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У зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID- 19) навчання у 

закладах освіти у 2020-2021 роках багато часу відбувалося у дистанційному форматі. 

Дистанційна форма навчання передбачає: доступ до Інтернету; технічне 

забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього 

процесу; володіння педагогами технологіями дистанційного навчання. Робота може 

здійснюватись у двох режимах: синхронному – коли всі учасники освітнього 

процесу співпрацюють у режимі реального часу, таких як чат, аудіо-, 

відеоконференції, соціальні мережі та асинхронному – учасники працюють у 

власному темпі та в зручний для себе час, застосовуючи при цьому електронну 

пошту, форум, соціальні мережі, віртуальні дошки, платформи для навчання. У 

виборі режиму навчання, зазвичай, оптимальним є змішаний підхід, який може 

допомогти педагогу об’єднати переваги синхронного та асинхронного режимів. У 

збірнику висвітлюються особливості організації дистанційного навчання у гуртках 

комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради за профілями: початкового 

технічного моделювання, спортивно-технічного моделювання, художньо-технічного 

моделювання, науково-технічного (відділення МАН), інформаційно-технічного 

(відділ STEM-освіти). 

Збірник адресовано керівникам гуртків, методистам закладів позашкільної 

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

організацією дистанційного навчання у закладі позашкільної освіти.  

Лукашева Анна Олексіївна 

 



3 
 

ЗМІСТ 

 

 Вступ 5 

1.  Обгрунтування організації дистанційного навчання в закладах 

позашкільної освіти. Практичні поради для педагогів 

(Бондаренко О.Б., завідувач відділу методичного КЗ 

«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР) 

7 

2.  Організація дистанційного навчання у гуртках відділу STEM-

освіти 

12 

2.1 Організація дистанційної форми освітнього процесу у відділі 

STEM-освіти (Смирнова А.В., завідувач відділу STEM-освіти) 

12 

2.2 Цікаві форми дистанційної роботи у гуртку «WEB – 

програмування» (Луцишин М.В., керівник гуртка «WEB – 

програмування») 

14 

2.3 Проведення дистанційних занять у гуртку «Фотоаматори» 

(Козлов В.В., керівник гуртка «Фотоаматори») 

18 

2.4 Форми дистанційної роботи у дитячо-юнацькій 

телерадіостудії «Грані» (Едель М.Г., керівник гуртка «Аудіо 

та відеотехнології», керівник гуртка-методист)  

25 

2.5 Синтез конструктора LEGO WEDO 2.0 та гри мовою 

програмування SCRATCH як новий метод дистанційної 

освіти (Смирнова А.В., завідувач відділу STEM-освіти, 

керівник гуртка «Основи робототехніки та комп'ютерного 

моделювання»; Бойчук Є.Е., методист відділу STEM-освіти, 

керівник гуртка «Творча діяльність в середовищі 

програмування Scratch») 

29 

3.  Досвід організації дистанційного навчання відділу науково-

технічного (відділення МАН) 

35 

3.1.  Особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах пандемії 

на прикладі конкурсу МАН (Тамкович І.О., завідувач відділу 

науково-технічного (відділення МАН), Зіновєєва О.В., 

методист відділу науково-технічного (відділення МАН) 

35 

3.2.  Особливості організації дистанційного навчання в гуртку 

«Математика» (Зіновєєва О.В., методист відділу науково-

технічного (відділення МАН), керівник гуртка 

«Математика») 

39 

3.3. Реалізація дистанційного навчання у гуртку «Комп’ютерна 

графіка й анімація» (Вороненко Л.В., керівник гуртка 

«Комп’ютерна графіка й анімація»,керівник гуртка-

методист) 

42 

4.  З досвіду організації дистанційного навчання відділу 

початкового технічного моделювання 

46 

4.1.  Дистанційний майстер-клас «Виготовлення ракети з картону» 

(Матвієнко К.І., завідувач відділу ПТМ, керівник гуртка 

46 



4 
 

«Технічне моделювання для молодших школярів») 

4.2. Підготовка та проведення відео уроку «Виготовлення 

новорічної листівки «Ялинка» (Кірішун І.М.,керівник гуртка 

«Початкове технічне моделювання») 

53 

4.3. Організація та проведення ONLINE –конкурсів з початкового 

технічного моделювання у соціальних мережах (Куцаконь 

Т.А., культорганізатор, керівник гуртка «Виготовлення 

іграшок-сувенірів») 

62 

5.  Особливості організації дистанційного навчання відділу 

спортивно-технічного моделювання 

66 

5.1. Використання можливостей дистанційного навчання щодо 

організації змагальної практики вихованців гуртка 

«Авіамоделювання» (Люльченко І. П., завідувач відділу 

спортивно-технічного , керівник гуртка «Авіамоделювання») 

67 

5.2. Онлайн майстер-клас з виготовлення моделі автомобіля БМВ 

7-ої серії з картону (Цвірко Я.Р. керівник гуртка 

«Авіамоделювання») 

70 

5.3. Організація та проведення ZOOM-конференцій під час  

дистанційного навчання (Батаєв Ю.Ф., керівник гуртка 

«Аквабіотехніка») 

75 

6.  Форми дистанційного навчання відділу художньо-технічного 

моделювання 

78 

6.1. Участь у фахових дистанційних конкурсах (Михайлова А.О., 

керівник гуртка «Моделювання найпростіших технічних 

об’єктів») 

78 

 

6.2. Різновиди форм дистанційної роботи з вихованцями гуртка 

художньо-технічного профілю (Синенко В.В.,керівник гуртка 

«Виготовлення сувенірів»)  

82 

6.3. 

 

Алгоритм роботи з програмою KOMPAS 3D-LT-V 12 під час 

дистанційних занять (Бевз Є.В., керівник гуртка 

«Деревообробка») 

86 

7.  Дистанційна робота з педагогами (з досвіду відділу 

методичного) 

96 

7.1. Перші кроки до вершин педагогічної майстерності 

(ONLINE-заняття з малодосвідченими педагогами) 

(Примерова Т.М., методист відділу методичного) 

96 

7.2.  Створення умов для успішної соціалізації вихованців у 

закладі позашкільної освіти (виступ на ONLINE-конференції, 

м.Київ) (Комиса І.В., методист вищої категорії відділу 

методичного) 

 

100 

 

 

  



5 
 

ВСТУП 

 

У зв'язку з поширенням в Україні та у світі коронавірусної хвороби 

(COVID- 19) навчання у закладах освіти у 2020-му та 2021-му роках набуло 

принципових змін. Особливістю організації освітнього процесу в зазначений 

період стало дистанційне навчання. Особливістю такого навчання є набуття 

компетентностей дітьми, яке відбувається зазвичай за опосередкованої 

взаємодії віддалених одне від одного учасників освітнього процесу у 

спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Керуючись ст. 16, 17, 18 Закону України «Про позашкільну освіту», 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 769 «Про 

внесення змін про позашкільний навчальний заклад», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 2020 року № 712 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 року №331 і від 22 липня 2020 

року № 641», постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

22 серпня 2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» освітній процес у комунальному закладі «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради (далі – КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР) здійснювався 

диференційовано, з використанням різних організаційних форм роботи: 

заняття гуртка, практична робота в лабораторіях і майстернях, навчально-

тренувальні заняття, екскурсія, диспут, змагання, виставки та інші форми, 

передбачені Статутом Центру «Грані», з урахуванням належних 

протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації спричиненої поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19). У зв’язку з введенням в закладах освіти вимушеного карантину 

освітній процес в закладі здійснювався дистанційно з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

В збірнику запропоновані практичні здобутки педагогів та методистів 

Центру «Грані» під час вимушеного карантину. Було організовано 

дистанційну роботу з вихованцями за допомогою дистанційних технологій 

навчання: соціальна мережа Facebook, платформи Viber, Zoom. Педагогічні 

працівники підготували понад 300 одиниць методичної продукції: презентації, 
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відеоуроки, методичні розробки, методичні рекомендації та відео майстер-

класи з початкового-технічного моделювання, художньо-технічного 

моделювання, декоративно-ужиткового мистецтва, спортивно-технічного, 

науково-технічного  та інформаційно-технічного напрямів. Проведено онлайн 

виставки, онлайн-конкурси, онлайн-змагання. Гуртківці дистанційно взяли 

участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового й 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», Всеукраїнській виставці-

конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі Україно!», Всеукраїнському конкурсі історико-технічного 

стендового моделювання «Щит Батьківщини» тощо. 

Сучасний заклад освіти як соціально-педагогічна система покликаний 

забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям 

розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Сподіваємось, що 

представлені навчально-методичні матеріали сприятимуть підвищенню якості 

організації дистанційного навчання у гуртках науково-технічного напряму, 

виникненню нових ідей та розробок, практичних рекомендацій. 
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1 ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 

 

Бондаренко Олена Борисівна, 

завідувач відділу методичного 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Пандемія, спричинена гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

змусила систему освіти частково чи повністю перейти на дистанційне 

навчання. 

Дистанційне навчання – це процес набуття компетентностей дітьми, 

який відбувається зазвичай за опосередкованої взаємодії віддалених одне від 

одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Дистанційна форма навчання передбачає: 

  доступ до Інтернету; 

 володіння педагогами технологіями дистанційного навчання; 

 технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх 

учасників освітнього процесу. 

Дистанційне навчання для позашкілля є інновацією, адже подання 

інформації у форматі онлайн ускладнює проведення групових занять, 

особливо гуртків спортивно-технічного профілю.   

Разом з тим, поруч з виконанням щоденних домашніх завдань за 

програмою основної школи, які надходять в онлайн-режимі та вимагають 

самостійності, відповідальності й часу, керівники гуртків мають за мету 

розвантажити та зацікавити дітей у новому форматі, дати можливість 

пофантазувати, попрацювати творчо, при цьому не виходячи за межі 

освітнього процесу. Саме від того як педагог вибудує взаємодію з 

вихованцями залежить продуктивна робота колективу гуртка. 

Метою цієї статті є надання практичних порад для педагогів щодо 

організації дистанційного навчання в закладах позашкільної освіти. 

Навчання для педагогів 

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. 
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Ресурси для навчання педагогів представлені нижче. 

 Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності «Дія», де 

представлено освітні серіали «Базові цифрові навички» та «Цифрові навички 

для вчителів».  Ці серіали навчать вільно користуватись комп’ютером, 

смартфоном та планшетом і планувати більш інтерактивне онлайн-навчання. 

 Освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів», у якому 

можна дізнатись про процес організації дистанційного навчання та 

особливості комунікації з дітьми. Серіал навчить користуватись онлайн-

сервісами, створювати відеоконференції, збирати файли з роботами, 

оцінювати результати роботи онлайн, контролювати виконання завдань, 

надавати консультації та створювати віртуальний простір для спілкування 

між педагогами. 

 Ресурс для допомоги педагогам та дітям «Навчайся з дому» від Google. 

Це центр інформації, підказок, тренінгів та інструментів з ресурсу Google for 

Education, який допоможе педагогам навчати за допомогою відеоконференцій 

та без них зробити заняття доступними та долучити батьків. 

 Онлайн EdCamp 2020, зокрема: «Як організувати дистанційне навчання і 

залишитися в здоровому глузді»; «Дистанційне навчання – «101» виклик 

сучасності»; «Як зробити дистанційне навчання більш ефективним, ніж 

аудиторне»; «Дистанційна освіта. Розвивати не можна відпускати. Де кома?»; 

«Суперп’ятірка онлайн-інструментів для дистанційного навчання»; «IT-

рішення MICROSOFT для українських освітян у світі, який змінився»; 

«Дистанційна освіта з MOZABOOK – це цікаво та легко». 

Нагадуємо, що віднедавна педагоги можуть самостійно вирішувати де 

та як підвищувати кваліфікацію. Так, вони самостійно обирають конкретні 

форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг із підвищення 

кваліфікації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників»). 

Форми організації онлайн-навчання 

Відеоконференція – це конференція в режимі реального часу онлайн. 

Форум – це ресурс із можливістю створення окремих груп за темами 

для обговорення. Програмне забезпечення для форумів дозволяє приєднувати 

файли. Кілька форумів можна об’єднати в один більший. 

Чат – це засіб для спілкування в режимі реального часу, засіб 

оперативної комунікації людей через Інтернет. Існує кілька різновидів чатів: 

текстовий, голосовий, аудіо-, відеочат. Соціальні мережі, служби обміну 

миттєвими повідомленнями та мобільні додатки, приміром, Viber, дозволяють 

створювати чати та вести обговорення тем, завдань, проблем, інформації. 
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Блог – це форма спілкування, де право на публікацію належить одній 

особі чи групі людей. Автор розміщує на сайті свого блогу допис і надає 

можливість іншим читати та коментувати допис. 

Електронна пошта – це сервіс для обміну повідомленнями як у формі 

звичайних текстів, так і в інших формах (графічній, звуковій, відео). 

Під час організації дистанційного навчання в гуртках закладів 

позашкільної освіти виникають такі умови навчання, за яких утруднений 

безпосередній контакт керівника гуртка з гуртківцями, тому виконання 

навчальних програм набуває іншої специфіки. Окрім того, існують 

особливості викладання та виконання практичних робіт гуртківцями, 

досягнення ними певних компетентностей в залежності від напрямів роботи 

гуртків (художньо-естетичного та науково-технічного). 

Дистанційне навчання дає можливість керівнику гуртка спробувати 

свої сили в новому амплуа, «перезавантажити» власну систему поглядів на 

освітній процес, залишатись «конкурентоспроможним» педагогом. 

Переваги дистанційного навчання: 

 гнучкість (можливість викладення матеріалу з урахуванням здібностей 

дітей); 

 інтерактивність (активне спілкування педагога з дітьми у незвичному 

форматі посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєнню 

матеріалу); 

 можливість одночасного використання великого обсягу навчального 

матеріалу будь-якою кількістю вихованців; 

 відсутність психологічних бар`єрів (актуально для групової форми 

навчання – проведення колективних дискусій, чатів). 

Керівник гуртка повинен володіти знаннями медіаграмотності, 

навичками роботи з відповідними технологіями, бути креативним, мати 

бажання продуктивно працювати з дітьми на відстані, вміти розподіляти 

баланс часу та завдання, ефективно впроваджувати нові ідеї. 

Для виконання навчальної програми будь-якого гуртка в закладі 

позашкільної освіти в дистанційному режимі, зокрема на час карантинного 

періоду, педагог повинен здійснювати пошук і розроблення власного 

інструментарію. 

Для реалізації концепції дистанційного/онлайн та змішаного навчання 

в гуртку педагог має оптимально розвантажити дітей, зацікавити новим 

форматом вивчення матеріалу, дати можливість пофантазувати й творчо  

попрацювати, мотивувати до самоосвіти. 

Дистанційне навчання включає сукупність заходів: 

 засоби надання освітніх матеріалів для вихованців гуртка; 
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 засоби контролю за виконанням завдань; 

 засоби інтерактивної співпраці керівника гуртка з вихованцями; 

 можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією. 

Для гуртківців науково-технічного напряму рекомендуємо 

використовувати в роботі мультимедійні презентаційні меседжі, майстер - 

класи, перегляди пізнавальних фільмів, здійснення спільної проєктної та 

дослідницької діяльності; тестові теоретичні завдання, для випускників – 

екзаменаційні завдання; тренажери-симулятори (в гуртках авіамоделювання, 

автомоделювання, судномоделювання, картингу тощо) для формування 

практичних вмінь та навичок керування, побудову об’ємних моделей 

(креслень) у 3Д форматі, системи візуалізації, віртуальної реальності (VR) та 

доповненої реальності (AR) (візуалізація роботи з інструментами, 

обладнанням та матеріалами); розробляти інтерактивні бліцтурніри; 

здійснювати підбірку та демонстрацію фотографій моделей, відео їх запусків 

(літаки, судна, човни, тощо); розробляти паперові моделі, що плавають та 

літають з технічних видів спорту; засобами Інтернету здійснювати вивчення 

видів транспорту в гуртках початкового технічного моделювання (наземний 

транспорт в пазлах у програмі Jigsawplanet.com; готувати та демонструвати 

(рекомендувати) тематичні відеофільми; перегляди тематичних відео 

виставок; розробляти нові моделі, їх окремі деталі. Проводити тренування у 

заочній формі (вихованець випробовує моделі в індивідуальних умовах 

(вдома, на вулиці тощо) та надає відео. Брати участь у змаганнях в онлайн 

форматі (запуск моделей в схожих умовах та фіксація результатів на відео). 

Планування онлайн-навчання 

1. Планувати необхідно як групові, так і індивідуальні форми 

організації дистанційного навчання. 

2. Педагогу та дітям не потрібно регулярно спілкуватись онлайн. Під 

час виконання навчальних завдань дитина повинна мати можливість отримати 

консультацію та з’ясувати деталі. 

3. Календарно-тематичний план очної форми здобуття позашкільної 

освіти може і не бути реалізований повністю. В таких випадках необхідно 

розробити календарно-тематичний план і розклад дистанційного навчання з 

розподіленим часом для різних форм організації навчання: роботи онлайн, 

самостійної роботи, консультацій тощо, з урахуванням можливостей дітей, аби 

не перевантажувати та не позбавити їх бажання вчитись. 

Платформи для взаємодії онлайн 

Для організації дистанційного навчання можна використовувати 

платформи для взаємодії онлайн, більшість з яких є безплатними, зокрема: 
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Google Meet – відеозустрічі інтегровані з іншими онлайн-

інструментами Google; 

Skype – відео та аудіодзвінки з функцією розмов, чатів і можливістю 

взаємодії; 

Zoom – сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. 

До відеоконференції можна приєднатися за посиланням або 

ідентифікатором конференції; 

Loom – платформа для відео та аудіоконференцій, взаємодії, підтримки 

чатів і проведення вебінарів; 

Google Classroom – сервіс дає можливість здійснювати контроль 

результатів навчання за допомогою тестування, систематизувати, оцінювати 

діяльність, переглядати результати виконання завдань, коментувати й 

організовувати ефективне спілкування в режимі реального часу. Основним 

елементом Google Classroom є групи; 

Moodle – сервіс, який дозволяє подавати навчальний матеріал у різних 

форматах (текст, презентація, відеоматеріал, вебсторінка; заняття як 

сукупність вебсторінок із можливим проміжним виконанням тестових 

завдань), здійснювати тестування та опитування, інструментів моніторингу 

результатів навчання. 

Перевірка результатів дистанційного навчання 

Тести з автоматичною перевіркою / анкетування. Онлайн-тести та 

анкети можна створювати в Google-формах та у Classtime. 

Онлайн-тести дають можливість створювати запитання різних типів 

(множинний вибір, текстова або числова відповідь, упорядкування, 

встановлення відповідності тощо). Сервіси передбачають можливість 

формування запитань з варіантами відповідей, з використанням зображень, 

аудіо- та відеофрагментів. У онлайн-тестах можна встановлювати часові 

обмеження, обмежувати кількість спроб, а також спосіб і час повідомлення 

результатів тестування. Тестові завдання доцільно доповнювати практичними 

роботами. 

Відпрацювання практичних навичок. У таких інструментах дитина 

може виконати завдання, перевірити правильність, повернутись до 

опрацювання матеріалу та знову спробувати виконати завдання. Ці 

інструменти допомагають дітям знайти прогалини у своїх знаннях.  

