.В. виділяє 7 ключових освітніх 

компетенцій. Розглянемо, яким чином можна формувати ключові компетенції 

на заняттях інформатики та програмування, і які технології дають більше 

можливостей для формування тієї чи іншої компетенції у вихованців. 

Ціннісно-смислові компетенції. Педагог розповідає історію за методом 

сторітелінгу (технологія створення історії та передачі за її допомогою 

необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну 

сфери слухача)  - Jump-story. Пропонує відповісти на питання: Як Ви 

вважаєте, чим закінчилась ця містична та таємна історія про нашого Героя? 
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Напишіть, будь-ласка, у коментарях або додайте свій розділ кінцівки до 

інтерактивної дошки. Вихованці додають власні пропозиції до онлайн дошки. 

Такі заняття, коли «кидається виклик», можна назвати метафорою «Climbing a 

Мountain» («підйом в гору»). Вони не тільки підтримують інтерес до 

предмету, але, що важливіше, допомагають усвідомлено ставитися до 

життєвих ситуацій. 

Загальнокультурні компетенції. Формування у дітей 

загальнокультурної компетенції відбувається на заняттях при вивченні звичаїв 

і традицій в інших країнах. Наприклад, педагог  пропонує вихованцям уявити 

себе героєм сучасного або майбутнього світу. Як герої Вашого світу 

вітаються? Наприклад, члени племені масаїв у Кенії! Вітаючи один одного, 

вони високо підстрибують. Ця традиція пов’язана з підстрибуючим танцем 

«адаму», в кінці танцю учасники шикуються в коло та починають змагатися в 

стрибках у висоту. Педагог пропонує об’єднатися у пари та привітатись один з 

одним мовою або жестами Ваших героїв. 

Освітньо-пізнавальні компетенції. Це сукупність компетенцій 

вихованця у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи 

логічної, методологічної, загальноосвітньої діяльності, співвіднесеної з 

реальними пізнаваними об'єктами. Наприклад, вихованці створюють власні 

інтерактивні історії за допомогою онлайн сервісу Story Bird (storybird.com), 

який містить прості інструменти для створення цифрових візуальних 

оповідань протягом декількох хвилин, з позицій журналістів  та видатних 

особистостей. Додають до онлайн-класу. Створюють PDF-книги з малюнками. 

Після створення розповідей та додання їх до сервісу, вихованці 

демонструють власні історії, тобто зачитують перед всією групою, діляться 

враженнями. Обирають найемоційнішу історію, найцікавішу, 

найфантазійнішу, найнеймовірнішу тощо. 

Інформаційні компетенції. За допомогою інформаційних технологій 

(аудіо-відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Internet) формуються вміння 

самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну інформацію, 

організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її. Яскравим прикладом 

розвитку інформаційних компетенцій є виконання вихованцями інтерактивних 

веб-квестів. 

Комунікативні компетенції включають знання необхідних мов, 

способів взаємодії з оточуючими і віддаленими людьми і подіями, навички 

роботи в групі, володіння різними соціальними ролями в колективі. Метод 

проєктів може стати одним з ефективних способів формування і розвитку 

особистості вихованців, що вміє орієнтуватися у величезному потоці 

інформації, здатний приймати нестандартні рішення тощо. 
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Можна використовувати такі прийоми: кластер – «Виноградне гроно», 

словесна павутинка (асоціації), сінквейн, метод «Знаємо - хочемо дізнатися – 

дізналися», «Акрослово». Наприклад, за методом «Акрослово» вихованцям 

дається наступне завдання: дати характеристику персонажу – Сторітелінг (с – 

сучасний, т – технологічний, о – освітній, р – радісний, і – інтелектуальний, т-

темпераментний, е – емоційний, л – літературний, і – інтерактивний,  н- 

незвичайний, г – громадський). 

Соціально-трудові компетенції включають у себе  опанування дітьми 

мінімально необхідними для життя в сучасному суспільстві навичками 

соціальної активності та функціональної грамотності. Тут, на допомогу 

приходить рольова гра. Діти вчаться вести діалог, вибираючи різні суспільні 

ролі. Наприклад, за темою «Текстовий редактор One Note. Сумісні 

мандрівки»: вихованці грають ролі іноземця, туриста, мешканця Лондона, 

екскурсовода тощо. 