Стаття сформована з інформаційних матеріалів за посиланнями: 

http://udcpo.com.ua/wp;  https://yunist.org.ua/news/osoblivosti-distantsiynoi-roboti-

kerivnika-gurtka-zakladu-pozashkilnoi-osviti-pid-chas-karantinnogo-/; 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/2020/Destantsiyne%20navchann

ya/Orhanizatsiya%20dystantsiynoho%20navchannya.pdf.. 

http://udcpo.com.ua/wp
https://yunist.org.ua/news/osoblivosti-distantsiynoi-roboti-kerivnika-gurtka-zakladu-pozashkilnoi-osviti-pid-chas-karantinnogo-/
https://yunist.org.ua/news/osoblivosti-distantsiynoi-roboti-kerivnika-gurtka-zakladu-pozashkilnoi-osviti-pid-chas-karantinnogo-/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/2020/Destantsiyne%20navchannya/Orhanizatsiya%20dystantsiynoho%20navchannya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/2020/Destantsiyne%20navchannya/Orhanizatsiya%20dystantsiynoho%20navchannya.pdf
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2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У ГУРТКАХ ВІДДІЛУ STEM-ОСВІТИ 

 

STEM-освіта у закладі позашкільної освіти – це низка чи послідовність 

курсів або програм навчання, яка готує вихованців до успішного 

працевлаштування, до навчання у закладах вищої освіти за фахом, вимагає 

різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням 

математичних знань і наукових понять. Акронім STEM вживається для 

позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки 

(Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та 

математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних 

програмах посилюється природничо-науковий компонент + інноваційні 

технології.  

Впровадження STEM-освіти змінить економіку нашої країни, зробить її 

більш інноваційною та конкурентоспроможною. Адже за деякими даними 

залучення тільки 1% населення до STEM- професій підвищує ВВП країни на 

$50 млрд. А потреби у STEM-фахівцях зростають у 2 рази швидше, ніж в 

інших професіях, тому що STEM розвиває здібності до дослідницької, 

аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення. 

Організація дистанційного навчання у гуртках STEM-відділу в період 

пандемії містить в собі не тільки окремі результати, але й забезпечує якісно 

новий, системний, цілісний результат. 

 

2.1 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ У ВІДДІЛІ STEM-ОСВІТИ 

 

Смирнова Анна Василівна, 

завідувач відділу STEM-освіти 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Відділ STEM- освіти КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (далі – Центр 

«Грані») створений у вересні 2019 року і сьогодні в ньому працює 42 педагоги  

у 74 групах наступних гуртків: «Основи робототехніки та комп’ютерного 

моделювання», «Цифрова фотографія», «Розробка, конструювання та 

виготовлення приладів з ЧПУ», «Творча діяльність в середовищі 

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

анімація», «Медіатехнології», «Аудіо та відеотехнології», «Програмування 

мовою Python», «Основи користування офісними програмами на ПК», «ЛЄГО-
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конструювання», «Технічний дизайн», «Web-програмування», «Журналістика 

та видавнича справа», «Англійська у світі STEM». 

Особливість науково-технічної творчості полягає у тому, що для роботи 

вихованців у гуртках необхідне додаткове матеріально-технічне забезпечення. 

Центр «Грані» повною мірою покриває ці потреби, але лише за умови роботи в 

лабораторіях.  

Дистанційна форма освітнього процесу внесла дуже великі корективи у 

роботу гуртків відділу STEM- освіти. Відсутність необхідного устаткування та 

технічних засобів в особистому користуванні вихованців змусило педагогів  

шукати нові форми та методи роботи за затвердженими програмами та 

календарно-тематичним плануванням. Роздивимось ці зміни на прикладі 

деяких гуртків. 

«Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання». Для 

роботи гуртка в Центрі «Грані» використовуються набори LEGO® Education 

WeDo 2.0 (для молодшої групи) та LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

(для старшої групи). Доступ до цих конструкторів вихованці мають лише на 

базі Центру. І ще одна складність, з якою зіткнулись керівники гуртків – це 

відсутність персонального комп’ютера приблизно у 20% дітей. Тому було 

прийнято рішення працювати за кількома направленнями у режимі 

дистанційної освіти, а саме:  

- створення 3-D моделей у програмі Studio 2.0 та LEGO Digital Designer; 

- реалізація творчих проєктів за допомогою звичайних наборів Lego 

(майже всі вихованці мають їх у себе вдома); 

- ознайомлення із завданнями конкурсів з робототехніки минулих років 

та побудова рішень для їх реалізації; 

- розвиток алгоритмічного мислення та розв’язання задач з 

програмування за допомогою онлайн-ресурсів, таких як https://studio.code.org/ 

та аналогів (робота за цим напрямом можлива навіть на смартфонах). 

«Цифрова фотографія», «Аудіо та відеотехнології», «Журналістика 

та видавнича справа». Для роботи в дистанційному форматі вихованцям цих 

гуртків довелось змінити професійну фото- та відеотехніку на смартфони. 

Керівники цих гуртків систематично або робили відеозапис заняття, або 

проводили заняття в режимі онлайн на платформі  Zoom. У такому режимі 

роботи вихованці Центру «Грані» навіть змогли підготуватись і взяти участь у 

Всеукраїнських та обласних конкурсах. 

«Творча діяльність в середовищі програмування Scratch». Дане 

середовище програмування дуже добре підходить для дистанційної форми 

роботи тому, що має можливість роботи в онлайн-редакторі. Це дало змогу 

вихованцям працювати навіть на смартфонах. 

https://studio.code.org/
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Керівником гуртка розроблювались інструкції по створенню проєктів, 

які, надалі, надсилалась до групи у месенджері Viber. Оффлайн-заняття 

змінювались онлайн-заняттями, на яких у режимі відеозв’язку проходив 

розбір зроблених проектів та виправлення помилок. 

«Програмування мовою Python», «Web-програмування». Специфіка 

освітнього процесу в даних гуртках потребує від керівника гуртка активної 

участі/допомоги у розробці проектів та написанні програм. Для роботи у 

дистанційному форматі вихованцям потрібні були лише персональний 

комп’ютер та доступ до мережі Інтернет. На жаль, смартфону для виконання 

завдань було не достатньо.  

Робота у цих гуртках була організована наступним чином: теоретичний 

матеріал викладався у відеозаписі заняття (з обов’язковим виконанням 

практичної частини), а практичні проектні роботи виконувались у процесі 

онлайн-заняття на платформі Skype. Таким чином керівник гуртка мав змогу 

відстежувати роботу кожного вихованця і допомагати в онлайн-режимі. 

«ЛЄГО-конструювання», «Основи користування офісними 

програмами на ПК». Заняття цих гуртків проходили в оффлайн-режимі. Цей 

спосіб виявився найзручнішим. Спираючись на теоретичні знання, які 

вихованці засвоїли під час занять на базі Центру «Грані», керівники гуртків 

розробили інструкції для виконання наступних завдань. Вихованці у вільному 

режимі їх виконували та надсилали звіти з роботами для перевірки.  

Можна багато сперечатись з приводу дистанційної форми освітнього 

процесу. Але «аксіомою» залишається той факт, що такий перехід дозволив 

педагогам розширити власні знання та можливості в організації та проведенні 

занять, а вихованці побачили, як не легко, але можливо, займатись науково-

технічною творчістю у себе вдома. Головне – це бажання керівників гуртків і 

вихованців знайомитись з чимось новим, не опиратись йому і впевнено йти до 

поставленої мети не лише «класичними» методами. 

 

2.2 ЦІКАВІ ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ У 

ГУРТКУ «WEB –ПРОГРАМУВАННЯ» 

 

Луцишин Максим Віталійович, 

 керівник гуртка «WEB-програмування»  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР  

 

Дистанційна робота у позашкільній освіті – особливий процес, 

проведення якого потребує поглибленої підготовки плану заняття, технічного 

оснащення та відповідного програмного забезпечення.  Спираючись на 
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власний досвід  дистанційної роботи у сфері програмування, мені вдалося 

сформувати методику успішного проведення дистанційної роботи, що дає 

вихованцями навички та  вміння, котрі вони здатні використовувати 

самостійно.  

Апаратне забезпечення – один з найголовніших факторів, оскільки 

саме завдяки йому, відбувається обмін інформації з вихованцями. Для 

проведення дистанційних занять потрібен ПК з якісним мікрофоном, 

Інтернетом достатньої швидкості та динаміками. Ці фактори дуже важливі, 

оскільки продуктивна робота не можлива у разі неякісного звуку, або 

зображення низької чіткості, що не дає змогу передати дітям інформацію з 

екрана призведуть до того, що комунікація між вихованцями переривається, а 

це  і собі призведе до зайвих витрат часу, та буде розпиляти їх увагу. Щодо 

швидкості Інтернету, вимоги доволі гнучкі, і залежать від необхідності 

використання веб-камер, або демонстрації екранів: що більше функцій треба 

використовувати,то більшою має бути швидкість Інтернету. Для конференції у 

скайпі, без веб-камер, з демонстрацією екрану викладача та трансляцією звуку 

викладача буде достатньо 10Мбіт/с. На практиці, краще коли мікрофони 

вимкнені у всіх, крім того, хто говорить, таким чином якість звуку буде 

кращою, а кількість сторонніх звуків буде мінімальною. Використання веб-

камер, у сфері програмування має другорядну роль, оскільки основна 

інформація знаходиться на екрані. Окрім комунікативних приладів, ПК 

повинен мати достатню продуктивність, для стабільної роботи необхідного 

програмного забезпечення. 

Програмне забезпечення необхідна умова безпосередньо для 

комунікаційних цілей, що задовольняє потребам у передачі необхідної 

інформації. У нашому випадку необхідно було мати можливість транслювати 

мій екран вихованцям, та переглядати екрани вихованців. Для даних цілей 

дуже добре підійшла програма «Skype», що легко встановлюється на всі 

чинні операційні системи, потребує малий відсоток продуктивності ПК, легко 

встановлюється та працює стабільно.  

На дисципліні «Веб-програмування» використовують безплатний 

редактор коду «Notepad++», що підходить для редагування коду, підсвічує 

помилки, має функцію доповнення тексту, простий у встановленні та 

використанні. Звантажити  та встановити цю програму можна з їх офіційного 

сайту. Екран викладача представлено нижче:  
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На програмуванні мовою Python використовують безплатну програму 

Python IDLE, що також можна стягнути з офіційного сайту. Перевагою саме 

цього середовища розробки є простота використання, простий інтерфейс та 

універсальність, оскільки встановити її можна на будь-яку сучасну операційну 

систему. 

Підготовка плану заняття складає 80% успішного його проведення. 

Проведення заняття тривалістю не більше 40 хвилин, це дозволяє розгорнено 

подати невеликий обсяг інформації, що буде засвоєно учнями,  відповісти на 

всі запитання та провести коротке опитування в кінці заняття, щодо 

засвоєного матеріалу. 

Тема заняття має бути простою, легкою для розуміння. Якщо слід 

подати велику тему, краще розділити її на головні складові, в іншому ж 

випадку, вихованці можуть не засвоїти частину матеріалу, що не дасть їм 

можливості повноцінно його застосовувати у самостійній практиці.  

 
Тут можна сформувати принцип «що менше то якісніше», однак не слід 

цим зловживати, щоб заняття не стало надто простим та нудним. Діти повинні 

з інтересом сприймати інформацію, застосовувати її на практиці та відносно 

легко знаходити та виправляти свої помилки. Наприклад, на програмуванні 

мовою Python, можна використовувати модуль turtle, що дозволяє графічно 

реалізовувати алгоритми. 
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Хід заняття. У деяких випадках не слід прямо давати готову відповідь, а 

слід лише направити дитину на вірний шлях до розв'язання задачі, наприклад 

словами розповісти алгоритм програми, та дати можливість дітям самостійно 

втілити його на практиці, а у разі виникнення помилок, розказати, з якої 

причини вони виникають, та дати змогу самостійно знайти помилку у коді. 

Безумовно, таким методом не можна працювати завжди, потрібно добре знати 

рівень вихованця, його зацікавленість у темі, щоб ні в якому разі не відбити 

інтерес до навчання. 

Також, не слід нав’язувати вихованцям свою точку зору як єдине 

можливе рішення. На заняттях заохочують дітей виконувати завдання різними 

шляхами. Можливо, вихованець вже знає як вирішити завдання способом, 

відмінним від наведеного, тож не слід позбавляти його такої можливості, а 

навпаки, дати можливість реалізувати свою ідею. На зображенні нижче 

представлено приклад роботи вихованця, що також зробив алгоритм 

малювання трикутника, однак без використання циклу. 

 
Переваг при такій методиці декілька: по-перше, вихованець мислить 

індивідуально, і в деяких випадках може створити алгоритм, що буде навіть 

краще підходити для розв'язання задачі. По-друге, йому доводиться 

формувати та передавати цю ідею викладачу, що навчає його висловлювати 

свої думки. До того ж після виконання задачі своїм методом, дитина може 

краще зрозуміти метод викладача. Викладач і собі, повинен проаналізувати всі 

представлені на занятті методи, порівняти їх між собою, та донести до 

вихованців, чим той чи інший метод краще, та у яких випадках слід їх 

використовувати. 

Завершення заняття також відіграє дуже важливу роль у його якості. 

На цьому етапі обов’язково потрібно дати відповіді на всі запитання 

вихованців, проаналізувати роботи та провести коротке підсумкове 

опитування. У разі, якщо вихованці не можуть відповісти на якесь запитання, 

слід проговорити цю тему знову, нагадати та акцентувати увагу, оскільки саме 
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в кінці заняття, відбувається підсумування та засвоєння матеріалу, слід 

заповнити всі пробіли у знаннях вихованців, та переконатись у цілісності 

засвоєного матеріалу. Домашнє завдання краще надавати за бажанням; воно 

дає можливість всім охочим проявити свою кмітливість та закріпити 

засвоєний матеріал. Це закріплює інтерес дітей до роботи, та значно підвищує 

продуктивність.  

Після завершення заняття, його відеозапис можна переглянути, ще раз 

прослухати матеріал у зручний час, а відсутні на занятті мають можливість 

самостійно засвоїти матеріал.  

Не слід забувати, що дистанційна робота не завершується вимкненням 

конференції, слід підтримувати зв’язок з вихованцями, відповідати на їх 

питання, що обов’язково виникають під час виконання домашнього завдання, 

або під час реалізації їх власних ідей. Таким чином інтерес до вивчення 

програмування буде лише підсилюватись, адже вихованець декілька годин 

тому, дізнався нову тему, а зараз, маючи відповідь на своє запитання може 

повністю реалізувати власну програму, що буде виконувати необхідні йому 

завдання. Ні в якому разі не слід давати дітям «суху» теорію, адже без 

розуміння способу її застосування вони швидко втратять інтерес до неї. 

Таким чином, можемо сказати, що сучасна молодь цілком може 

навчатися дистанційно, однак слід зазначити, що таке навчання потребує 

інакшої підготовки, та більших зусиль викладача на концентрацію уваги дітей, 

оскільки вдома багато факторів, що відвертають. Щодо якості такого 

навчання, спираючись на досвід, можна сказати: після повернення у стіни 

гуртка, вихованці вільно використовували дистанційно вивчений матеріал, 

тож якщо діти зацікавленні вивчити, а викладач зацікавлений навчити – 

результат може бути не гіршим, ніж за партами. 

 

2.3 ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

У ГУРТКУ «ФОТОАМАТОРИ» 

 

Козлов Володимир Володимирович, 

керівник гуртка  

«Фотоаматори»  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Під час карантину позашкільна освіта змушена була частково чи 

повністю перейти на дистанційне навчання.  

Дистанційне навчання – це процес набуття компетентностей дітьми, 

який відбувається зазвичай за опосередкованої взаємодії віддалених одне від 
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одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

На час введення карантину не залишається осторонь дистанційного 

навчання гурток «Фотоаматори». Було організовано активну роботу з 

вихованцями через онлайн-зустрічі, електронну пошту, онлайн-платформу 

Zoom. Чому зупинилися на Zoom, бо ця платформа найбільш підходила для 

цієї мети. Завантаживши з офіційного сайту програму, установили, по 

закінченню зареєструвалися. Отримали те, що було необхідно. 

Доступну інформацію та її практичне використання можна отримати зі 

статті Олени Самсонової (http://www.elenasamsonova-school.com/zoom/); 

вебінару «Сервіс Zoom для організації й проведення дистанційних 

занять» https://www.youtube.com/watch?v=j9F04J58Gxg  Дегтярьової Олени.  

В ході проведення занять можуть виникати деякі незручності в 

організаційних питаннях. Це як запізнення до початку, сторонні  розмови 

дітей. Просте відключення мікрофона не завжди зручно, бо потрібно чути 

відповіді вихованців. Для мінімізації відволікання на пульт управління Zoom 

допомогли заняття «Фактор Роста» https: //www.youtube. 

com/results?search_query=%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1

%80+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+zoom 

За допомогою Lightshot можливо створювати цікаві та практичні 

матеріали для проведення занять. На «скриншоті» для допомоги при 

поясненні матеріалу можна побачити зроблені позначки. 

 

 
 

                                

 

 

 

http://www.elenasamsonova-school.com/zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=j9F04J58Gxg
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+zoom
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+zoom
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+zoom
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Приклад практичного застосування 

 

 
Ця вставка знята в момент консультації. Збіг, що на фото помилка в 

незавершеності композиції. 

Композиційна схема фотографії незавершена - важко собі уявити як 

пов'язані між собою елементи фотографії. Варто було в верхньому правому 

куті виникнути мініатюрі автора, як тепер вже в композиції «скриншоту» все 

стало на свої місця. Це випадковий збіг, на жаль. Якщо таке було б задумано 

для знімання «скриншоту», то можна сказати що фотограф непоганий. 

Робота в даному форматі дає можливість теоретичний матеріал 

планового заняття перемежовувати з матеріалом про мистецтво як такому, але 

з упором на живопис, для більшої зацікавленості вихованців. Адже фотографи 

стоять на плечах старшого брата - живописця. 

Наприклад: обираємо епоху Відродження - саме вона дала розуміння 

таких жанрів як: портрет, натюрморт, пейзаж. Тепер вони ставали окремими 

конкретними зображеннями на полотнах художників. 

 
У ранньому Відродженні пейзаж не існував окремо від сценки на 

релігійну тему. 
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Глядач не міг уявити, що можливо милуватися зображеною 

природою. Ось як на цьому полотні. Глядачі вже були поступово 

підготовлені до сприйняття пейзажу. 

Це відбувалося і з натюрмортом і портретом. 

 

Це портрет жінки художниці того часу. Композиційна побудова 

полотна теж прийшло з Відродженням. 

 

Ось що було спочатку. Ось так перетворювалося розуміння 

композиції. 
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Треба згадати, що Голландія першою широко включилася в розвиток 

живопису в силу свого географічного розташування та численному купецтву. 

Живопис став модним - навіть прості люди прагнули мати в будинку хоч 

гравюру. Ось це і просував розвиток живопису в Голландії. 

Вищезазначений розвиток мистецтва спонукає наших вихованців до 

використання тих вікових напрацювань що дісталися від попередника. Ось 

такі приклади з минулого життя людства. Тоді теж лютували хвороби й досить 

тривалий час.  

Всі наведені малюнки використані на заняттях. 
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Це застосування одного зі способів збалансувати колір вже на своїх 

роботах. У верхньому кадрі: - отримання «Балансу білого» за допомогою 

інструмента «криві», на нижньому: - застосування більш складного методу: 

«Розмиття по Гаусу».  