Компетенції особистісного самовдосконалення спрямовані на 

освоєння способів фізичного, духовного та інтелектуального саморозвитку, 

емоційної саморегуляції та самопідтримки. До даної компетенції відносяться 

правила особистої гігієни, турбота про власне здоров'я, статева грамотність, 

внутрішня екологічна культура та інші. Сюди ж входить комплекс якостей, 

пов'язаних з основами безпечної життєдіяльності особистості. 

Створюючи те чи інше заняття, важливо продумувати такі ситуації, які 

давали б можливість розвивати внутрішню культуру дитини, його правильний 

світогляд. 

Виходячи з вищезазначеного, володіння інформацією, її обробка, вміння 

чітко передавати почуття, аргументувати свою позицію – головні чинники, які 

сприяють формуванню майбутніх soft skills. 

Принципово змінюється і позиція педагога, викладача. Його головним 

завданням стає: мотивувати вихованців на прояв ініціативи і самостійності. 

Він повинен організувати самостійну діяльність вихованців, в якій кожен міг 

би реалізувати свої здібності та інтереси. Фактично він створює умови, 

розвиваюче середовище, в якій стає можливим вироблення кожним 

вихованцем  на рівні розвитку його інтелектуальних та інших здібностей 

певних компетенцій.  

 

3.5 ШЛЯХИ ПОБУДОВИ КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО 

ГУРТКОВОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Журавльова Ольга Володимирівна, 

керівник  гуртка «Подарунок» 
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Токмацький Центр дитячої та юнацької творчості  

Токмацької міської ради Запорізької області 

 

Позашкільна освіта вирішує питання емоційного, фізичного та 

інтелектуального розвитку особистості, формування її компетентностей.  

Введення компетентностей в нормативний та практичний складник 

освіти дає змогу вирішувати проблему, коли вихованці добре опановують 

набором теоретичних знань, але відчувають значні труднощі в діяльності, що 

вимагає використання цих знань для вирішення конкретних життєвих завдань, 

або проблемних ситуацій. Осмислення загальних теоретичних питань, 

узагальнення практики дасть можливість з’ясувати сутність проблеми 

використання компетентнісного підходу у навчанні учнів елементам дизайну . 

Компетентнісний підхід в роботі гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва  спрямований на формування в учнів компетентностей як проявів 

обізнаності дитини у певних питаннях, умінь практичного застосування знань, 

ціннісного ставлення до себе, оточуючих та навколишнього середовища. 

Учні мають сформувати власні мистецькі смаки та розуміти твори 

мистецтва, орієнтуватися у різних напрямах та культурних періодах. У межах 

цієї компетенції діти отримують глибоке розуміння національної ідентичності, 

яка стає засадою поваги до культурного вираження інших людей. 

 

Творча розробка заняття гуртка «Подарунок» 

Тема: Об'ємна аплікація «Зимова казка» 

Мета:  

- навчити робити сюжетну аплікацію, виготовляти предмети 

декоративно-прикладного мистецтва для оздоблення інтер'єру; 

- розвивати у вихованців фантазію, естетичний смак, потяг до 

декоративно-прикладної творчості, просторове мислення, логіку; 

- виховувати загальну культуру особистості дитини, здатності до 

співпраці. 

Тип заняття: комбіноване. 

Обладнання та матеріали: 

1. Наочні посібники й зразки:  

- демонстраційні зразки робіт, виконані в техніці аплікації з текстильних 

матеріалів, малюнки, зразок готової роботи, кубик . 

2. Матеріали та інструменти для роботи: 

- ножиці, клей, пензлі, олівці, папір для викрійок, картон для основи, 

фарби, нитки, тканина та інші текстильні матеріали. 

План заняття: 
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1. Організація гурткової роботи. 

2. Актуалізація опорних знань.  

-Педагогічний прийом «Дерево передбачень»; 

-Бесіда про декоративно-прикладне мистецтво і роль аплікації у ньому 

3. Повідомлення теми і мети заняття. 

- Педагогічний прийом «Знаю. Хочу знати. Вмію» 

4.  Практична робота: 

- Виготовлення й оздоблення об’ємної аплікації за запропонованим 

зразком відповідно уподобанням і можливостям учнів; 

- Педагогічний прийом «Кубик Блума» 

5. Аналіз готової роботи. 