Таким чином відбувалося вивчення інструментів програми Photoshop.  

Для додавання значущості заняттю можна  використовувати поради  

досвідчених професіоналів, наприклад, методи обробки знімка запропоновані 

Марією. Так Марія, сама про те не здогадуючись, допомогла в утриманні 

уваги на нашому занятті. 

 
На даному занятті використовувалися методи корекції в шарах. Як і 

радила Марія, обов'язково підписувати призначення кожного з шарів для 

уникнення плутанини. Це видно на зображенні нижче. 

 

 

Іноді корисно для розрядки запускати знімки зі студійного життя. В 

таких випадках відбувається активізація дії під час заняття. 
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Витрат часу для підготовки таких занять у керівника гуртка йде 

приблизно у два рази більше, але просто використовувати готові матеріали з 

Інтернету без попереднього опрацювання керівником не правильно та 

безвідповідально. Це може привести до відволікання від теми заняття, 

погіршення дисципліни та взагалі згасання інтересу. 

 

Посилання на використання матеріалу 

 

1. Між шедевром  і бездарністю. 

https://www.youtube.com/watch?v=BwmpkoFvUu0 

2. Майстер-клас Ігоря Сахарова 

https://www.youtube.com/watch?v=vFO5K1kMA0Y 

3. Куди котиться фотографія    

https://www.youtube.com/watch?v=Hq4FCHvkSfY 

4. Обробка RAW файлів    https://www.youtube.com/watch?v=eDIFAx3R_Gg 

5. Фотографія на Смартфон https://www.youtube.com/watch?v=KRw-

YURjRt4 

6. Прибираємо темні кола під очима        

https://www.youtube.com/watch?v=i9aSfBbKTDk 

7. Накладення шарів http://www.compartstudio.com/school/book/1-04/1-

04.htm 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwmpkoFvUu0
https://www.youtube.com/watch?v=vFO5K1kMA0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Hq4FCHvkSfY
https://www.youtube.com/watch?v=eDIFAx3R_Gg
https://www.youtube.com/watch?v=KRw-YURjRt4
https://www.youtube.com/watch?v=KRw-YURjRt4
https://www.youtube.com/watch?v=i9aSfBbKTDk
http://www.compartstudio.com/school/book/1-04/1-04.htm
http://www.compartstudio.com/school/book/1-04/1-04.htm
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Відеоурок з програмування «SCRATCH». Керівник 

гуртка Смирнова А. В. https://youtu.be/ZU3sI8v5yD8 

2.4 ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ У 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ «ГРАНІ» 

  

Едель Михайло Григорович,  

керівник гуртка  «Аудіо та відеотехнології», 

керівник гуртка-методист  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Освоювати створення високоякісних відеоуроків в Запорізькому 

обласному Центрі НТТУМ «Грані» почали ще у 2018 році – під час 

нетривалого карантину епідемії грипу. 

З початком пандемії COVID–19 та введенням тривалого карантину в 

березні - травні 2020 року, жорстко постало питання створення системи 

дистанційного  навчання вихованців гуртків, навчальні програми (та й сутність 

гурткових занять) якого має 

свої особливості в порівняні з 

проведенням уроків в 

загальноосвітніх школах 

(особливо це стосується 

гуртків технічної творчості): 

як правило, превалювання 

практичної частини занять 

над теоретичною; 

необхідність наявності інструментарію, який не завжди досяжний учню в 

домашніх умовах (прилади, інструменти, устаткування, витратні матеріали 

тощо); необхідність виконання учнями точної (інколи, навіть, прецизійної) 

практичної роботи при виготовленні моделей; наявність необхідного 

комп’ютерного програмного забезпечення тощо.  

Тому з перших днів карантину в обласному Центрі НТТУМ «Грані» з 

березня 2020 року було розпочато пошуки ефективних форм дистанційної 

роботи.  

В народному художньому колективі «Дитячо-юнацька телестудія 

«Грані» поряд з традиційними методами дистанційного навчання – 

використанням таких платформ для безпосереднього відеоспілкування з 

учнями як «ZOOM», «Google Meet», «Viber» - багато уваги було приділено 

створенню відеоуроків, оскільки вони дозволяли учням більш раціонально 

використовувати свій час.  

Річ у тому, що, як показав практичний досвід спілкування з 

вихованцями, вони (особливо старшокласники) виявились в цей час дуже 

https://youtu.be/ZU3sI8v5yD8
https://youtu.be/ZU3sI8v5yD8
https://youtu.be/ZU3sI8v5yD8
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https://youtu.be/zkxN0ZQqLsM 
https://youtu.be/Ui_9bh4TSrM 

завантажені шкільними дистанційними заняттями та виконанням завдань за 

ними, підготовкою до ЗНО та ДПА, що, найчастіше, не давало змоги збирати 

їх одночасно для проведення групових занять on-line. А створення відеоуроків 

та розміщення їх на каналі YouTube, з дублюванням в студійних групах 

Facebook та Viber дозволяло вихованцям знайомитись з ними в будь-який 

слушний для них час, дивитись частинами або повертатись до перегляду, в 

разі складності засвоєння матеріалу та виконання завдань.  

Специфіка матеріалу, який вивчався, з метою його адаптації до 

дистанційних занять, потребувала також і деякої корекції в тематиці 

навчального плану і черговості занять. Звісно, до відеоуроків додавалось і on-

line спілкування з вихованцями через Viber – як з усією групою, так і 

індивідуально, оскільки навчальний план передбачав як групові, так і 

індивідуальні заняття. Також через Viber вихованці надсилали виконані 

завдання, ставили запитання та отримували на них відповіді.  

Таким чином, протягом карантину у квітні-травні 2020 року 

керівниками гуртків студії було повністю виготовлено понад 10 відеоуроків за 

темою «Творчі та технологічні основи операторської майстерності» (гурток 

«Аудіовідео технології», керівник М. Г. Едель), відеоуроки з професійного 

фотографування в домашніх умовах (гурток «Цифрова фотографія», керівник 

О. О. Бугаєв) та проведено низку on-line занять всіма керівниками гуртків 

студії. 

 
 

 

                 

 
 
 
 
  

 

https://youtu.be/Ckjej4-6TiM 

https://youtu.be/zkxN0ZQqLsM
https://youtu.be/Ui_9bh4TSrM
https://youtu.be/Ckjej4-6TiM
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https://youtu.be/fgFOtQqfCAU 
https://youtu.be/aa6aSP5DTD 

В передбаченні можливості подовження карантину і в новому 

навчальному році, за літній період в студії було розроблено технологічний 

ланцюжок для більш масового створення відео уроків (сконструйовано 

додатковий портал для знімання, встановлено додаткове освітлення, 

реконструйовано петличні мікрофони тощо), і з початком нового навчального 

року було розпочато створення відео уроків не лише керівниками гуртків 

телестудії («Аудіовідеотехнології», «Журналістика та видавнича справа», 

«Комп’ютерна графіка та анімація», «Фотоаматори»), а й допомога в цьому 

керівникам інших гуртків Центру «Грані» та його філій. Також з’явилась 

можливість долучати до знімання і монтажу відео уроків і старших вихованців 

дитячо-юнацької телестудії «Грані», що розвивало їхні практичні навички та 

знання в додаток до гурткових занять в студії. До того ж надавалась 

методична та технічна допомога в створенні відео уроків і іншим закладам 

позашкільної освіти. 

Таким чином в новому навчальному році телестудією «Грані» вже 

створено близько 20-ти відеоуроків за різними напрямами технічної творчості. 

Звісно, що ці відеоуроки доповнювались on-line дистанційними заняттями 

всіма керівниками гуртків Центру НТТУМ «Грані». 

 

  

  
https://youtu.be/xmwFUC_uzkE https://youtu.be/rYHQQ2Giub0 

https://youtu.be/fgFOtQqfCAU
https://youtu.be/aa6aSP5DTD8
https://youtu.be/xmwFUC_uzkE
https://youtu.be/rYHQQ2Giub0
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https://youtu.be/rYHQQ2Giub0 

https://youtu.be/U6l2AkVCM7 https://youtu.be/0I6D0g3gEZ 

  

Пропонуємо передивитись і інші відеоуроки та дистанційні заняття. 

 

Досвід створення відео уроків показав: 

- тривалість відеоуроку повинна бути в межах 5-ти – 15-ти хвилин 

(інакше   втрачається увага глядачів); 

- вправи (завдання) повинні бути максимально простими, можливими 

для повторення дітьми відповідного віку та з використанням інструментів та 

матеріалів, які можна підібрати вдома; 

- в доповнення до відеоуроків обов’язково треба проводити й on-line 

спілкування з вихованцями; 

- до виконання завдань деяких складних відеоуроків з метою 

дотримання правил техніки безпеки необхідно залучати дорослих (батьків, 

старших братів та сестер тощо); 

- при систематичному проведенні дистанційних занять може 

потребуватись корекція навчальних планів та чергування занять; 

- розміщення відео уроків у вільному доступі в мережах Інтернету 

(сайт Центру НТТУМ «Грані», його YouTube-канал, група «Дитячо-юнацька 

телестудія «Грані» в Facebook тощо), дає можливість користуватися ними й 

дітям, які не займаються в гуртках Центру «Грані», а також використовувати  

їх в позашкільній роботі педагогами інших освітніх закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/U6l2AkVCM78
https://youtu.be/U6l2AkVCM78
https://youtu.be/0I6D0g3gEZo
http://grani.in.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8/
http://grani.in.ua/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83/
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2.5 СИНТЕЗ КОНСТРУКТОРА LEGO WEDO 2.0 ТА ГРИ 

НА МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH ЯК НОВИЙ 

МЕТОД ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Смирнова Анна Василівна,  

завідувач відділу STEM-освіти, 

керівник гуртка «Основи робототехніки  

та комп'ютерного моделювання» 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Бойчук Єлізавета Едуардівна,  

методист відділу STEM-освіти, 

керівник гуртка «Творча діяльність  

в середовищі програмування Scratch» 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Стрімкий розвиток інтерактивних технологій потребує від сучасного 

педагога такого ж стрімкого розвитку власної інтерактивної компетентності та 

креативного підходу до процесу освіти. Сьогодні здобувачів освіти вже не 

здивуєш презентацією, статичним дидактичним матеріалом або Flash-іграми. 

На заміну їм вже стрімко виходять такі технології як доповнена та віртуальна 

реальність. Підтримка розвитку STEM-освіти, яка сьогодні є в Україні, надає 

кожному освітянину можливість втілювати на заняттях нові підходи та 

технології, тим самим залишаючись завжди цікавим для своїх учнів та 

вихованців. 

Діти ХХІ століття живуть і розвиваються в глобальному 

інформаційному полі. Телебачення та Інтернет міцно увійшли в життя наших 

дітей і мають серйозний вплив на їх розвиток. У сфері освіти все більше уваги 

приділяється інформаційним технологіям навчання, що обумовлено вимогами, 

які висуває суспільство і роботодавці до молодих фахівців. 

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

визначають одним із пріоритетних напрямів державної політики – науково-

технічний та інноваційний розвиток України. Розвиток інформаційного 

суспільства в Україні передбачає широке впровадження ІКТ в усі сфери 

суспільного життя, науку, освіту, культуру, охорону здоров’я тощо. 

В сучасному закладі позашкільної освіти відбувається цілеспрямований 

процес виховання та навчання особистості, формування її творчої 

компетентності, яка має свободу вибору професії, отримання знань про 

матеріальний та духовний світ. 
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Одним із напрямів модернізації системи освіти у позашкіллі є 

впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес. Позашкільні 

навчальні заклади мають великі можливості для впровадження ІКТ, які 

надають знання, формують вміння за інтересами, створюють умови для 

розвитку творчого потенціалу дітей і підлітків. Використання в освітньому 

процесі позашкільних навчальних закладів ІКТ сприяє гармонійному 

формуванню творчої та діяльнісної особистості вихованця, та підвищенню 

професійної компетентності педагога. 

Аналіз проблем використання ІКТ в освітньому процесі засвідчує, що 

раціональне поєднання новітніх засобів навчання з традиційними є складним 

педагогічним завданням, яке потребує розв’язання багатьох матеріально-

технічних, організаційних, психолого-педагогічних, навчально-методичних 

проблем: розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення, 

формування культури творчої діяльності, розвиток творчих здібностей, 

пізнавальної та творчої активності, формування індивідуального стилю творчої 

діяльності. 

Науково-пізнавальна діяльність вихованців гуртків «Основи 

робототехніки та комп'ютерного моделювання» та «Творча діяльність в 

середовищі програмування Scratch» комунального закладу «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради (далі- КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР) організована у 

формі виконання проектів, що є найбільш прийнятним методом для 

формування універсальних навчальних дій. Включення гуртківців в проектну 

ігрову діяльність творчого характеру дозволяє сформувати у нього 

пізнавальний інтерес і дослідницькі навички. А це своєю чергою вимагає 

використання певних засобів (інструменту). В якості такого інструменту 

ідеально підійде середовище програмування Scratch (http://scratch.mit.edu). 

Використання сучасних технологій на заняттях гуртків науково-

технічного напряму стимулює активізацію технічних здібностей дітей, сприяє 

формуванню їх особистості, становленню готовності вихованців до повноцінної 

творчої діяльності. 

Провідною ідеєю є створення умов для вивчення основ алгоритмізації та 

програмування з використанням роботів; формування первинних елементів 

логічного й алгоритмічного мислення, інформаційної культури через проектну 

роботу із середовищем візуального програмування Scratch; розвиток науково-

технічного та творчого потенціалу особистості вихованця шляхом організації 

його діяльності в процесі інтеграції початкового інженерно-технічного 

конструювання та основ робототехніки. 
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Дана робота демонструє поєднання знань та навичок з основ 

робототехніки та програмування мовою Scratch. В результаті такого синтезу 

створюються ігри з доповненою реальністю, що сьогодні є дуже цікавим для 

здобувачів освіти будь-якого віку. 

 

Технологія використання інтерактивних ігор, створених за допомогою 

конструктора Lego wedo 2.0 та мови програмування Scratch 

 

1. Інтерактивна гра «Ловець 

зірок» 

Завдання: створити гру, в якій 

гравець за допомогою тарілки ловить 

падаючі згори зірки. Ціль гри - 

спіймати якомога більше зірок. 

Наприкінці гри гравець побачить свій 

результат. На рис. 1 представлена 

готова гра. 

 
Рисунок 1 – Скриншот готової гри 

На рис. 2 зображена 3-D модель тарілки з конструктора Lego WeDo 2.0, 

за допомогою якої гравець буде ловити зірки. 

  

Рисунок 2 - 3-D модель тарілки з конструктора Lego WeDo 2.0 

Схема складання тарілки з конструктора Lego WeDo 2.0 зображена та 

покрокова інструкція створення програмної частини гри знаходиться за 

посиланням https://cutt.ly/xxOFwHr. 

2. Інтерактивна гра «Стрибай» 

Завдання: створити гру, в якій кінь буде бігти та долати перешкоди, тобто 

перестрибувати через їжака. На рис. 3 представлена готова гра. 
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Рисунок 4- 3-D модель приладу-

стрибунця з конструктора Lego 

WeDo 2.0 

Рисунок 3 – Скриншот готової гри 

На рис. 4 зображена 3-D модель приладу з конструктора Lego WeDo 2.0, 

за допомогою якої гравець буде керувати конем. 

Схема складання тарілки з конструктора Lego WeDo 2.0 зображена та 

покрокова інструкція створення програмної частини гри знаходиться за 

посиланням https://cutt.ly/5xOFHtX. 

3. Інтерактивна гра «Перегони» 

Завдання: створити класичну гру «Перегони». Гравець керує червоною 

машиною, долаючи перешкоди на дорозі, інші машини та вантажівки. На 

рис.5 представлена готова гра. 

 

Рисунок 5 – Скриншот готової гри 

На рис. 6 зображена 3-D модель керма з конструктора Lego WeDo 2.0, 

за допомогою якого гравець буде керувати машиною. 
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Рисунок 6 - 3-D модель керма з конструктора Lego WeDo 2.0 

 

Схема складання тарілки з конструктора Lego WeDo 2.0 зображена та 

покрокова інструкція створення програмної частини гри знаходиться за 

посиланням https://cutt.ly/txOF0af. 

Висновок. Отже, освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі 

технології, які формують у дітей уміння вчитися, оперувати й управляти 

інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку 

праці (формувати основні життєві компетенції). Світовий процес переходу до 

інформаційного суспільства, а також економічні, політичні та соціальні зміни, 

що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення 

реформування системи освіти. 

Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це 

означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші 

інформаційні технології. Створення добротного інформаційного середовища є 

ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного суспільства. 

Масове впровадження інформаційно-комунікативних технологій  (ІКТ) 

в освітню сферу висуває проблему комп’ютеризації закладів освіти в розряд 

пріоритетних. Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на їх комплексне 

інформаційно-ресурсне й методичне забезпечення. 

Використання комп’ютерних програм, електронних засобів навчального 

призначення значно підвищують якість навчання, а впровадження 

інноваційних моделей освітнього процесу передбачає вміння педагогів 

користуватися засобами новітніх інформаційних технологій. 

Структурна побудова заняття з використанням ІКТ змінює саму суть 

освітнього процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі педагога й учня 

врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми 

знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду. Важливим тут є не те, як 

багато діти знають, а як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями. 



34 
 

Формування єдиного освітнього інформаційного простору є одним зі 

стратегічних завдань щодо розвитку системи освіти. Сучасні інструментальні 

засоби відкривають широкі перспективи для візуалізації та інтерактивності 

навчального процесу. Завдяки новому рівню інформаційного забезпечення 

стає можливим удосконалення методів освітньої діяльності, раціональне 

використання праці педагогів. 

Опановуючи роботу з новими програмними продуктами, такими як 

програмне середовище SCRATCH, педагоги й вихованці зможуть розвивати 

навички самоосвіти, знаходитимуть шляхи розв’язання проблем, що 

виникають у процесі колективної праці. Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології навчання можуть суттєво вплинути на формування нового змісту 

освіти та модифікацію й удосконалення організаційних форм і методів 

навчання, що надасть педагогам можливість організувати  освітній процес у 

гуртках закладу позашкільної освіти на якісно вищому рівні. 
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3 ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ВІДДІЛУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО (ВІДДІЛЕННЯ МАН) 

 

Відділ науково-технічний (відділення «Мала академія наук») Центру 

«Грані» – це середовище для талановитих дітей. Діяльність відділу 

спрямована на виявлення, розвиток і підтримку обдарованих, здібних до науки 

учнів. Створена освітня система у гуртках відділу забезпечує організацію і 

координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх 

інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного 

самовизначення. Науково-педагогічний склад відділу МАН закладу становить 

близько 25 педагогів, серед яких є кандидати педагогічних, економічних, 

технічних, фізико-математичних наук, доктори наук. Слухачами гуртків 

відділу МАН можуть стати усі охочі учні 6-11 класів, які надалі є учасниками 

різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних 

конкурсів, турнірів, олімпіад і виявляють високий рівень підготовки та творчі 

здібності. Визначним заходом МАН України є щорічний Всеукраїнський 

конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. У всіх 

етапах конкурсу-захисту беруть участь близько 100 000 школярів-

старшокласників, з яких до фіналу виходять понад 1000 кращих, серед яких 

завжди є і вихованці відділення МАН Центру «Грані».  

У зв'язку з пандемією організацію освітнього процесу у 2020-2021 

навчальному році у гуртках відділення МАН було організовано у змішаному 

режимі з використанням очно-дистанційних форм роботи. 

 

3.1 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ 

ДІТЬМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ НА ПРИКЛАДІ 

КОНКУРСУ МАН 

 

Тамкович Ірина Олександрівна,  

завідувач відділу науково-технічного (відділення МАН), 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР  

 

Зіновєєва Ольга Вікторівна,  

методист відділу науково-технічного (відділення МАН), 

керівник гуртка «Математика»,  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

У сучасному суспільстві все більше уваги приділяється обдарованим 

дітям, оскільки творчий розвиток особистості в нашому світі є надзвичайно 

http://man.gov.ua/
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важливим. Позашкільна діяльність та робота гуртків на сьогодні є 

невіддільним  компонентом найповнішого розкриття здібностей обдарованої 

молоді, створення цілісної системи пошуку та виховання творчо обдарованої 

особистості. Головною метою є забезпечення потреби у творчій 

самореалізації, здобуття додаткових знань, умінь та навичок за інтересами. 

Позаурочна освіта орієнтує їх на застосування знань та відпрацювання умінь у 

практичній соціальній діяльності. 

Одним з напрямків позашкільної діяльності є Мала академія наук, 

напрямком діяльності якої є дослідницько-експериментальний, основним 

завданням якого є залучення юних науковців до науково-дослідницької, 

експериментальної, конструкторської роботи, надає інтелектуальне і духовне 

збагачення, забезпечує підготовку до активної діяльності в різних галузях 

науки та самовизначення у майбутній професії. 

На відміну від шкільної освіти, Мала академія наук має свій особливий 

педагогічний процес. Насамперед, різноманітність проведення занять – лекції, 

семінарські заняття з проблемних питань, профільні гуртки, індивідуальна 

науково-дослідна робота, що дає можливість охопити галузі знань і практичну 

діяльність, які виходять за межі шкільної програми, враховуючи індивідуальні 

інтереси та творчі можливості кожної обдарованої дитини. Особливо 

важливою є індивідуальна робота гуртківців під керівництвом учених. Вони 

мають перед собою яскравий приклад – як треба працювати, розуміють, що 

їхня праця буде використовуватись і в подальшій роботі, має практичне 

застосування. Організація науково-дослідницької діяльності гуртківців дає їм 

можливість самостійно та цілеспрямовано працювати, розвиває креативне 

мислення, вдосконалює систему теоретичних знань, практичних вмінь та 

навичок.  

У зв’язку з пандемією у всьому світі, перед нами стала задача як 

належним чином організувати роботу з обдарованими дітьми так, щоб кожний 

член команди Малої академії наук (юні науковці та їх наставники-керівники) 

отримали в повному обсязі всю необхідну підтримку (нормативну, наукову, 

психологічну) у своїй науковій 

праці.  

Насамперед була 

організована робота з науковими 

керівниками, оскільки саме вони 

є наставниками і прикладом для 

дітей-науковців. 

Організовувалися групові й 

індивідуальні конференції на 
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основі платформи Zoom з питань ознайомлення з новими вимогами 

оформлення і змістовності роботи та супровідних документів. 
  

Оскільки минулого року конкурс Малої академії наук проходив у 

змішаному форматі, а в цьому році вже перейшов повністю у дистанційне 

проведення, були введені великі зміни у положеннях проведення конкурсу. 

Тому першим кроком у роботі з дітьми стала допомога і підтримка в 

оформленні супровідних документів.  

  

 
 

Кожного тижня проводились конференції у Zoom за загальними 

положеннями: правилам написання науково-дослідницьких робіт, розробки 

постеру та рекомендацій його захисту, концепції проведення наукової 

конференції, написання анотації, декларації академічної доброчесності, 

мотиваційного листа.   
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 Додатково створений чат у Telegram для консультацій за межами 

конференцій та надання всіх бланків, заяв, зразків оформлення для допомоги й 

комфортної підготовки юних науковців у написанні роботи та захисту.  

 

 
Для тих, хто мав технічні труднощі, була надана можливість працювати 

очно у межах центру «Грані» з дотриманням усіх карантинних вимог.  

 

Мала академія наук технічного 

напрямку Запорізької області завжди є 

помічником для молодих обдарованих 

дітей у науковому,  нормативному, 

психологічному, технічному аспектах. 

Завдяки цьому діти бачать 

перспективу особистісного розвитку, 

в них формуються своєрідні ідеали, 

виникає необхідність у науковому 

пізнанні й дослідництві. А 

результатами цього росту є перемоги 

у наукових змаганнях, конкурсах, 

олімпіадах і конкурсу Малої академії наук. Не взираючи на всі труднощі через 

епідемічну ситуацію, запорізька команда здобула чудові результати на ІІ етапі: 
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серед 90 учасників конкурсу, 50 здобули призові місця, а 20 отримали 

перепустку на ІІІ фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у Києві.  

 

3.2 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ В ГУРТКУ «МАТЕМАТИКА» 

 

Зіновєєва Ольга Вікторівна,  

методист відділу науково-технічного (відділення МАН), 

керівник гуртка «Математика»,  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Дистанційне навчання – це процес набуття компетентностей дітьми, 

який відбувається зазвичай за опосередкованої взаємодії віддалених одне від 

одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Карантинні міри та впровадження дистанційного навчання в гуртках 

закладів позашкільної освіти спонукає до нових умов навчання, що утрудняє 

безпосередній контакт керівника та гуртківців. Також є свої особливості у 

викладанні та виконанні практичних завдань на математичному напрямі. Але 

після пошуку, опробування різноманітних інструментаріїв і обрання найбільш 

зручних компонентів для створення власного інструментарію, дистанційне 

викладання дає можливість гуртківцям у повному обсязі вивчати та 

засвоювати матеріал. 

Дистанційне навчання потребує поєднання декількох компонентів: 

інтерактивної співпраці керівника і гуртківців, надання навчальних матеріалів, 

контроль виконання вправ та завдань, постійне оновлення і доповнення курсу 

гуртка. 

Форми організації онлайн-навчання, які використовувались на 

математичному гуртку:  

Відеоконференція – це конференція в режимі реального часу онлайн.  

Форум – це ресурс із можливістю створення окремих груп за темами для 

обговорення. Програмне забезпечення для форумів дозволяє приєднувати 

файли. Кілька форумів можна об’єднати в один більший.  

Чат – це засіб для спілкування в режимі реального часу, засіб опера-

тивної комунікації людей через Інтернет. Існує кілька різновидів чатів: 

текстовий, голосовий, аудіо-, відеочат. Соціальні мережі, служби обміну 
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миттєвими повідомленнями та мобільні додатки, дозволяють створювати чати 

та вести обговорення тем, завдань, проблем, інформації.  

Електронна пошта – це сервіс для обміну повідомленнями як у формі 

звичайних текстів, так і в інших формах (графічній, звуковій, відео). 

Порівнявши кілька інструментів, враховуючи зрозумілість інтерфейсу,  

потреби учнів, доступність програмних засобів, можливість використання для 

різних платформ (персональні комп’ютери, планшети, мобільні пристрої 

Apple, Android тощо), для взаємодії використовувались наступні платформи та 

програмні продукти: 

– Messenger (чат, групу, спільноту можна організувати на платформі 

Facebook);  

– Telegram (створення групи для переписки та обміну файлами, 

голосові повідомлення);  

– Instagram (бесіда для переписки (фото не зберігається, лише 

створення скріншотів), запис голосових повідомлень та включення педагога у 

прямий ефір (в режимі онлайн діти можуть ставити запитання);  

– Viber (чат для переписки та обміну файлами, можливе 

підключення понад 20 осіб, але без відеозв`язку); 

– Skype (можливість приєднатися до бесіди зі зв`язком хорошої 

якості до 30 осіб); 

Idroo, Miro – онлайн дошки для роботи з графіками та формулами; на 

дошці можна розмістити попередньо підготовлені матеріали (тексти, 

зображення, відео, аудіо), робити записи шляхом друкування тексту або 

створення малюнків. Крім того, є можливість використовувати додаткові 

інструменти побудови рівних фігур, готові шаблони організаційних діаграм 

(карти понять, алгоритм тощо). З дошкою можна організувати спільну роботу, 

зокрема під час синхронного онлайн-заняття. Учні можуть робити записи на 

дошці одночасно або по черзі.  
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– Google Meet – відеозустрічі інтегровані з іншими онлайн-інструментами 

Google;  

– Zoom – сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. До 

відеоконференції можна приєднатися за посиланням або іденти-

фікатором конференції;  

 

  

 
 

Важлива частина дистанційного навчання – налагодження діалогу між 

керівником гуртка та гуртківцями у ході як письмового, так і усного онлайн-
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спілкування та при виконанні практичних завдань. При цьому необхідно, щоб 

існував якісний зворотний зв’язок, як додатковий стимул та мотивація до 

занять, створення ситуації успіху для кожної дитини.  

На онлайновому занятті важливо не стільки викладати матеріал, скільки 

узгоджувати розуміння учнями поставлених завдань і з’ясовувати проблемні 

моменти, зокрема виявлені на попередніх етапах роботи. Тому робота може 

проводитись як індивідуально, так і групова, також у вигляді спільних 

обговорень у текстовому форматі (чаті) або відео форумах. 

У деяких випадках, на жаль, гуртківцям неможливо організувати 

дистанційне навчання з застосуванням цифрових технологій (можливі технічні 

труднощі), тому завжди є можливість комунікації телефоном чи поштою для 

отримання консультацій та завдань. 

Добрий зворотний зв’язок допомагає підтримати мотивацію 

учня/учениці до вдосконалення своєї роботи та докладання більших зусиль, 

що позитивно впливає на результати й успішність. 

 

3.3 РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У ГУРТКУ «КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА І АНІМАЦІЯ» 

 

Вороненко Лариса Володимирівна,  

керівник гуртка «Комп’ютерна графіка і анімація»  

керівник гуртка-методист,  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

У зв'язку з обмеженнями, пов'язаними з COVID-ситуацією у світі, гуртку 

«Комп'ютерна графіка та анімація», як і багатьом іншим, довелося перейти на 

дистанційний режим роботи під час карантину. 

Діяльність гуртка пов'язана з розвитком творчих здібностей дітей 

засобами комп'ютерної анімації, формуванням художньо-естетичного смаку, 

вихованням працьовитості, опановуванням різноманітними медіапродуктами, 

розвиток без яких в сучасному світі неможливий. 

Однак потенціал наших занять набагато більше: для дитини 

мультиплікація/анімація – це відбиток  його внутрішнього світу, діалог з 

самим собою, з іншими людьми та світом взагалі. Герої мультфільмів, 

створені дітьми, дозволяють їм перенести в простір анімації свої переживання, 

надії, мрії. Це допомагає глядачам (батькам, педагогам) побачити те, що іноді 

дитина не готова сказати словами – внутрішній світ дитини, віддзеркалений в 

мультфільмі. Таким чином, мультиплікація виступає інструментом розвитку 

особистості дитини, а не самоціллю. 
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У звичайному режимі в гуртку діти навчаються анімації за допомогою 

комп'ютерної техніки та програмного забезпечення класу: персональних 

комп'ютерів, анімаційних, графічних та аудіоредакторів, медіаобладнання для 

виконання завдань як педагога, так і створення власних авторських 

мультфільмів. Найважливішу роль відіграє на занятті безпосередній супровід 

роботи/проєкту педагогом, який завжди готовий прийти на допомогу словом і 

ділом, підказати якої програмної установки бракує для правильного створення 

руху, підвести до цікавого ходу сюжету, показати або поправити малюнок, 

проконтролювати дотримання правил анімації тощо. Все це успішно 

реалізується на очних заняттях вихованців в гуртку. Але як це організувати 

дистанційно, щоб не втратити контакт дитини з педагогом та забезпечити 

технічно процес реалізації творчих задумів дітей. Цими питаннями ми 

задалися при переході на дистанційне навчання в нашому гуртку. 

В першу чергу ми вирішили питання спілкування педагога з 

вихованцями. Ми обрали дві платформи: Zoom – для дистанційних занять, 

Viber – для спілкування з дітьми та батьками. Це дозволило розвести 

спілкування з педагогом та виконання завдань, під'єднати до занять всіх 

охочих і зробити процес більш відкритим. Також в процесі дистанційного 

навчання був використаний Google-диск для зберігання і передачі як 

програмних контентів, так вихідних файлів та виконаних робіт. 

Робота здійснювалася за навчальним планом гуртка. 

На час карантину перед групами гуртка стояли такі завдання: 

• Вивчення теми «Створення персонажу в програмі Flash MX»; 

• Знайомство зі звуком в мультфільмах – обробка звукових файлів за 

допомогою програми Audacity, додавання звуку в мультфільм; 

• Участь у Міжнародному бліцконкурсі в номінації Flash-анімації. 

Найважливішим етапом роботи стало технічне забезпечення дітей при 

створенні мультфільмів. Для організації дистанційної роботи, особисті теки 

вихованців, необхідні для продовження роботи над проєктами, були розміщені 

на Google-диску. Посилання на програмні продукти, для установки на 

домашніх комп'ютерах, розміщені в групі для батьків. 

Проведення самих занять виявилося практично таким же, як і очні 

заняття в гуртку. Діти були раді бачити один одного та педагога; з розумінням 

поставилися до ситуації, що склалася; з натхненням включилися у творчий 

процес створення мультфільмів в домашніх умовах. 

Процес занять в Zoom побудований таким чином. 

Кожне заняття починається з планерки, ми вітаємо всіх у чаті, і 

обговорюємо з дітьми, яка мета у нас стоїть, що потрібно зробити за 

виділений час конференції. Якщо на занятті тема нова, то має бути вступ з 
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невеликою розповіддю-введенням. Основна частина побудована на майстер-

класі, де йде демонстрація екрану педагога з виконанням завдання. Самі 

вихованці або беруть участь у майстер-класі, або спостерігають за його 

виконанням. Протягом Zoom-заняття учасники залучаються до живого 

спілкування: відповідають на запитання, демонструють свій екран. В кінці 

заняття ми підбиваємо підсумки: ставимо питання, обговорюємо, що належить 

зробити вдома і переслати педагогу, на що звернути увагу, яка тема буде на 

наступному занятті. Кожне заняття записується у відеоролик, викладається в 

групу Viber та стає методичним і дидактичним посібником у вивченні теми. 

При виникненні будь-яких труднощів і питань у роботі з домашнім завданням, 

вихованці задають їх в загальному чаті групи, залучаючи до обговорення 

питання як педагога, так і всіх учасників групи. Посилання на Zoom-заняття: 

https://www.youtube.com/watch?v=RcdoPBufzc8 

https://www.youtube.com/watch?v=Ckjej4-6TiM 

 
 

Кадр з Zoom-заняття на тему «Створення персонажу в програмі Flash MX». 

 

 
 

Кадр з Zoom-заняття на тему «Обробка звукових файлів за допомогою програми Audacity». 

https://www.youtube.com/watch?v=RcdoPBufzc8
https://www.youtube.com/watch?v=Ckjej4-6TiM
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Робота з конкурсними завданнями вихованців виконується при 

особистому спілкуванні з педагогом, обговорюючи кожний окремий випадок. 

За період карантину деякі вихованці встигли  взяти участь у Міжнародному 

бліц-конкурсі з WEB-дизайну і комп’ютерної графіки в номінації «Flash-

анімація» у місті Вінниця. Тема конкурсного завдання добра і чутлива:  

«Любов і дружба – поруч». Одна з надісланих робіт – «Маленький принц» за 

мотивами Антуана де Сент-Екзюпері  https://youtu.be/MBKXo-TlmLs   

Варто відзначити важливий момент. Через те, що карантинні заходи 

припали на період закінчення навчання в першому півріччі, дітей не довелося 

навчати з «нуля». У виконанні завдань в пригоді стали навички, отримані 

вихованцями в гуртку раніше – вміння орієнтуватися в інтерфейсі програми, 

знання з області кіно, анімації, художніх прийомів, композиції тощо. Таким 

чином, можна зробити висновок: для оптимального навчання в гуртку бажано 

чергування дистанційних занять з очною формою роботи. 

Таким чином, нам вдалося організувати процес навчання, адаптований 

для вихованців різного рівня, який вирішує різні завдання; підійти до 

навчання індивідуально та оперативно перемикнутися на нові технології в 

роботі з дітьми. В процесі таких дистанційних занять ми бачимо у дітей 

чимале зростання творчості й самостійності в роботі над власним проєктом, 

відповідальності за свою роботу. Крім того, онлайн заняття розкрили 

приховані резерви розвитку гуртка. Тепер наші заняття можуть відвідувати 

діти, яким було це недоступно територіально або з якихось інших причин, 

матеріали котрих розміщуються на сайті організації. Ми бачимо великий 

потенціал у розвитку подібних форм навчання позашкільних освітніх програм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MBKXo-TlmLs
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4 З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ВІДДІЛУ ПОЧАТКОВОГО ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Початкове технічне моделювання – це перші кроки дитини до пізнання і 

розуміння світу техніки, способи її власної творчої діяльності, процес 

опанування певної системи початкових технічних та технологічних знань, 

вмінь і навичок, а також є початковою сходинкою у підготовці школярів до 

майбутньої роботи у різних гуртках технічного напрямку. Важлива роль 

надається графічній підготовці, формуванню мовної культури вихованців, 

засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих 

завдань. Під час занять у гуртках ПТМ вихованці вчаться: відокремлювати 

загальні та індивідуальні ознаки предметів і технічних об’єктів; 

використовувати шаблони, трафарети; визначати основні частини макетів і 

моделей, які виготовляються, правильно вимовляти їх назви; виготовляти за 

ескізами нескладні моделі технічних об’єктів; виготовляти поробки з різним 

з’єднанням деталей (рухомі та нерухомі); випилювати силуети тварин, 

виготовляти сувеніри, які прикрашені випалюванням. Поряд із груповими, 

колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з 

вихованцями, а саме: при підготовці до змагань, виставок та інших масових 

заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання 

відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних 

особливостей, стану здоров’я. 

Особливістю навчання під час карантинних обмежень у гуртках відділу 

ПТМ є дистанційний формат спілкування педагогів з вихованцями: майстер-

класи, відео уроки, спілкування на платформах ZOOM та Google Meet, 

організація та проведення ONLINE конкурсів, тощо. 

 

4.1. ДИСТАНЦІЙНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС 

«ВИГОТОВЛЕННЯ  РАКЕТИ З КАРТОНУ» 

 

Матвієнко Катерина Іванівна, 

завідувач відділу ПТМ,  

керівник гуртка «Технічне моделювання  

для  молодших школярів» 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням 

комп`ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують 
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інтерактивну взаємодію керівника гуртка та вихованців на різних етапах 

освіти та самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі.  

Під час організації дистанційного навчання в гуртку «Технічне 

моделювання для молодших школярів» виникають такі умови, за яких 

утруднений безпосередній контакт керівника гуртка з гуртківцями. Тому, для 

організації такого навчання можна використовувати в роботі мультимедійні 

презентації, майстер-класи, перегляди пізнавальних фільмів, тестові 

теоретичні завдання – вікторини. Пропонуємо розробку такої традиційної 

форми роботи, як майстер-клас, але проведеного у дистанційному форматі. 