6. Підведення підсумка заняття. 

Хід заняття. 

1. Організація гурткової роботи. 

2. Актуалізація опорних знань. Прийом «Дерево передбачень» 

 

На дошці малюється силует дерева: 

стовбур дерева – це змодельована ситуація 

(«Що стане з суспільством людей, якщо 

зникне декоративно-прикладне мистецтво?»); 

гілки дерева – варіанти припущень та причин 

(«закриття художніх шкіл»,  «нестача часу на 

заняття творчістю», «припинення викладання 

у школі предмету «образотворче мистецтво» тощо); листя дерева – наслідки 

(«стане нецікаво жити», «люди будуть злими і похмурими», «багато дітей і 

підлітків будуть нудьгувати і вільний час витрачати на шкідливі звички», 

«знизиться рівень культури і освіченості людей», «всі побутові речі, предмети 

стануть однаковими»;   основа дерева – висновки (Декоративно-прикладна 

творчість прикрашає наше життя, робить його радісним і позитивним»). 

Бесіда про декоративно-прикладне мистецтво та роль аплікації в ньому. 

З давніх-давен притаманне людині прагнення до краси оточуючого її 

речового середовища. З цією метою на прості ткані наносили вишиті 

візерунки, виготовляли кераміку, прикрашали предмети побуту орнаментами 

й зображеннями, різними кольорами. 

Предмети, вироби декоративного мистецтва існують тільки для 

прикрашання   приміщення, одягу або самої людини. Такі речі ще зберігають 

своє пряме корисне призначення, але її цінність саме в красі. Це мистецтво 

назвали декоративним – від французької «декор» - прикраса. 



93 
 

Запитання гуртківцям: Які предмети декоративного мистецтва вони 

зустрічають в повсякденні? 

Якщо предмети дизайну випускаються мільйонними партіями, то 

прикладного – тисячами, а декоративні вироби – одиницями. В них художник 

визначає свій індивідуальний смак. Декоративні вироби виготовляються в 

невеличких майстернях. 

Декоративне мистецтво відіграє велику роль у культурному житті 

нашого народу, нашої країни. За ступенем розвитку цього мистецтва цілком 

складається уява про рівень художньої культури суспільства. 

Сьогодні ми зупинимось на досить розповсюдженій техніці 

декоративно-прикладного напрямку – аплікації з текстильних матеріалів. Ми з 

вами добре знаємо що відносять до текстильних матеріалів – тканину, нитки, 

пряжу, шкіру та ін.. Що таке аплікація ми знаємо вже давно. 

Запитання: Хто з вас дасть відповідь що таке «аплікація»? 

(аплікація – це накладання одного матеріалу на інший або пришивання 

фрагментів на основне тло. Вона може приклеюватись або пришиватись – у 

залежності від вибраного вами матеріалу. ) 

Діапазон можливостей цієї техніки величезний – від дитячої листівки до 

театральних декорацій, від карнавальних костюмів до портретів, від скатертин 

і штор до декоративних сосудів. Різновиди тканин, їх кольорових візерунків, 

фактури, стилю допомагають створювати цікаві та незвичайні картини – 

панно.  Кожен матеріал таїть в собі цілу історію, дає поштовх для творчості.  

 

Варіанти об’ємних аплікацій із текстильних матеріалів 

 

 

  

 

 

3. Повідомлення теми і мети заняття 

Прийом «Знаю. Хочу знати. Вмію» 

- У зошитах і на дошці малюється таблиця, 

заповнення якої відбуватиметься в ході всього 

заняття. На його початку на основі відповідей 

дітей за пройденим матеріалом заповнюється 
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графа «Знаю». Відразу ж, після заповнення колонки «Знаю», формулюються 

нові питання, відповіді на які діти хотіли б отримати після вивчення нової 

теми. Їх записують в другій колонці – «Хочу знати». В кінці заняття учні 

роблять висновки і заповнюють третю колонку «Вмію».   

4. Практична робота 

1) Повторення правил ТБ при роботі з колючими та ріжучими  

інструментами. 