Тема. Виготовлення ракети з картону. 

Мета:  Закріпити вміння гуртківців працювати з кольоровим картоном.  

Завдання: 

 Виготовити модель космічної ракети з картону. 

 Навчати працювати індивідуально, в групах, в парах та 

закріплювати вміння працювати з шаблонами, ножицями, олівцем, клеєм, 

кольоровим картоном. 

 Формувати відчуття прекрасного.  

 Розвивати творчі здібності дітей, просторове уявлення.  

 Виховувати любов до праці, бажання передавати словами красу 

навколишнього світу. 

ХІД РОБОТИ 

1. Організаційний етап 

 Педагог вітається з аудиторією, робить перекличку, повідомляє 

тему, мету, завдання майстер-класу, перелічує матеріали та необхідні 

інструменти, мотивує на плідну працю.  

2. Основний етап 

Теоретична частина 

 Космічна ракета– багатоступінчаста ракета для виведення космічних 

кораблів на орбіту супутника Землі. Це єдиний засіб проникнення в космічний 

простір, найдосконаліший витвір рук людини, що тримає сьогодні рекорд 

швидкості й дальності польоту. Принцип реактивного руху, відомий ще з 

давніх-давен, людина Землі використала для проникнення в космічний простір 

лише в XX ст. саме завдяки створенню космічної ракети.  

Пропонуємо невеличку вікторину-тест за темою: «Космос». 

 Хто сконструював ракету, що вивела її на орбіту? 

(С.П.Корольов, сам не зміг побувати в космосі, та завдяки йому люди 

відкривають космічні простори) 

 Хто з домашніх тварин першими побували у космосі?  
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(Собаки. Найперша Лайка. Білка, Стрілка, Мушка і Чорнушка, пролітали 

в космосі 1 добу, а Угольок і Вітерець - 22 доби. І уявіть собі, що з усіх порід 

собак вибрали звичайних дворняг. Це тому, що вони розумні й кмітливі, а ще 

й найбільш витривалі тварини. І так сталось, що собаки отримали професію, 

яку лише пізніше могли мати люди) 

 Як називається важка професія у космосі? (Космонавти) 

 Які небесні тіла та явища ми можемо бачити в космічному 

просторі? 

(Зірки, планети, метеорити, метеори, супутники планет, комети, чорні 

діри тощо)  

 Ім'я головного конструктора космічних ракет? (Сергій Корольов.) 

 Коли був здійснений перший політ людини в Космос? (12 квітня 

1961 року) 

 Ім'я першого космонавта планети?  (Юрій Гагарін.) 

 Хто був першим космонавтом, українцем за національністю? 

(Павло Попович) 

  Перша жінка космонавт? (Валентина Терешкова.) 

 Як звуть першого космонавта – представника незалежної держави 

«Україна»? (Леонід Каденюк) 

 Назва космодрому в Радянському Союзі, з якого здійснювався 

запуск ракет (Байконур). 

 Космічний корабель, на якому Юрій Гагарін здійснив свій політ 

(«Восток») 

 Скільки часу він тривав? (трохи більше 1 години, тобто 108 

хвилин) 

 Перша людина, що ступила на поверхню Місяця, супутника Землі? 

(Нейл Армстронг) 

 У якому році це сталося? (1969 рік) 

Я вам пропоную цікаві загадки про космос. Давайте трохи перепочинемо 

та відгадаємо цікаві загадки про космос! 

 

Без дров, без вогню, 

А світить і гріє щодня. 

(Сонце) 

Диво-птиця, хвіст горить, 

До зірок вона летить. 

(Ракета) 

Має величезний зріст, 

Має голову і хвіст, 

Це не тигр і не ракета. 

Натякну вам по секрету: це... 

(Комета) 

Він здалеку прилітає, 

Оболонку чорну має. 

То його надійний щит. 

Звуть же як… 

(Метеорит) 
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Там всі знаки зодіаку- 

Водолія, Діви, Раку. 

Світяться вночі й удень, 

Туди дивиться астроном. 

(Космос) 

 

 

Практична частина 

Гуртківці з'єднують деталі ракети за допомогою технологічної картки, 

надають моделі ракети характерних ознак.  

 

ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТА 

 

Необхідні інструменти та матеріали: 

шаблон конуса, простий олівець,  фігурна лінійка з 

колами різних діаметрів, ножиці, клей ПВА, 

кольоровий картон, серветки. 

 

1.Беремо кольоровий картон, бажано блакитного 

або синього кольору. 

 

2. До цього картону прикладаємо конусний 

шаблон та обводимо його простим олівцем. 

 

3.Вирізуємо конус. Згинаємо край, де будемо 

промазувати клеєм. 
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4. Склеюємо. Це основа ракети разом з 

обтічником. 

 

5. Починаємо виготовляти ступені ракети. Для 

цього беремо помаранчевий аркуш картону та 

складаємо його у двоє. У нас посередині 

з’являється лінія згину. 

 

6.Беремо простий олівець малюємо дугу, як 

показано на малюнку. 

 

7. Вирізаємо дугу. З’являються ступені ракети. 

 

8. З’єднуємо між собою ступені ракети, за 

допомогою клею. 
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9. Тепер у нас є ракета з обтічником та ступені. 

 

10.Робимо надрізи на основній частині ракети.  

 

11. З’єднуємо деталі між собою. 

 

12. Беремо фігурну лінійку з різними колами та 

простим олівцем обводимо три невеликих кола. Це 

будуть вікна. 
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13.  На малюнку  показані деталі для оздоблення 

ракети. 

 

14.Приклеюємо на ракету ці деталі. 

 

15. Ракета готова! 

 

3. Заключний етап 

Педагог пропонує дітям цікаву Руханку «Ракета». Діти граються, 

запускають модель ракети вдома. 

Ми в ракету дружно сіли  (Імітація.) 

І у космос полетіли. (Махи руками.) 

Повз  малі планети й зорі (Стрибки з обертанням рук) 

Летимо, як метеори. (Біг на місці.) 

Обігнали ми комету – (Стрибки на місці.) 

Повернулись на планету! (Повернення на місця.) 
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4.2. ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІДЕОУРОКУ 

«ВИГОТОВЛЕННЯ НОВОРІЧНОЇ ЛИСТІВКИ «ЯЛИНКА» 

 

Кірішун Ірина Миколаївна, 

керівник гуртка «Початкове технічне моделювання»  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Метою початкового технічного моделювання є розвиток творчих 

здібностей, пізнавальної та розумової активності дітей та підлітків через 

залучення їх до технічної творчості. Під час занять у гуртках ПТМ 

вирішується низка завдань, таких як: засвоєння вихованцями початкових 

технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять; формування 

вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, 

виховання культури праці; виховання потреби у творчій самореалізації й 

духовному самовдосконаленні; розширення кругозору дітей; розвиток 

конструкторських здібностей, винахідливості, просторового і логічного 

мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу та вміння 

застосовувати отримані знання на практиці; виховання поваги до праці й 

людей праці, дбайливого становлення до навколишнього середовища; 

естетичне та художнє виховання дітей; формування стійкого інтересу до 

технічної творчості; залучення до участі у конкурсах, виставках, екскурсіях та 

інших масових заходах.  

Основною формою навчання, як в закладі загальної середньої освіти, так 

і в закладі позашкільної освіти є заняття. Заняття в гуртку – це та навчальна 

ситуація і той «сценічний» майданчик», де не тільки викладаються знання, а й 

розкриваються, формуються та реалізуються особистісні особливості 

вихованців. Ефективне заняття – це дзеркало загальної педагогічної культури 

керівника гуртка, мірило його творчого потенціалу, його інтелектуального 

скарбу, показник його кругозору та ерудиції.  

З огляду на епідеміологічну ситуацію, що склалася у закладах освіти у 

2020 році на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID- 19), більшість занять у гуртку «Початкове технічне моделювання» 

було організовано у дистанційному режимі. Пропонуємо конспект відеоуроку, 

що було підготовлено та проведено у записі для дітей 6-10 років першого року 

навчання, початкового рівня навчання. 

Тема відеоуроку: «Виготовлення новорічної листівки «Ялинка» 

Мета: 

навчальна: закріпити знання про геометричні фігури (трикутник, 

прямокутник), продовжувати розширювати знання про традиції святкування 
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Нового року та різдвяних свят в Україні та інших країнах, навчити 

виготовляти листівку-привітання з Новим роком власноруч. 

розвивальна: продовжувати закріплювати у вихованців вміння безпечно 

користуватись ножицями; розвивати увагу, спостережливість, аналітичні 

здібності, естетичний смак, творче мислення, формувати комунікативні 

соціальні компетентності, компетентності продуктивної творчої праці. 

виховна: виховувати у дітей творчість, ініціативу, працелюбність, 

посидючість, любов до своєї країни та повагу до традицій інших народів, 

дружні взаємини в колективі. 

Матеріали та інструменти: кольоровий папір, кольоровий картон, 

кольоровий гофрований папір, клей, ножиці, вата. 

Методи: 

наочні: зразок готової листівки, ілюстрації в додатках; 

словесні: розповідь про традиції святкування Нового року в Україні та 

традиції святкування інших народів, пояснення послідовності виготовлення 

виробу; 

практичні: практична діяльність дітей  з виготовлення листівки. 

Хід заняття 

1. Організаційний етап. 

Добрий день діти. Всі приготувалися до нашого заняття? Перевірте, будь 

ласка, робочі місця, матеріали та інструменти. Зараз я вам загадаю декілька 

загадок. 

Всі танцюють і співають, не змовкає сміх. 

Із зимою та зі снігом прийшло свято(Новий Рік) 

Висока до самої стелі – 

Зелена, струнка, чепурна. 

Один раз на рік до оселі 

Приходить кожен рік вона. (Новорічна ялинка) 

Через гори й долини 

Поспішав він до ялинки. 

І зробив чималий крок – 

Хто це діти? (Дід Мороз) 

Оголошення теми й  мети заняття 

Сьогодні ми з вами ознайомимось з традиціями святкування Нового 

року в Україні та інших країнах, та також виготовимо новорічну листівку. 

2. Основний етап.  

Теоретична частина. 

Які свята ви знаєте взимку? Найперше свято, яке ми з вами святкуємо 

взимку це 19 грудня – День Святого Миколая. Напередодні діти пишуть  до 
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нього листи зі своїми побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку або 

кладуть за вікно.  А в ніч на 19 грудня до кожної дитинки приходить Святий 

Миколай  і кладе під подушку подарунки, а неслухняним – різочку або 

вуглики. Ця різочка  є своєрідним  попередженням дитині, що час задуматись 

над своєю поведінкою і виправитись. Новий рік ми з вами святкуємо в ніч 31 

грудня. Новий Рік – це свято, яке відзначають всі люди Землі. На всій планеті, 

у кожній країні, у кожній родині діти й дорослі готуються до цього свята, 

чекаючи нових радісних подій, барвистих подарунків, дивних чудес і 

виконання заповітних бажань. Мабуть, немає більше таких свят, які б 

протягом багатьох століть об'єднували радісним святкуванням все населення 

світу, незалежно від відстаней.  

Так само не було в українських новорічних традиціях і ялинки, без якої 

ми сьогодні не уявляємо цього свята. Натомість був «дідух», якого робили з 

першого або останнього зажинкового снопа. Обв’язували дідуха стрічкою, 

прикрашали різнокольоровими смужками, яблуками, спеціально виготовленим 

печивом, засушеними квітами та ставили у світлиці біля покуття. Стояв 

«дідух» у світлиці протягом усіх новорічних і різдвяних свят, а символізував 

він спільного предка. 

Окрім того, будинок згодом почали прикрашати «павучками»: житні 

стеблинки соломки різали на частинки, протягували крізь них нитку і 

формували трикутниками, ромбиками й квадратиками таких собі «павучків». 

Найбільшого «павука» ставили у центрі, а інших навколо нього. Вони 

символізували гостей, які принесуть хорошу звістку (Додаток 1). 

Сьогодні ж в українців традиції дещо змінились – замість дідуха давно 

стала рідною прикрашена іграшками ялинка, а дітки беззаперечно вірять у 

Святого Миколая. Проте багато традицій залишаються і по цей час. До 

святкової вечері так само як і колись, подають дванадцять страв, а у перший 

день нового року люди ходять в гості одне до одного із привітаннями. 

Засівання також залишились досить поширеною традицією, особливо у селах, 

де часто навіть так само вдягаються у новорічні костюми. 

Традиційна новорічна обрядовість українців – це ціла низка зимових 

свят, серед яких виділяється період дванадцятиденні з кульмінаційними 

точками 25 грудня (Різдво), 1 січня (Новий рік) і 6 січня (Хрещення) за старим 

стилем.  

Навколо цих дат церковного та громадянського календаря протягом 

віків склався надзвичайно багатий комплекс звичаєвості. Останній день 

старого і перший день нового року українці відзначали як свята Меланки 

(Маланки) і Василя. На відміну від Різдва і Хрещення, ці дні не мали 
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важливого значення в релігійному календарі, тому в їхній обрядовості майже 

не помітно церковних мотивів.  

Вечір 31 грудня називали щедрим, або багатим, до нього готували 

багатий святковий стіл. Тоді ж вдавалися до різноманітних магічних ритуалів. 

Наприклад, господар підходив з сокирою до дерева, звертаючись до нього: 

«Як уродиш – не зрубаю, як не вродиш – зрубаю» – і тричі легенько торкався 

сокирою стовбура. Наслідком цих дій мав бути рясний урожай фруктів. Щоб 

улітку позбутися гусені, тричі оббігали садок босоніж тощо (Додаток 2). 

6 січня святкували  Святвечір. В цей вечір діти співають колядки. 

Коляда – це гімн Христу, оспівування його народження. У щедрівках славлять 

природу, закликають весну (Додаток 3). 

Колядують в Україні 6 і 7 січня. Характерною рисою новорічного 

святкування в Україні було щедрування – обхід хат із побажаннями щастя та 

здоров’я членам сім’ї та розвитку господарства. Цей обряд супроводжувався 

«щедруваннями» у віршах чи піснях. Ось одне із традиційних новорічних 

привітань: «Сію, сію, посіваю, з Новим роком поздоровляю! На щастя, на 

здоров’я, на Новий рік! Щоб краще родило як уторік. Жито, пшениця, горох, 

сочевиця! Коноплі до стелі, а льон по коліна! Щоб хрещена голівка не боліла!» 

Господарі радісно зустрічали посівальників, пригощали їх яблуками, 

пиріжками, цукерками, печивом та дрібними грошима. Зерно, яке 

«посівальники» розкидали у домі під час поздоровлень, господиня обережно 

змітала та давала їсти курям, щоб ті краще неслись. Зазвичай колядувати 

ходять групою ряджених. Колядники ходять від хати до хати, запитують у 

господарів дозволу, виконують колядки, а господарі в подяку обдаровують їх 

частуваннями. Ну то що – пригадаємо декілька колядок, які вашим діткам 

буде легко вивчити?  

 

Коляд, коляд, коляда, 

Хай обходить вас біда. 

І нехай на ваш поріг 

Прийде радість в Новий рік. 

Щоб в добробуті цвіли, 

Щоб щасливо ви жили, 

І щоб рік цей молодий 

Вам був кращий за старий. 

Друзів зичимо багато; 

Щоб у будні та на свято 

Ваші гнулися столи. 

Щоб здорові всі були! 

 

7 січня – святкують Різдво Христове.  Різдво – це дуже красиве і радісне 

свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі й діти. Його святкують у всьому 

світі, але кожен народ вкладає в це свято щось своє. Для Українців символом 

Різдва є яскрава  ялинка. Ми прикрашаємо свої домівки прикрасами які 
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купили в магазині та зробили власноруч. До нас 31 грудня  приходять в гості 

рідні та друзі,  приносять подарунки, і разом  з ними  зустрічаємо Новий рік. 

Практична частина 

Діти давайте ми з вами повторимо правила безпечного користування 

ножицями та клеєм (Додаток 4). 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ КОРИСТУВАННІ НОЖИЦЯМИ. 

1. Користуватися ножицями із заокругленими краями. 

2. Класти ножиці на стіл так, щоб вони не виступали за край столу. 

З. Не працювати тупими ножицями й ножицями з ослабленим шарнірним 

кріпленням. 

4. Під час роботи слідкувати за лінією розрізу. 

    5. Під час різання матеріалу слідкувати, щоб розрізання відбувалось 

серединою лез ножиць, а не кінцями. 

6. Не підносити ножиці до лиця, не брати їх до рота. 

7. Під час різання притримувати матеріал лівою рукою так, щоб пальці були 

осторонь від леза. 

8. Не тримати ножиці кінцями вверх. 

9. Не залишати ножиці розкритими. 

10. Не різати ножицями під час руху. 

11. Передавай ножиці товаришу тільки в закритому вигляді, тримаючи їх за 

робочу частину. 

12.  Після закінчення роботи ножиці потрібно закрити. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ КОРИСТУВАННІ КЛЕЄМ. 

1. Для нанесення клею на деталь потрібно використовувати підкладний 

аркуш, щоб не забруднити парту, стіл. 

2. Наносити клей пензликом рівномірно від середини деталі до країв. 

3. Брати невелику кількість клею, потрібну на даному етапі роботи. 

4. При потраплянні клею на одяг або в очі слід негайно змити водою. 

5. Для притискання деталей та видалення зайвого треба користуватися 

серветкою, обережно притискуючи її. 

6. Закінчивши роботу, клей необхідно щільно закрити, пензлик і посуд для 

клею помити. 

Сьогодні ми з вами зробимо своїми руками новорічну листівку. Перед 

вами технологічна картка виготовлення листівки (Додаток 5). 

Листівки можна дарувати куплені в магазині або зроблені власноруч. 

Ними можна також  прикрашати ялинку або домівку. 
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3. Заключний етап.  

Я пропоную кожному з вас сфотографувати свою листівку та надіслати у 

нашу групу на Fasebook для того, щоб ми зробили міні-виставку наших 

чудових творчих робіт! 

 
 

Посилання на відеоурок «Виготовлення новорічної листівки 

«Ялинка»  https://www.youtube.com/watch?v=8L9CmLTHlVk 

 

Додаток 1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8L9CmLTHlVk
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Додаток 2 

 

Додаток 3 

 

Додаток 4 
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Додаток 5 

Технологія виготовлення листівки 

 

Для виготовлення листівки  нам треба взяти 

кольоровий картон та папір, кольоровий 

гофрований папір, клей, ножиці, вату. 

 

Ми беремо картон синього кольору розміром 

А5, це основа на яку ми будемо наклеювати 

деталі ялинки. 

 

Беремо коричневий папір, відріжемо від 

нього смужку довжиною 4 см та  шириною 2 

см це буде стовбур для нашої ялинки.  

 

 

На папері зеленого кольору ми спочатку 

намалюємо, а потім відрізаємо три 

трикутники різного розміру.  
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З одної сторони робимо надрізи довжиною 1 

см тобто гілочки.  

 

А потім починаємо склеювати деталі нашої   

ялинки. 

 

Робимо прикраси для ялинки з кольорового 

гофрованого паперу кульки. Нарізаємо папір 

невеликими шматками та скручуємо їх в 

кульки та приклеюємо до нашої листівки. 

Прикрашаємо її. 

 

І щоб відчути що в нас на подвір’ї зима нам 

потрібен  сніг, і ми його зробимо з вати та 

прикрасимо листівку. 
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Ось така гарна  новорічна листівка в нас 

вийшла. 