2) Інструктаж з послідовності виготовлення та специфіки виготовлення 

клеєних картин з тканини: 

 - перенесення на папір усіх деталей картини ; 

 - підбір матеріалу для виготовлення аплікації; 

 - виготовлення фону картини; 

 - виготовлення великих деталей картини; 

 - виготовлення середніх та малих деталей картини; 

 - з’єднання великих та малих (середніх) деталей (за малюнком); 

 - накладання деталей картини на фонову основу, приклеювання; 

 - кінцеве оздоблювання картини за власним розсудом та фантазією. 

4) Повторення послідовності виконання роботи. 

5) Самостійна робота. 

6) Фронтальний та індивідуальний інструктаж у ході виконання 

самостійної роботи. 

У ході практичної роботи доречно застосувати прийом «Кубик Блума».   

 Даний прийом – це спосіб 

формулювання навчального 

завдання відповідно до 

поставленої задачі, при якому на 

сторонах куба наносяться 

питання. Ці питання 

передбачають розгляд учнем всіх аспектів теми, яка вивчається. На кожній 

сторінці куба написано:  

- Назви (предмет, колір, явище, форму, розмір…); 

- Чому (опиши процес, що відбувається з предметом, явищем…) 

- Поясни (ти справді думаєш, що…, ти впевнений, що…) 

- Поділись (чому ти вибрав…) 

- Придумай (що буде, якщо…, придумай, як…) 

- Запропонуй (запропонуй, як…, запропонуй, де…). 

Як працює «Кубик Блума»?. Педагог формулює коло питань і кидає 

кубик учню, і він відповідає на питання з теми, що  починається  з того слова, 

яке випало на стороні куба. Якщо відповідь дається неповною, то товариші 
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можуть її доповнити і виправити. Прийом можна застосувати на будь-якому 

етапі заняття, в тому числі і при виконанні практичної роботи. 

5. Аналіз готової роботи  

-Чи сподобалась робота над аплікацією? 

- З яких текстильних матеріалів вона виконана? 

-Чому були використані саме ці матеріали?  

- Чому саме так була підібрана кольорова гама? 

- Що б ви зробили в цій роботі по іншому? 

- Які б ще матеріали можна було використати для виготовлення цієї 

аплікації?  

6. Підведення підсумків заняття. 

Обговорення готових робіт та відбір робіт для виставки. 

Таким чином,  в роботі були використані творчі напрацювання минулих  

років, які потребували змін у зв’язку із застосуванням компетентнісного 

підходу. 

Сьогодення диктує зовсім інші вимоги: навчити дітей самостійно 

шукати знання, і не лише знаходити, але і уміти аналізувати,  оцінювати, 

осмислювати ту чи іншу інформацію. 

Сучасна освіта пропонує безліч педагогічних технологій і прийомів. 

Постійний творчий пошук педагога-позашкільника – необхідна умова 

застосування компетентнісного підходу в освітньому процесі. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сучасна освіта має стати вагомим ресурсом пришвидшення 

інноваційного розвитку суспільства та засобом проєктування й моделювання 

освітньо-інформаційного середовища майбутнього, вірогідним сценарієм 

функціонування якого є мобільне та адекватне реагування на виклики часу. 

Основною метою педагогів закладів позашкільної освіти є розвиток 

особистості, здатної повноцінно й активно здійснювати життєдіяльність, 

ефективно входити в інформаційний тип прогресу, інноваційно мислити й 

діяти в умовах потужних інтеграційних процесів цивілізаційного характеру. 

Одним із напрямів досягнення окресленого є впровадження в освіті 

компетентнісного підходу, формулювання мети позашкільного заняття 

відповідно до вимог часу з головним акцентом на формуванні предметних та 

життєвих компетенцій вихованців. Завданням сучасного педагога виступає 

моделювання процесу навчання й виховання в розрізі цілеспрямованої 

активізації учнів як суб’єктів інноваційного процесу, поліфункціональної 

діяльності керівника гуртка, оптимального використання інформаційних 

потоків, які поширюються не лише в глобальному інформаційному просторі, а 

й безпосередньо відокремлюються в освітньому середовищі. 

Сьогодні немає сумніву в тому, що компетентнісний підхід – не лише 

один із тих чинників, що сприяють модернізації змісту освіти, а й проіес, який 

доповнює ту низку освітніх інновацій і класичних підходів, що допомагають 

освітянам гармонійно поєднувати позитивний педагогічний досвід для 

реалізації сучасних освітніх ідей.  
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