 

4.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ONLINE-КОНКУРСІВ З 

ПОЧАТКОВОГО ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Куцаконь Тетяна Анатоліївна, 

культорганізатор, 

керівник гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

COVID-19 змінив світ навколо нас. Страх перед коронавірусом та 

соціальні обмеження пандемії внесли значні зміни в способи взаємодії 

користувачів із соціальними мережами. Варто активно реагувати на нові 

потреби цільової аудиторії, створюючи різноманітний, позитивний контент, 

який випромінює креатив та формує відчуття спільнотності. 

Дослідження вчених доводять, що завдяки соціальній дистанції та роботі 

з дому, у дорослих є час на частіше використання соціальних мереж, а у дітей 

під час дистанційного навчання є гостра потреба у спілкуванні. Опитування 

GlobalWebIndex свідчить про те, що під час пандемії 42%  користувачів тепер 

проводять більше часу в соціальних мережах.  

Фахівці визначили тренди соціальних мереж під час пандемії: 

 використання соціальних медіа зросло; 

 люди проводять більше часу в соціальних мережах; 

 відбувається використання більш емпатійного тону; 

 з'являється бажання позитивного контенту; 

 пошук зв'язку з іншими, відчуття спільності; 

 обмін інформацією та ідеями. 

Однією з дієвих форм дистанційного навчання у позашкіллі є 

організація та проведення онлайн-конкурсів у соціальних мережах. 

https://blog.globalwebindex.com/trends/social-media-covid-19/?_ga=2.189342123.1465329047.1598550154-823631595.1598550154
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З наближенням весни, все християнство готується до одного з 

головніших релігійних свят, яке є найдавнішим, найважливішим народним 

святом – Свято Великодня, що символізує пробудження та воскресіння 

природи, життя і надії.  

Слово «Пасха» прийшло до нас з грецької мови й означає порятунок. 

Великдень святкується навесні, але день святкування – не визначена дата, він 

визначається за місячно-сонячним календарем. Історія Великодня своїм 

корінням йде в глибоку старовину. Приблизно 5 тисяч років тому іудейські 

племена відзначали її як свято отелення худоби, потім Великдень пов’язували 

з початком жнив, пізніше – з відходом євреїв з Єгипту. Християни ж вклали в 

цей день інший сенс і відзначають його у зв’язку з воскресінням Христа. На 

першому Вселенському соборі Християнської церкви в Нікеї було вирішено 

перенести православне свято на тиждень пізніше єврейського. Ухвалою цього 

ж собору Великдень повинен святкуватися в першу неділю, що йде за першим 

повним місяцем після весняного рівнодення. Таким чином, свято кочує в часі 

та випадає щороку на різні дні з 7 квітня по 8 травня. Святкування Великодня 

у 2020 році відбулося 19 квітня.  

В Україні святкувати Пасху почали наприкінці першого тисячоліття, з 

приходом християнства. За біблійним сюжетом, Ісус Христос воскрес рано-

вранці й це Воскресіння супроводжувалось великим землетрусом – янгол 

небесний відвалив камінь від дверей Гробу Господнього. На світанку жінки 

мироносиці Марія Магдалина, Марія, мати Иакова та Соломонія прийшли до 

гробу з пахощами, щоб обмастити тіло Ісуса, але побачили відвалений камінь і 

порожню гробницю. Тоді схвильованим жінкам з’явився янгол та сповістив 

про Воскресіння Господнє. Великдень – це свято радості для всіх: і для дітей, і 

для дорослих! Це свято, що об’єднує, наповнює наші серця добротою, 

любов’ю і зміцнює кожного з нас духовно! В цей день кожна людина 

сподівається і вірить у своє Великоднє диво! 

«Великоднє диво», саме під таким гаслом комунальний заклад 

«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Грані» Запорізької обласної ради, організував та запросив всіх охочих взяти 

участь у відкритій онлайн-фотовиставці пасхальних композицій. 

Цей онлайн-конкурс було організовано та проведено з метою 

популяризації традицій України, розвитку художньо-технічної творчості дітей 

та молоді, формування естетичного смаку. 

Завданнями заходу стало:  

 виявлення та підтримка обдарованих та здібних вихованців; 

 сприяння розвитку інтересу до народних свят, виховання поваги 

до традицій свого народу, любові до рідного краю; 



64 
 

 створення виробів великодньої тематики (обереги, символи тощо), 

що показують красу і значущість одного з найвеличніших християнських свят.  

З урахуванням запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, відкриту онлайн- фотовиставку 

пасхальних композицій (саморобок) на тему: «Великоднє диво» було 

організовано та проведено в умовах дистанційного навчання, а саме у 

соціальній мережі Fasebook.  

За умовами конкурсу учасникам потрібно було виготовити будь-який 

мистецький виріб (поробку) на тему Великодня. Вид, матеріал, техніка, розмір 

не мають значення. Можна використовувати все, що є вдома під рукою. 

Робота могла бути виконана з будь-яких матеріалів та елементів: дерева, 

яєчної шкарлупи, паперу, тканини, ниток, соломки, пір’я тощо. ГОЛОВНЕ! 

Створена власноруч і відповідати великодній тематиці. 

Конкурсні роботи радували своїм розмаїттям: писанки в’язані, плетені, з 

бісеру, дерева; витинанки, великодні кошики, малюнки. Підготовка дітей до 

конкурсу проходила натхненно і творчо, адже хотілося свята після зими: 

«Тому всю душу вклали в кожну деталь». Роботи цікаві, творчі, неординарні. 

Тож, перемогла дружба! Підготовка до Великодніх свят видалася дуже 

насиченою, адже на карантині всі не нудьгували, а до Великодня майстрували! 

Світле Воскресіння заведено наповнювати добрими справами, збагачуватися 

духовно, допомагати ближньому, дарувати надію і підтримувати віру в серцях 

на щасливе і радісне майбутнє, а також унікальна можливість долучитися до 

народних традицій та обрядів, які його супроводжують. Свої яскраві, 

оригінальні роботи діти виготовляли у різноманітних техніках: аплікації, 

витинанки, малюнки, оригамі... Також допомагали батькам випікати паски, 

створювали книги родинних рецептів великодньої випічки, розписували 

писанки та фарбували крашанки. 

Готовий виріб потрібно було сфотографувати і встигнути з 1 до 18 

квітня 2020 року надіслати за вказаною адресою.  

За підсумками у фотовиставці взяли участь понад 50 учасників, серед 

яких учні Запорізького колегіуму «Елінт», вихованці ПНЗ «ЦТДЮ 

Олександрівського району», Комишуваський БДЮТ, учні ЗЗШ №95 і звісно 

вихованці гуртків Центру «Грані». Всіх учасників фотовиставки було 

нагороджено подяками КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в електронному 

вигляді! 

Попри карантин, нам вдалося створити власноруч радісний настрій 

Великого і Світлого свята Великодня. На сторінках соціальних мереж 

організатори конкурсу висловили щиру вдячність учасникам конкурсу 

«Великоднє диво» за творче ставлення до виготовлення своєї саморобки, 
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ентузіазм, відкритість та щирість, за небайдуже ставлення до народних 

ремесел та духовних цінностей що є дуже важливим у їх збереженні для 

прийдешніх поколінь. 

Ідей до Великодня не бракувало. Роботи учасників онлайн-конкурсу 

«Великоднє диво» можна переглянути за посиланням: 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8

%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%94%D0%94%D0%B8%D0%B2%

D0%BE/?__gid__=340021156566662 

 

  

  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%94%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BE/?__gid__=340021156566662
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%94%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BE/?__gid__=340021156566662
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%94%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BE/?__gid__=340021156566662
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5  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ВІДДІЛУ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Спортивно-технічні гуртки передбачають побудову виготовлення, 

запуск моделей ракет та авіа -, автотрасових, судно моделей, надають широку 

можливість для пізнавальних, творчих здібностей дітей, прийняттю 

самостійних конструкторських рішень, участь у змаганнях, конкурсах. 

Різнопрофільність гуртків обумовлює різноманітність завдань, що 

вирішуються педагогами відділу. Основною метою навчально-виховної 

діяльності відділу є опанування дітьми основ техніки з різних видів спорту та 

формування здорового способу життя, «шукати себе», виявляти свої здібності 

та таланти в царині науки та техніки. 

Особливостями роботи відділу спортивно-технічного у 2020-2021 

навчальному році стала робота в умовах пандемії, тобто проведення змагань 

та конкурсів в режим онлайн. Педагогами відділу було перероблено і 

прописано наново деякі положення конкурсів: з історико-технічного 

стендового моделювання, авіа-, ракето-, авто- і судно модельного спрямування 

(як резерв звичних змагань). Такі нововведення пожвавлять роботу в складних  

умовах карантину, коли вихованці позбавлені можливості доступу до 

матеріалів і устаткування спеціалізованих модельних лабораторій.  Педагоги 

відділу освоювали технології дистанційного навчання, а саме: ZOOM-

конференції, відеорекомендації; розробляли комплекти документів до 

майстер-класів, готували методичні вказівки, проводили індивідуальні 

практичні заняття на свіжому повітрі.  

Використовуючи набуті знання, досвід і підхід до специфічних умов 

роботи під час карантину, педагоги відділу змогли підготувати  до змагань 

вихованців профільних гуртків, які посіли призові місця на цілій низці 

обласних і Всеукраїнських заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

5.1. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМАГАЛЬНОЇ 

ПРАКТИКИ ВИХОВАНЦІВ ГУРТКА 

«АВІАМОДЕЛЮВАННЯ» 

 

Люльченко Ігор Петрович,  

завідувач відділу спортивно-технічного 

моделювання, керівник гуртка 

«Авіамоделювання»  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Пандемія призвела до істотних змін у сфері позашкільної освіти. На 

весні 2021 року наш заклад, вкотре, перейшов на дистанційну форму роботи. 

Слід зауважити, що освіта є одним з основних прав людини, що закріплене у 

Декларації прав людини, Конституції України та галузевих законах. Четверта 

ціль сталого розвитку ООН до 2030 року, виконання якого здійснює й Україна, 

передбачає «забезпечення всеосяжної й справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх». Стаття 53 

Конституції України та Закон України «Про освіту» гарантують загальний 

доступ до освіти незалежно від місця проживання дитини, соціального 

походження, стану здоров’я, мови спілкування та інших факторів. Право на 

освіту в нашій країні реалізується, переважно, через публічні заклади освіти, 

яким є і наш заклад. 

Рівень освіти прямо впливає на зайнятість та доходи населення. Краще 

освічені люди легше знаходять роботу, мають кращі умови праці, більше 

заробляють. Крім того, рівень освіти позитивно пов’язаний із тривалістю 

життя, здоров’ям та соціальною інтеграцією. Краще освічені люди є більш 

«занурені» у політичне та громадське життя. Вони активніше долучаються до 

розвитку демократичного суспільства. 

Було окреслено освітні проблеми, з якими зіткнулися всі учасники 

освітнього процесу спортивно-технічного відділу: вихованці й керівники 

гуртків і надано можливий шлях їх вирішення. 

Процес навчання під час карантину завжди напружений через: 

- відсутність або брак достатнього попереднього досвіду 

дистанційного навчання, головним чином через те, що раніше не 

використовувалися технології дистанційного навчання у нашій педагогічній 

діяльності (діяльності СТВ). Керівники гуртків не отримують рекомендацій 

щодо методики проведення дистанційного навчання. Водночас для них 

корисними були б розроблені поради що до того, як пояснювати новий 
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матеріал, давати зворотний зв’язок, тренувати навички, оцінювати прогрес, 

визначати тривалість занять в умовах дистанційного навчання. 

- брак доступу до Інтернету та обладнання, необхідного для 

навчання, - проблема, яка зачепила і вихованців і керівників гуртків. Частина 

учасників освітнього процесу не мають  необхідного обладнання вдома і 

вказують на низьку швидкість підключення до Інтернету. Більшість 

користується комп’ютером разом з іншими членами сім’ї. Деяка частина не 

має комп’ютера, взагалі. Більшість дітей використовують мобільні телефони 

(ймовірно – смартфони). Натомість менше користуються ноутбуком та 

стаціонарним комп’ютером. Водночас не всі завдання можливо виконувати на 

телефоні, тому діти могли потребувати ноутбуків чи комп’ютерів, які 

належали батькам. Якщо ж, батьки також працюють дистанційно, - це 

ускладнює як навчання, так і роботу. Ще складнішою є ситуація в сім’ях, де 

більше однієї дитини шкільного віку. Те саме стосується керівників гуртків, 

які вимушені ділити технічні засоби зі своїми дітьми або іншими членами 

родини. 

- брак доступу до спеціальних матеріалів, приладів, обладнання 

та технологій, залучених в освітньому процесі, навчанні «вчитель-учень», 

«роби як я», які є невіддільною частиною процесу навчання спортивно-

технічного відділу. Переважна більшість дітей приходить на очні заняття в 

гуртки спортивно-технічного профілю саме  через неможливість реалізувати 

своє повноцінне навчання дистанційно, в силу зазначених обставин. 

Саме для подолання цих труднощів, в гуртку «Авіамоделювання», було 

розроблено метод проведення гурткового заняття, при якому за невеликий 

проміжок часу (близько 30 хвилин) вихованці, використовуючи поради 

відеоматеріалу (відео уроку) і широковживані матеріали мають змогу 

виготовити спеціально розроблені доступні й летючі моделі, з якими  цікаво 

проводити час з батьками й змагатися з друзями на чистому повітрі. 

Результати роботи фіксуються на смартфон і відправляються керівнику гуртка 

для обробки та корегування. Зв’язок здійснюється за допомогою телефонів та  

через групу гуртка в  Viber. Кращі роботи заохочуються. 

Всі роботи пройшли перевірку майстер-класами серед колег і на 

заняттях груп подовженого дня. 
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https://youtu.be/J_kXJYkF-bw 

 

https://youtu.be/h0vPmGGMuWg 

 

 

https://youtu.be/J_kXJYkF-bw
https://youtu.be/h0vPmGGMuWg


70 
 

5.2. ОНЛАЙН МАЙСТЕР-КЛАС З ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ 

АВТОМОБІЛЯ БМВ 7-ої СЕРІЇ З КАРТОНУ 

 

Цвірко Ян Романович, 

керівник гуртка «Автомоделювання»  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Автомобіль (від стародавньо-грецького «Αὐτός. Mobilis» - рухомий, 

швидкий) – моторний дорожній і позашляховий транспортний засіб, який 

використовується для перевезення людей та вантажів. На початку 20 століття, 

коли почалася епоха автомобілів, остаточно склалися три основні види машин 

або по іншому види автомобілів: транспортні, до них відносяться легкові, 

вантажні, автобуси; спеціальні; перегонові. 

Перегоновий автомобіль - автомобіль, який сконструйований і 

побудований спеціально для автомобільних змагань (як для масових 

перегонів, так і для встановлення рекордів швидкості). 

Багато людей створюють мініатюрні, але при цьому дієві машинки 

своїми руками з будь-якого матеріалу, будь то папір, картон, пластмаса, 

дерево, метал та інші матеріали. Це справжнє хобі для людей терплячих і 

посидючих.  Так само це корисно для дітей, які таким засобом знайомляться зі 

світом автомобілів, розвиваючи в собі такі навички як терпіння, 

працьовитість, фантазію, працюючи творчо і цілеспрямовано, створюють 

прекрасні моделі своїми власними руками. Таку роботу можна зробити в 

умовах дистанційного навчання. Наприклад, виготовлення моделі «БВМ» 7-ої 

серії з картону. Паперові моделі машин допоможуть розвинути дрібну 

моторику і спритність пальців, а вже зібране авто послужить чудовим 

подарунком для друзів і родичів.  

Моделювання - це метод відтворення і дослідження певного фрагмента 

дійсності або управління ним, заснований на поданні об'єкта за допомогою 

його копії або подібності - моделі. Модель зазвичай являє собою або 

матеріальну копію оригіналу, або деякий умовний образ. 

За допомогою картону, роздрукованих на листах паперу креслень, 

ножиць, канцелярського ножа, клею, дерев'яних шпажок, пластмасових 

кришечок від пластикових пляшок та «гарячого» клею зробимо модель 

автомобіля БМВ 7-ої серії.  

Спочатку з листа креслення вирізаємо деталь номером 8, це є дно 

автомобіля. Під час вирізання отворів для коліс на кресленні помітно, що для 

передніх коліс отвір є довший, ніж для задніх коліс. Це необхідно для того, 
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щоб при повороті колеса за допомогою руля заднім колесам необхідно більше 

місця. 

 

 
 

 

Вирізаємо дно автомобіля 

 

На вирізану деталь 

наносимо клей та 

з’єднуємо її з картоном.  
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Відкладаємо в сторону та 

очікуємо доки деталь 

висохне.  

 

 

За цей час вирізаємо всі інші деталі автомобіля: 9-заднє скло;10- верх 

автомобіля; 1,2 – бокові панелі; 3-передня панель; 4- задня панель; 5 – верхня 

частина автомобіля;, 6- капот; 7- переднє скло.  

Почергово змащуємо їх клеєм та приклеюємо  на картон. 
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Отримуємо таку заготовку. 

 

 

Заготовлення на картоні вирізаємо за 

допомогою канцелярського ножа та 

ножиць. 

 

 

Наступний крок – з’єднання деталей 

за допомогою «гарячого» клею. 

 

 

Спочатку беремо деталь номер 8, це 

є дно автомобіля, та дві бокові 

панелі. Склеюємо середину. Зверніть 

увагу! Бокову панель до деталі дна 

накладаємо не з гори, а з боку. 

Притискаємо, наносимо клей на 

стик. Клей застигає. 
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Наступний крок – приєднання 

верхньої частини автомобіля. 

Акуратно наносимо клей на бічні 

краї деталі та приєднуємо до основи. 

Зверху, по контуру на деталі верху 

наклеюємо імітацію капота, деталь 

номер 6. 

 

Приклеюємо переднє скло, деталь 

номер 7 та заднє скло, деталь номер 

9. 

 

 

 

Остання деталь – верх автомобіля, 

деталь номер 10. 

 

 

Залишилось приєднати колеса. Для 

цього беремо раніше заготовлені 

дерев'яні шпажки та пластмасові 

кришечки від пластикових пляшок. 

 

 

Облаштовуємо корпус автомобіля 

передніми та задніми колесами. 
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Модель автомобіля БМВ 7- ої серії 

готова! 

 

 

Посилання на відеоурок «Виготовлення моделі автомобіля з картону 

БМВ 7-ої серії» https://youtu.be/fhaaauh1zWw 

 

5.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ZOOM-КОНФЕРЕНЦІЙ 

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Батаєв Юрій Федорович, 

керівник гуртка «Аквабіотехніка» 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Zoom – це сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. 

Організувати зустріч може будь-який користувач, що створив обліковий 

запис. Безплатна версія програми дозволяє проводити відеоконференцію 

тривалістю 40 хвилин. Користувачі можуть використовувати додаток як на 

комп’ютері, так і на планшеті й телефоні. До відеоконференції може 

під'єднатися будь-який користувач за посиланням, або ідентифікатором 

конференції. Захід можна запланувати заздалегідь, а також зробити 

перманентне посилання, тобто для постійних зустрічей у певний час. Вся 

процедура створення або підключення конференції в Zoom відбувається за 

https://youtu.be/fhaaauh1zWw
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лічені хвилини й буквально в пару кліків мишкою. Сервіс дозволяє для 

миттєвих відеоконференцій користуватися одними й тими ж налаштуваннями 

– досить буде вказати час наступної зустрічі й користувачі можуть 

підключатися до вас за колишніми даними авторизації. Запис конференції в 

Zoom дозволяє записувати будь-які веб-конференції в вигляді відео, щоб потім 

було зручно їх переглядати. Запис проводиться або на локальне сховище, або в 

хмарне. Одним з переваг хмарних рішень є те, що люди можуть переглянути 

записане відео в веббраузері з будь-якої точки світу.  

У гуртку «Аквабіотехніка» під час карантину найчастіше заняття 

проходили у форматі Zoom-конференції. Як приклад, надаємо до вашої уваги 

заняття за темою: «Баротравма легенів», що відбулося під час локдауну у січні 

2021 року. 

Тема заняття:  «Баротравма   легенів» 

Мета заняття: 

 - освітня: опановування спеціальними знаннями й навичками щодо 

експлуатації водолазної техніки й приладів, та запобігання появи специфічних 

водолазних захворювань; 

-   розвивальна:  розвивати здібності, уяву, пам’ять, увагу вихованців в 

контексті   відеоуроку; 

- Виховна:  виховувати серйозне відношення до занять, виховувати 

наполегливість, працелюбність, відповідальність… 

Тип заняття: засвоєння нових знань 

Методи: словесні (розповідь, пояснення); наочні (демонстрація відеоуроку) 

Форми організації занять: групова - викладається загальний матеріал у формі 

відеоуроку; індивідуальна – засвоєння  матеріалу індивідуально, відповіді на 

запитання 

Хід заняття 

І. Вступна частина 

Вітання учасників Zoom-конференції, оголошення теми заняття, 

мотивація на плідну роботу, оголошення  очікуваного результату: навчитися 

запобігати такій специфічній водолазній хворобі, як «баротравма легенів». 

Повторення закону Бойля-Маріотта і його застосування в обґрунтуванні 

механізму виникнення «баротравми легенів». 

II. Основна частина 

- Лекція з застосуванням навчальних фото та відео матеріалів. 

- Опановування новими теоретичними та практичними знаннями; 

- Контрольні запитання які висвітлюють ступінь засвоєння нового матеріалу 

гуртківцями. 

  Яке найважливіше правило в дайвінгу? 
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 Яку найбільш серйозну травму може отримати дайвер, якщо він буде 

затримувати дихання при зануренні з аквалангом під час спливання на 

поверхню? 

 Назвіть симптоми захворювання «баротравми легенів». 

 Яка перша допомога при захворюванні «баротравми легенів»? 

Підведення гуртківців  до узагальнень, висновків після перегляду 

навчальних відео. 

III. Заключна частина 

- Обґрунтування гуртківцями можливості використання отриманих знань, 

умінь, навичок; 

- Загальний підсумок заняття із зазначенням його позитивних та негативних 

моментів. 

 

ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕОУРОК: 

 
 

(частина 1) 

https://youtu.be/xaCvw7gubfg 

 

(частина 2) 

https://youtu.be/W4BgQzPJcW8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xaCvw7gubfg
https://youtu.be/W4BgQzPJcW8
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6 ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВІДДІЛУ 

ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Осередком справжньої духовності, колискою творчої особистості, що 

характеризується високою емоційно-естетичною культурою намагаються бути 

керівники гуртків відділу художньо-технічного КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР, 

передаючи свої знання, майстерність, захопленість і любов до творчості дітям. 

Різнопрофільність гуртків відділу дозволяє реалізувати творчий потенціал 

дітей, враховуючи інтереси та запити кожного вихованця. 

Головною метою роботи відділу є залучення дітей, підлітків до 

продуктивної діяльності за інтересами, до загальнолюдських цінностей, 

виховання громадянина України, людини соціально-зрілої, працьовитої, 

творчої. Орієнтирами роботи відділу є: пошук, розвиток та підтримка 

талановитих, обдарованих дітей; створення умов для творчого 

самовдосконалення гуртківців; сприяння отриманню додаткових знань 

шляхом залучення вихованців до творчої діяльності; вивчення історичної 

спадщини української культури; орієнтація талановитої молоді на майбутню 

професію; сприяння підвищенню престижу та розвитку художньо-технічного 

профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти в Запорізькій 

області. Гуртки відділу успішно працюють за різноманітними сучасними та 

традиційними техніками декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва. Свідченням цього є перемоги гуртківців у різноманітних обласних 

та всеукраїнських виставках – конкурсах та фестивалях. 

 

6.1. УЧАСТЬ У ФАХОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ КОНКУРСАХ 

 

Михайлова Аліна Олександрівна, 

керівник гуртка «Моделювання 

найпростіших технічних об'єктів» 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Важливим показником росту професійної компетентності педагога – це 

активна участь у фахових конкурсах. Особливістю професійних конкурсів 

2020-2021 навчального року є їх дистанційна спрямованість. З метою 

виявлення та поширення передового педагогічного досвіду, розвитку творчого 

потенціалу та удосконалення професійної майстерності педагогів закладів 

освіти, стимулювання творчих педагогів до впровадження в практику форм 

інноваційної діяльності з листопада 2020 року до січня 2021 року було 

проведено обласний конкурс відео майстер-класів «Феєрверк талантів» в 
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рамках Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти 

України «Територія творчості». На Конкурс було представлено понад 70 відео 

майстер-класів, виконаних педагогами закладів загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та закладів освіти 

обласного підпорядкування. Майстер-класи провели  на новорічну та різдвяну 

тематику. Критеріями оцінювання робіт стали: 

 актуальність теми й змісту майстер-класу; 

 методична доцільність і цінність (можливість набуття учасниками 

нового методичного досвіду); 

 застосування інноваційних освітніх розробок та напрацювань; 

 застосування методів активізації аудиторії, інтерактивних методів; 

 доцільне застосування мультимедійних засобів; 

 оригінальність проведення, педагогічний такт, професійне спілкування з 

аудиторією; 

 предметна культура, володіння державною мовою; 

 дотримання часового регламенту до 30 хвилин. 

Михайлова А.О., керівник гуртка «Моделювання найпростіших 

технічних об'єктів», здобула перемогу на Конкурсі, отримавши Грамоту І 

місця за відео майстер-клас «Святковий дзвіночок». 

 

Запорізький обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді 

“ГРАНІ” Запорізької обласної ради

НОВОРІЧНИЙ 
ДЗВІНОЧОК

Керівник гуртка “Моделювання
найпростіших технічних об’єктів”
Михайлова Аліна Олександрівна

 
 

Під час майстер-класу його учасники дізналися про історію дзвоників, 

навчилися використовувати вторинні матеріали; отримали знання про 

використання та обробку різних  матеріалів.  
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МЕТА:
-освітня: ознайомити з історією виникнення 
різдвяних та новорічних дзвоників; навчити 
використовувати вторинні матеріали; надати 
знання про використання та обробку різних  
матеріалів;
-розвиваюча: розвивати дрібну моторику рук; 
формувати об’ємно-просторове  та креативне 
мислення;
-виховна: виховувати дбайливе ставлення 
до навколишнього середовища шляхом 
повторного використання матеріалів. 

 
 

Історія виникнення святкового дзвоника

Найдавніший предок дзвоника вважається 
Пастуший дзвоник. Це був перший музичний 
інструмент. Дзвоник почали виготовляти понад 
шість тисячоліть тому. Його виготовляли з 
дерева, мушлей, металу та інших матеріалів. 
Але і зараз цей музичний інструмент не втратив  
своєї популярності. 

У Китаї вважають, що дзвоник повинен 
бути в кожному домі: “Дім без дзвоника – як 
воїн без зброї”. Дзвоник називають музикою 
вітрів; їх використовують в ритуалах очищення.

 
 

Етапи роботи: 

1. Підготовка матеріалів. 

2. Обробка пластикової пляшки та кришки.   

3. Нанесення основного матеріалу. 

4. Оздоблення дзвоника. 

Для виготовлення дзвоника потрібні наступні матеріали та інструменти: 

верхня частина 1,5 л баклажки, гумовий утеплювач для вікон, стрічка з парчі 

шириною 1 см та довжиною 30 см, оздоблювальна стрічка шириною 5 см та 

довжиною 25 см, бусина з великим отвором, маленька кулька-дзвіночок, 
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сніжинки для оздоблення, плоскогубці, запальничка, цвях, клей-пістолет, 

пінцет та праска.  

Беремо баклажку та обрізаємо верхню частину. Якщо обрізали не рівно, 

то край треба обробити праскою, щоб він оплавився і не був гострим. На 

кришці треба зробити отвір гарячим цвяхом (цвях треба тримати 

плоскогубцями). 

Потім потрібно взяти утеплювач та обклеїти по колу заготовку і так до 

самої кришки. Утеплювач зручний тим, що на ньому є одразу двосторонній 

скотч і не треба використовувати додатковий клей. Якщо у вас не має нового 

утеплювача, то можна використати вже уживаний, але він може погано 

клеїтися, і тоді додатково треба використати двосторонній скотч. В отвір у 

кришці протягуємо стрічку з парчі, знизу, де повинен бути язичок дзвоника, 

приклеюємо кульку (можна взяти бусину). З гори, де кришка, робимо петлю і 

закріплюємо за допомогою клея-пістолета. Замість стрічки можна використати 

товсту нитку для в’язання. Далі нам треба зробити бантик. Для цього ми 

беремо широку оздоблювальну стрічку та склеюємо бантик, а у кого м’яка 

стрічка то просто зав’язуємо. Приклеюємо бантик до верхньої частини нашого 

дзвоника. Сам дзвоник оздоблюють сніжинками. Ви ж можете взяти бусини, 

стрази – все, на що вистачить вашої уяви. 

 

РЕФЛЕКСІЯ

1. Поміркуйте, що нового дізналися,     
чого нового навчилися?
2. Який висновок ми можемо зробити 
з цього майстер-класу?
3. Відчуйте покращення свого 
емоційного стану, подзвонивши 
у дзвоник!
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Посилання на відео майстер-клас «Святковий дзвоник» 

https://www.youtube.com/watch?v=st7rqvUpCQQ&list=PLPTdd5TShBr6d8H

rfCkvSGJ8p6QPyWvzh&index=8 

 

6.2. РІЗНОВИДИ ФОРМ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ 

З ВИХОВАНЦЯМИ ГУРТКА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОГО 

ПРОФІЛЮ 

 

Синенко Валентина Володимирівна, 

керівник гуртка «Виготовлення сувенірів»  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Молодший шкільний вік – сприятливий період для розвитку творчих 

здібностей дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття дійсності й 

активного ставлення до неї. Заняття в гуртку «Виготовлення сувенірів» 

допомагає дітям розумно та цікаво проводити свій вільний час, пробуджує 

допитливість, любов до знань. Навчання у гуртку передбачає опановування 

початковими технічними та технологічними знаннями; елементарними 

уявленнями й поняттями; ознайомлення з найпростішими технологічними 

процесами, основами графічної грамоти, з різними матеріалами, 

інструментами; основами моделювання, конструювання і дизайном; техніками 

виготовлення іграшок-сувенірів; розвиток пізнавальної активності; виконання 

https://www.youtube.com/watch?v=st7rqvUpCQQ&list=PLPTdd5TShBr6d8HrfCkvSGJ8p6QPyWvzh&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=st7rqvUpCQQ&list=PLPTdd5TShBr6d8HrfCkvSGJ8p6QPyWvzh&index=8
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технологічних операцій з різноманітними матеріалами та інструментами, 

проектування, конструювання, моделювання, виготовлення іграшок-сувенірів. 

Під час вимушеного карантину навесні 2020 року було створено 

відкриту групу у соціальній мережі Fasebook для вихованців, організовано 

дистанційну роботу за допомогою онлайн-технологій навчання. Для цього 

заздалегідь  дітей було ознайомлено з процесом дистанційної роботи. Діти та 

їх батьки отримали інструкції про правила проведення онлайн-занять, 

проведено пробні заняття, під час яких діти взнали, що вони будуть бачити на 

екрані, хто буде на зв’язку, кого буде видно та чутно. На перших заняттях діти 

з цікавістю та інтересом прагнули до виконання завдань, педагог позитивно 

оцінювала та підкріплювала словами їхні  досягнення, до чого залучала і 

батьків. Було дуже важливо надати дитині психологічну допомогу та 

підтримку у разі необхідності. Адже всім відомо, що заохочення та підтримка 

показують дитині, що керівник пишається її роботою, її зусиллям. Добре 

впливає на успішне освоєння нового матеріалу в дистанційному режимі також 

і підтримка інтересу дитини, її мотивація до вивчення та засвоєння набутих 

знань та вмінь.  

Під час проведення майстер-класу «Виготовлення весняних квітів 

крокусів»,  діти добре виконали роботу. Виготовлення квітів з паперу своїми 

руками стає популярним видом творчості, де всі учасники відчувають 

задоволення від виконаної роботи. 
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Дуже вдало пройшла виставка старої фронтової фотографії, яка 

присвячена визволенню села від ворога. Готуючись до виставки діти 

відшукували в старих домашніх альбомах фотографії, дізнавалися у своїх 

рідних багато цікавого про життя своїх прадідусів на фронті, про їх заслуги та 

нагороди, а потім з гордістю ділилися своїми розповідями зі своїми 

однолітками. 

У травні 2020 року було проведено майстер-клас з виготовлення 

червоного «маку пам’яті» - символу пам’яті про загиблих бійців.  
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Дітям дуже подобається чергувати заняття з іншими видами роботи. Так, 

було проведено конкурс на краще читання віршів, виставку-фестиваль квітів, 

конкурс на розгадування загадок, ребусів, головоломок, організовано виставку 

дитячих малюнків до Дня Незалежності України «Знай і люби свій рідний 

край» і всі охочі співали пісні про Україну. Дуже позитивними стали 

виготовлені долоньки дітей для оформлення вітальної листівки нашим 

медикам, котрі теж були в захваті від такого привітання.  

Доречною стала і виставка фотографій «Брати наші менші». Дітям так це 

сподобалось, що вони стали креативити та самі почали пропонувати заходи й 

прагнули бути ведучими в них. 
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Отже, у дистанційному навчанні є свої переваги: діти працюють у 

зручній для них кімнаті, у зручному темпі, кожен може працювати стільки, 

скільки йому для цього необхідно, йому не заважають і не відволікають від 

роботи, а головне  поруч рідна людина, яка допоможе і підтримає, адже 

родина найбільше зацікавлена в успіхах дитини. Форми та методи 

дистанційної роботи постійно вдосконалюються, бо це ж для нас новий метод 

навчання. Така форма навчання об’єднує всіх учасників освітнього процесу: 

керівника гуртка, вихованців та їх батьків. 

 

6.3. АЛГОРИТМ РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ KOMPAS 3D-

LT-V 12 ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Бевз Євген Віталійович, 

керівник гуртка «Деревообробка» 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Особливої уваги у розв'язанні проблем позашкільної освіти набувають 

питання пов’язані зі свідомим вибором учнями середнього та старшого 

шкільного віку робітничих професій. Деревообробка – одна з перспективних 

галузей промисловості України. Людину всюди оточують вироби з дерева, це 

красиві та зручні меблі, підлоги, вікна і двері будинків, музичні інструменти, 

каркаси й обшивка різних будівель, споруд тощо. Спеціальність технології 

деревообробки є однією з найстаріших, але й актуальною водночас. 

Під час занять у гуртку «Деревообробка» вихованці знайомляться з 

новітніми технологіями обробки деревини, працюють із сучасними 

інструментами та проєктують вироби за допомогою комп’ютерних програм.  

Особливості організації дистанційного навчання 2020 року виявили нові 

можливості впровадження ІКТ в освітній процес. Так, наприклад, було 

розроблено алгоритм роботи з програмою КOMPAS 3D-LT-V 12 для 

виготовлення креслень майбутніх виробів.  

  

1-й етап. Завантажуємо та встановлюємо програму Kompas3D_LT_V12 

Запускаємо програму Kompas3D_LT_V12. 
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Натискаємо кнопку «деталь» . Завантажується робочий простір для 

створення тривимірної моделі. 

 

 
 

На панелі «Дерево моделі» (вікно ліворуч) натискаємо «+» та обираємо 

площину «XY» 
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Послідовно натискаємо кнопки «ескіз»  , далі – «сітка» , далі 

– «прив’язки» . Обираємо всі прив’язки або ті, що потрібні. 

 

 
 2-й етап. Використовуючи інструменти з панелі по лівому краю 

вікна, будуємо ескіз «Дощечки» (максимальні габарити 400*150*20). 

Обираємо інструмент «прямокутник» і вводимо потрібні розміри 

до полів точки 1 (координати 0, 0), висоти (150) та ширини (300) 

 
Або налаштовуємо їх за допомогою миші по сітці 

Клацаємо лівою кнопкою миші (ЛКМ), щоб отримати прямокутник 

 
 

Використовуючи інструменти панелі: «Додаткові лінії»  й 

«Відрізок» , добудовуємо ескіз. 
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3-й етап. Прибираємо непотрібні лінії через меню «Редактор». 

 

 

 
 

           Використовуючи інструмент: «Скруглення»  з меню «Інструменти» - 

«Геометрія» - «Скруглення», скругляємо всі прямі кути (R15) та інструментом 

будуємо отвір   діаметром 18. 
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4-й етап. Щоб завершити виконання ескізу, знову натискаємо кнопку: 

«Ескіз»  . 
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5-й етап. Для утворення твердотілої моделі застосовуємо інструмент 

«Видавлювання». . Натискаємо та налаштовуємо параметри 

 

 
На завершення утворення моделі не забуваємо натиснути «Створити 

об'єкт». 

Виконуємо налаштування моделі: клацанням правої кнопки миші по 

моделі отримуємо меню, обираємо «Властивості», далі – колір та інші 

параметри. 

 
 

6-й етап. Зберігаємо модель (ОБОВ’ЯЗКОВО) і переходимо до 

створення креслення. 

Відкриваємо з меню: «Файл» - «Створити» - «Нові документи» - 

«Креслення» або з панелі інструментів «Створити» - «Креслення». 
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Клацаємо правою кнопкою миші (ПКМ) та заповнюємо «основний 

напис». 

 

  
7-й етап. Далі виконуємо з меню «Вставка»: 

 

 
Обираємо документ з моделлю дощечки – ОК. 
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Перш ніж клацнути мишкою по робочому полю, налаштовуємо 

параметри вставки. 

 

 

Масштаб 1:4, Вигляд «спереду», Схема  (залишаємо тільки 

головний вигляд) – ОК. 

 
Докреслюємо потрібні лінії, використовуємо панель «Геометрія»

   та інструменти «Допоміжні лінії»  й «Відрізок» 

.  

Налаштовуємо потрібні параметри лінії. 
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Проставляємо необхідні розміри   
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8-й етап. Зберігаємо файл у форматі креслення. За потреби друкуємо. 

 

 
 

Під час такої роботи вихованці опановують поняття та знання зі 

столярної справи, матеріалознавства; знайомляться з інструментами та 

обладнанням. У дітей формуються практичні уміння та навички професійної 

діяльності у деревообробній справі; вони набувають досвід власної творчої 

діяльності, майстерності, розвитку просторового та логічного мислення, уяви, 

фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, інтерес до професійної 

діяльності. 
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7 ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ 

(З ДОСВІДУ ВІДДІЛУ МЕТОДИЧНОГО) 

 

Нині педагогічні колективи закладів позашкільної освіти опинилися 

в нових для себе умовах професійної діяльності — необхідності працювати 

віддалено. Далеко не всім педагогам вдається швидко опанувати 

дистанційний формат роботи. Тому методистам потрібно допомогти 

керівникам гуртків оптимізувати їхню діяльність.  

Сьогоденні реалії дали змогу педагогам продуктивно організувати 

освітню діяльність в on-line режимі. Самоосвіта здійснювалась через: 

перегляд вебінарів на порталах vseosvita.ua, prometheus.org.ua., pedrada.com.ua, 

naurok., naseminar.com.ua., опрацювання статей фахових видань, участь в 

інтернет-конференціях та онлайн-марафонах, тощо. В період карантину 

методичною службою було налагоджено взаємодію з педагогами, 

використовуючи групу Viber, Facebook, електронну пошту. Педагоги 

закладу підвищували свій професійний рівень переглядаючи вебінари від 

цифрового видавництва МCFR та на сайті «Всеосвіти», складали тести, 

отримували сертифікати. Завдяки вебінарам отримали багато нових 

знань. Методисти закладу через мережу Internet знайомили педагогів із 

нормативною базою, надсилали опрацьовані статті з фахових видань, надавали 

консультації для педагогів з метою допомогти організувати та скоординувати 

дистанційну роботу з вихованцями. 

Напрацювання з дистанційного навчання педагогів та методистів 

закладу за науково-технічним напрямом позашкільної освіти викладено на 

сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» Запорізької обласної ради  

http://grani.in.ua/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1

%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%96%d0%b4-

%d1%87%d0%b0%d1%81-

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83/ 

 

7.1. ПЕРШІ КРОКИ ДО ВЕРШИН ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

(ONLINE-ЗАНЯТТЯ З МАЛОДОСВІДЧЕНИМИ ПЕДАГОГАМИ) 

 

Примерова Тетяна Михайлівна, 

методист відділу методичного 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

 

Бути вчителем у цифрову добу — це навчати навичок майбутнього вже 

сьогодні.(Дженіфер Флемінг,California State University) 

http://grani.in.ua/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83/
http://grani.in.ua/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83/
http://grani.in.ua/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83/
http://grani.in.ua/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83/
http://grani.in.ua/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83/
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У наші дні навряд чи комусь спаде на думку заперечувати той 

очевидний факт, що найбільш яскравою прикметою останніх двох 

десятиліть стала радикальна зміна способів і засобів як повсякденного 

спілкування людей, так і отримання різноформатної інформації. 

Блискавичний розвиток інтернет-технологій, проникнення сигналів 

мобільного та супутникового зв'язку навіть в ті місця, куди ніколи не 

дотягувалися лінії телефонних проводів, переорієнтація більшості сфер 

життєдіяльності у цифровий формат - реалії інформаційного суспільства, які 

обумовлюють розвиток дистанційних технологій в освітянській галузі, 

появу масових онлайн-курсів, панування електронної комунікації.  

В умовах глобалізації та розвитку Інтернету зростають міжнародні 

обміни, в тому числі науково-освітні, з'являються безпрецедентні 

можливості для безперервної освіти й самоосвіти. Зокрема, дистанційне 

навчання здатне охопити більшу аудиторію, орієнтовану на самоосвіту 

школярів та вчителів, студентів та викладачів, безробітних дорослих і 

ділових людей. Вони можуть перебувати в різних містах, селищах, 

представляти різні етноси й культури, але їх об'єднує прагнення 

безперервно оновлювати знання та розширювати, удосконалювати навички. 

Сучасний розвиток телекомунікаційних технологій, широке використання 

інтернет-порталів, електронної пошти, високотехнологічного програмного 

забезпечення занурюють сучасний освітній процес у віртуальне 

середовище. На прикладі дистанційного навчання сучасне суспільство 

переконалося у тому, що інфокомунікаційні технології підвищують цінність 

освіти як найважливішу компоненту розвитку особистості та суспільства. 

Можна сказати, що дистанційне навчання - це технологія, яка сама по собі є 

цінністю, оскільки формує можливості розвитку особистості в освіті, її 

здатності адаптації до складного й суперечливого світу, тим самим надаючи 

громадянам ресурси для участі в житті суспільства. Одна з переваг 

дистанційного навчання полягає в тому, що ця технологія дозволяє 

перетворити жорсткі й закриті освітні системи у відкритий концепт «Робота 

+ Навчання».  

Співробітник, який підвищує свою професійну кваліфікацію, не 

залишаючи робочого місця, не тільки економічно вигідне розв'язання 

проблеми безперервної освіти, а й джерело прибутку, оскільки з розвитком 

його професіоналізму збільшуються інтелектуальні активи підприємства 

або освітньої установи. Тому дистанційне навчання слід розглядати як 

альтернативну і досить рентабельну форму освіти. Не секрет, що ринок 

праці сьогодні надзвичайно рухливий, тому популярними стають люди, які 
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здатні мобільно діяти: міняти професію, спеціалізацію, бути готовими до 

самоосвіти, саморозвитку. 

Навчання у власному темпі, в будь-який зручний час доби, з будь-якої 

точки світу через Інтернет - найважливіша гуманітарна особливість 

дистанційного навчання. Організація навчання під час карантинів, 

індивідуальна робота з обдарованою дитиною або використання 

можливостей дистанційного навчання у канікулярний час – перспективні 

напрями діяльності сучасного педагога.  

Організаційні та педагогічні можливості дистанційного навчання в 

Центрі  «Грані» реалізуються в різних форматах. 

Засоби дистанційних комунікацій 

Сьогодні організаційні та педагогічні можливості дистанційного навчання 

реалізуються за допомогою таких засобів телекомунікацій: 

 електронна пошта (e-mail); 

 тематичні списки розсилання, електронні журнали, 

телеконференції; 

 чат — переписування в режимі реального часу; 

 ICQ— система для оперативного спілкування (Інтернет-пейджер); 

 відеоконференції, що дозволяють передавати звук і зображення;  

 WWW— навігація мережею Інтернет; 

 активні канали для підписки на вебсайти; 

 вебсервіс: вебконференції, дошки оголошень, реєстраційні форми,    

 тести й інші пристосування на сайтах; 

 FTP-сервери й файлові архіви; 

 факсимільні послуги в Інтернеті; 

 IP-телефонія в Інтернеті; 

 мобільний Інтернет (доступ до Інтернету з мобільного телефону за 

допомогою Wap-протоколу). 

На сьогодні Центр «Грані» в межах очно-дистанційної та 

дистанційної (повністю віддаленої) форм навчання системно впроваджує 

онлайн заняття з актуальних питань фахової підготовки в Школі 

професійної адаптації молодого (новоприбулого) педагога (ШПАМП), 

яка працює при методичній раді Центру НТТУМ «Грані». 

Так,  у форматі ZOOM відбулось чергове заняття Школи професійної 

адаптації молодого (новоприбулого) педагога (ШПАМП) на тему: «Перші 

кроки до вершин  педагогічної майстерності».  
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Чому саме Zoom? 

Це сервіс для організації онлайн-

занять та вебсемінарів (вебінарів), 

який найбільш пристосований для 

навчання та  зручний у використанні. 

 

 

 

Можливості Zoom: 

 проведення онлайн-занять з відео високої якості та можливістю 

участі до 100 користувачів (у безплатній версії заняття може тривати 

не довше 40 хвилин); 

 функція демонстрації матеріалів на робочому столі ПК під час занять 

і семінарів; 

 планування занять заздалегідь і можливість запрошувати учасників; 

 організація загальних і приватних чатів для листування та обміну 

матеріалами. 

Успіх ZOOM пояснюється простотою і доступністю сервісу  (працює на 

смартфоні, планшеті, ноутбуці, ПК, а ще – для зв’язку не потрібно швидке 

інтернет-з’єднання); є безплатна версія, яка дозволяє проводити 40-хвилинні 

відео конференції понад 100 осіб (якщо ви хочете зібрати в одній 

відеоконференції  понад 100 осіб і говорити понад 40 хвилин – необхідно 

оплатити);  хороша якість відео та звуку, не обов'язково налаштовувати 

профіль, додавати фото або вручну шукати користувачів.  

До відеоконференції можна приєднатися за посиланням або 

ідентифікатором конференції. Першочерговими завданнями своєї роботи 

Школа професійної адаптації молодого педагога визначає підвищення 

престижу педагогічної праці, сприяння професійному 

розвитку педагогічних працівників, підтримку молодих 

педагогів. 

Мета роботи школи: прискорити процес адаптації 

молодих педагогів  у колективі; їхнє самоствердження 

й професійне становлення; сприяти підвищенню 

фахового рівня, методичному зростанню, розвитку 

творчого потенціалу молодих педагогів, підвищенню 

їхньої педагогічної майстерності; опануванню новими 

знаннями, методикою та технологією навчання; 
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інформувати про досягнення педагогічної науки та практики. 

  

Заняття починається з вітання всіх у чаті. Основна частина побудована 

на презентації, де йде демонстрація екрану з коментарями.  

Протягом Zoom-заняття учасники можуть залучатися до живого 

спілкування: відповідати на запитання, демонструвати свій екран. В кінці 

заняття, після узагальнення, проведена цікава рефлексія, проанонсована тема 

на наступне заняття. Презентація була викладена в групу Viber, матеріали 

заняття  розмістили на сайті Центру «Грані». Активне використання сучасних 

можливостей дистанційної освіти дозволяє раціоналізувати процеси навчання, 

удосконалювати засоби моніторингу, діагностики освітньої діяльності. 

 
 

7.2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ВИХОВАНЦІВ У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ВИСТУП НА ONLINE-КОНФЕРЕНЦІЇ 17-19.02.2021 м.КИЇВ) 

 

Комиса Ірина Вікторівна,  

методист вищої категорії відділу методичного  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 
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У дистанційному форматі на базі Київського Палацу дітей та юнацтва з 

17 до 19 лютого 2021 року відбувся ІІІ Відкритий методичний фестиваль 

закладів позашкільної освіти «KYIV –M—FEST». Педагоги та методисти КЗ 

«ЗОНТТУМ «Грані» ЗОР взяли активну участь у цьому онлайн-заході. 

Фестиваль зібрав понад 2000 учасників зі всіх областей України. Досвідом 

своєї роботи поділилися біля 30 досвідчених спікерів з Києва, Полтави, 

Запоріжжя, Сум, Бердичева. Автор статті на цьому заході презентувала 

систему роботи Центру «Грані» щодо створення умов для успішної 

соціалізації вихованців. Було зазначено, що система закладів позашкільної 

освіти науково-технічного напряму є соціально значущою складовою 

неперервної освіти, соціально-виховним інститутом, що розвивається в руслі 

світових і національних освітніх тенденцій; а заклади позашкільної освіти є 

інститутом освіти, виховання, розвитку, соціалізації вихованців, сприяння 

становленню особистості, здатної до самореалізації.  

Аналіз стану закладів позашкільної освіти дозволяє зробити висновок, 

що на сучасному етапі вони переживають перебудову напрямків роботи, 

пов’язану зі спрямуванням їх діяльності на соціальне виховання учнів. 

Головна мета соціально-педагогічної діяльності позашкільних закладів – 

сформувати ставлення до дозвілля як до часу для самовдосконалення, 

саморозвитку, навчити дітей розумно проводити вільний час, створити умови 

для самостійної, творчої діяльності школярів. 

Соціалізація охоплює всі етапи життєвого шляху людини, протягом 

якого вона засвоює та використовує цінності культури. Це процес формування 

й розвитку особистості, що відбувається під впливом виховної та навчальної 

діяльності; процес засвоєння особистістю зразків поведінки групи і 

суспільства, цінностей, норм, установок; це процес формування особистості, її 

життєвої позиції на основі впливу на людину системи навчання і виховання, 

включаючи сім‘ю, ЗМІ, літературу, мистецтво.  

Успішна соціалізація це: пристосованість до життя; уміння адаптуватися 

до умов, що змінюються; вміння орієнтуватися у всіляких ситуаціях; здібність 

до здійснення відповідального вибору; можливість розвитку та особистісного 

росту в групі; відповідність цінностей групи життєвим цінностям особистості. 

До навичок соціальної поведінки відносяться: навички взаємодії; 

навички адекватної поведінки у стресових ситуаціях; навички позитивного 

спілкування, самооцінки і розуміння інших; навички саморегуляції поведінки, 

управління емоціями та емоційним станом; навички позитивного і 

конструктивного відношення до власної особи; ставлення до іншої людини як 

самоцінності; здатність до самовіддачі як умови чи способу реалізації такого 

ставлення до інших людей; творчий характер життєдіяльності; здатність до 
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вільного волевиявлення; можливість самому проєктувати майбутнє; внутрішня 

відповідальність перед собою, іншими людьми, минулим і майбутнім; 

прагнення зрозуміти сенс життя. 

Сьогодні КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР – це чинний заклад активної 

виховної та позашкільної освіти Запорізької області. Як сучасний заклад 

позашкільної освіти на сьогоднішній час Центр «Грані» становить собою 

різнорівневу й цілісну освітньо-виховну систему, складову частину освітнього 

мікросоціуму, що охоплює гуртковою роботою 2786 учнів  у 195-ти гуртках за 

45-ма напрямами технічної творчості. У 2020-2021 навчальному році створено 

й активно працюють понад 50 філій гуртків Центру при освітніх і інших 

закладах  м. Запоріжжя та у 10 районах області. Гурткова робота організована 

за наступними профілями: початково-технічний, спортивно-технічний, 

предметно-технічний, інформаційно-технічний, художньо-технічний, 

виробничо-технічний. У закладі працює колектив, який має почесне звання 

«Народний художній колектив»: дитячо-юнацька телерадіостудія «Грані», 

керівник Едель М.Г. 

У 2001 році Центр «Грані» Запорізької обласної ради увійшов до складу 

найбільших закладів позашкільної освіти України. Заклад неодноразово 

відзначався Дипломами міжнародних освітніх виставок і форумів. На базі 

закладу регулярно проводяться Всеукраїнські обласні заходи та методичні 

семінари. У 2013 році на базі закладу створено першу серед закладів 

позашкільної освіти Запорізької області лабораторію «Роботехніка та 

комп’ютерне моделювання» за напрямом «FLL» (STEM-освіта).У 2015 році 

пройдено чергову Державну атестацію (заклад атестовано «з відзнакою»). 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР є опорним закладом позашкільної освіти 

міста та області. Досвід роботи закладу вивчався на різних рівнях: під час 

проведення Всеукраїнського семінару-практикуму голів обласних методичних 

об’єднань з початкового технічного моделювання України (2010 рік), 

Всеукраїнських змагань з автомоделювання (2011 рік), Першого 

Всеукраїнського турніру з кордових автомоделей (2016 рік), Всеукраїнської 

виставки-конкурсу з історико-технічного стендового моделювання (2019 рік); 

майстер-класів для слухачів курсів ЗОІППО, семінарів-практикумів для 

керівників гуртків закладів позашкільної освіти м. Запоріжжя та Запорізької 

області, щорічно презентувався на виставці «Сучасні заклади освіти» у  м. 

Київ. 

Одним з основних чинників створення умов для успішної соціалізації 

вихованців в освітньому просторі закладу позашкільної освіти є наявність 

якісного складу професійно-компетентних педагогів. Освітній процес у Центрі 

«Грані» забезпечують 103 педагоги: з них 39– основні працівники, 64 – 
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працюють за сумісництвом. У складі педагогічного колективу працюють: 

заслужений вчитель України, 2 педагоги, що нагороджені нагрудним знаком 

«Софія Русова» та нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», 4 – 

відмінника освіти України, 2 – майстра спорту, 14– педагогів із науковими 

званнями, 13 – мають звання «керівник гуртка-методист», стипендіат обласної 

педагогічної премії за визначні досягнення в навчанні й вихованні молодого 

покоління, 1 педагога нагороджено орденом Запорізької обласної ради «За 

заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня, 2- переможця та 10 учасників 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності 

працівників ПНЗ «Джерело творчості», 14 – нагороджені відзнаками МОНУ та 

УДЦПО, решта мають відзнаки обласного та міського рівнів. За освітою 

переважають високоосвічені кадри. Вищу освіту мають 88 педагогів, 

бакалавра - 2 педагоги, молодший спеціаліст – 10 педагогів. За стажем роботи 

переважають досвід і професіоналізм: до 3 років – 11 педагогів, до 10 років- 24 

педагоги, до 20 років– 22 педагоги, вище 20 років стажу – 47 педагогів. Всі 

педагоги дотримуються демократичного стилю спілкування зі своїми 

вихованцями. Це характерна і традиційна ознака спільних успіхів.  

75 – річна діяльність закладу характеризується акумулюванням 

величезного досвіду в галузі позашкільної освіти науково-технічного 

спрямування. Центр готує вихованців, учнів, слухачів, адаптованих до 

ринкових і демократичних перетворень, здатних жити і творити в 

інформаційному суспільстві, глобальному світовому середовищі, бути 

громадянином світу й водночас відданим патріотом української держави, 

речником національних інтересів.  

Сприятливі умови для успішної соціалізації вихованців закладу 

позашкільної освіти: 

 Безпечне освітнє середовище. 

 Матеріально-технічні ресурси, що відповідають науково-технічному 

напряму ПО. 

 Якісний кадровий педагогічний склад. 

 Ефективність діяльності педагогічних працівників. 

 Співпраця з закладами освіти, громадськими та іншими закладами 

 Результативність вихованців закладу та його випускники. 

Таким чином, педагогічним колективом КЗ «ЗОЦНТТУМ «ГРАНІ ЗОР 

визначено та реалізується суспільно важливе завдання: створення освітнього 

простору, у якому вихованці з раннього дитинства усвідомлюють свою 

суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувають досвіду 

взаємодії з соціумом. Позашкільна освіта та виховання науково-технічного 

спрямування забезпечує:  
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 створення умов для соціального виховання гуртківців засобами 

позашкільної діяльності;  

 виховання самодостатньої, соціально активної, соціально мобільної та 

природо відповідної особистості;  

 розвиток адекватних здібностей та компетентностей сучасної 

особистості; 

 здійснення пошуку нових стратегій, педагогічних технологій, новітніх 

розробок шляхом організації роботи творчих об'єднань; 

 оптимізацію взаємодії з батьками щодо формування соціального досвіду 

вихованців; 

 впровадження інноваційних методичних заходів та відповідної 

матеріальної бази для духовного, інтелектуального, фізичного та 

соціального розвитку дітей та учнівської молоді. 

Системний вплив позашкільних закладів на свідомість і діяльність їх 

учнів, вихованців, слухачів, а значить формування соціального досвіду 

учнівської молоді в процесі соціалізації засобами позашкільної освіти має 

бути підкріплений зусиллями інших суб’єктів освітнього процесу - шкільних 

педагогів, батьків, рідних та близьких. У такому випадку позашкільні заклади 

освіти успішно виконуватимуть своє комплексне соціокультурне завдання - 

формування духовно та фізично розвиненої особистості, людини - 

громадянина й патріота, сумлінного працівника, захисника чинних і творця 

нових цінностей. 

Посилання на онлайн-виступ https://youtu.be/U2hYZio5V3M 

  

https://youtu.be/U2hYZio5V3M
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