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У зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID- 19) навчання у
закладах освіти з 2020 року 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. Під час
вибору 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
науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти Запорізької області.
Збірник складається з двох розділів: дистанційне навчання в профільних закладах
позашкільної освіти та дистанційне навчання в гуртках науково-технічного напряму
комплексних закладів позашкільної освіти області.
Збірник адресовано керівникам гуртків, методистам закладів позашкільної
освіти та вчителям закладів загальної середньої освіти, батькам і всім зацікавленим
організацією дистанційного навчання у гуртках науково-технічного напряму.
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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. Таке навчання відбувається за
опосередкованої взаємодії віддалених одне від одного учасників освітнього
процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
Головна особливість позашкільного педагогічного процесу полягає в
тому, що він будується на взаємній співтворчості педагогів і дітей, на їхній
дружбі та духовній спільності, визнаній самостійності особистості дитини, на
взаємоповазі і взаємній зацікавленості у суспільному успіхові у результаті
діяльності. Системний вплив позашкільних закладів на свідомість і діяльність
їх учнів, вихованців, слухачів, а значить формування соціального досвіду
учнівської молоді в процесі соціалізації засобами науково-технічного напряму
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 існуючих і творця нових цінностей.
Науково-технічний напрям позашкільної освіти – напрям, який
забезпечує набуття вихованцями (учнями і слухачами) техніко-технологічних
умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної
науково-дослідної роботи, опанування сучасною технікою та технологіями.
За результатами моніторингу позашкільної освіти з науково-технічного
напряму у містах і районах Запорізької області станом на січень 2021 року
функціонує 44 заклади позашкільної освіти. З них 39 закладів комплексні, в
яких займаються науково-технічною творчістю понад 5,5 тисяч вихованців; 3
заклади профільні в яких займаються близько 4,5 тисяч вихованців. У
закладах загальної середньої освіти науково-технічною творчістю займаються
понад 6,5 тисяч вихованців, а в клубах та інших закладах освіти – близько 2,5
тисяч вихованців. Загалом, послуги з позашкільної освіти науково-технічного
напряму в Запорізькій області (з урахуванням гуртків при школах, ліцеях,
гімназіях, інтернатах, закладах професійно-технічної освіти та інших закладах
освіти) надаються понад 18,8 тисячі здобувачів освіти.
Освітній процес з науково-технічного напряму у закладах освіти
Запорізької області відбувається більше ніж за 70-ма напрямками: це
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автомоделювання, авіамоделювання, ракетомоделювання, судномоделювання,
конструювання повітряних зміїв, аквабіотехніка, радіоелектроніка, дитячі
колективні радіостанції, робототехніка та комп’ютерне моделювання, творча
діяльність в середовищі програмування Scratch, інформатика, WEB-дизайн,
електронне моделювання і конструювання, журналістика та видавнича справа,
телевідеостудія, металообробка, деревообробка, початкове технічне
моделювання, народних промислів і ремесел, конструювання одягу,
моделювання іграшок-сувенірів, декоративно-прикладна творчість, гуртки
Малої Академії наук та багато інших.
У зв’язку з введенням в закладах освіти вимушеного карантину освітній
процес протягом 2020-2021 років (з огляду на погіршення епідеміологічної
ситуації) частково здійснювався дистанційно з використанням технологій
дистанційного навчання.
В збірнику запропоновані практичні здобутки педагогів та методистів
закладів позашкільної освіти Запорізької області під час вимушеного
карантину.
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
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який
передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей дітей, створення
умов для навчання учнівської молоді відповідно до їх професійного
самовизначення, що забезпечується шляхом змін у цілях, змісті, структурі та
організації освітнього процесу. Профільна освіта найповніше реалізує
принцип особистісно-орієнтованого навчання, що значно розширює
можливості вихованців у виборі власної освітньої траєкторії.
Профільні заклади позашкільної освіти організовують роботу за певним
напрямом позашкільної діяльності. Профільними закладами позашкільної
освіти науково-технічного напряму в Запорізькій області є:
 Комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної
творчості «Грані» Запорізької обласної ради (далі – КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані»
ЗОР);
 Позашкільний навчальний заклад «Станція юних техніків» Запорізької
міської ради Запорізької області (далі – ПНЗ «СЮТ» ЗМР).
 Позашкільний навчальний заклад «Центр науково-технічної творчості
молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ПНЗ
«ЦНТТМ «Політ» ЗМР).
Досвід роботи КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР щодо його діяльності під
час карантинних обмежень було висвітлено у квітні 2021 року на сторінках
Збірнику «Грані науково-технічної творчості Запорізької області» №1 (2021)
за темою «Організація дистанційного навчання у сучасному закладі
позашкільної освіти науково-технічного напряму»
http://grani.in.ua/wpcontent/uploads/2021/05/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B
8%D0%BA_1_2021.pdf
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.
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1.1 ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ CLIL В
УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ГУРТКА «ПРЕДМЕТНОІНТЕГРОВАНА ІНОЗЕМНА МОВА (CLIL)»
Працько Ольга Сергіївна,
керівник гуртка «Англійська
мова у технічному світі»
ПНЗ «ЦНТТМ «Політ» ЗМР ЗО,
м.Запоріжжя
В умовах активної інтеграції України у європейське економічне, освітнє
та інформаційне поле, все більше виникає потреба суспільства в підготовці
висококваліфікованих фахівців. Вагомою причиною такого дефіциту є втрата
популярності науково-технічних, інженерних професій і, як наслідок,
зменшення зацікавленості у вивченні предметів природничої, технологічної,
математичної освітніх галузей у молоді. Cаме тому концепція розвитку
природничо-математичної освіти (STEM) як фундаменту конкурентоздатності
та економічного зростання нашої держави, що покликані формувати новітні
компетентності громадян, підготувати фахівців нової генерації, здатних до
засвоєння, втілення та розробки сучасних знань та новітніх технологій.
Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що
охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну
творчість (Engineering) та математику (Mathematics) як фундаменту
конкурентоздатності та економічного зростання нашої держави, що покликані
формувати новітні STEM-компетентності громадян, підготувати фахівців
нової генерації, здатних до засвоєння, втілення та розробки сучасних знань та
новітніх технологій.
З початком пандемії Covid 19 встала нагальна потреба шукати нові
форми та методи роботи з вихованцями в умовах дистанційного навчання.
Застосування методики CLIL (Content and Language Integrated Learning –
предметно-орієнтоване навчання) у дистанційному навчальному процесі дало
можливість поєднати вивчення іноземної мови з іншими природничоматематичними дисциплінами у довільному порядку. За такою методикою в
центрі уваги є вихованець зі своїм світосприйняттям та інтересами, які він
може інтегрувати розмовляючи англійською мовою. Цікавий зміст занять
мотивує дітей до вивчення іноземної мови та надає лінгвістичну базу, основні
знання з предметів природничо-математичної освіти. з якою вони зможуть
самостійно працювати надалі, наприклад, під час очного навчання. Окрім того,
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методика CLIL підвищує лінгвістичні й комунікативні компетенції
вихованців.
На сьогодні вже існує багато прикладів успішної реалізації методики
CLIL в багатьох європейських країнах. Саме тому є обачним колаборації та
набуття досвіду щодо новітніх розробок в інтеграції мовно-фахового
навчання.
У плануванні навчальних занять на основі зазначеної технології
необхідно враховувати її обов’язкові компоненти, так звані «4 С»: «content»
(зміст) – стимулювати процес засвоєння знань і розвитку умінь з предмета,
«communication»
(спілкування/комунікацію)
–
навчити
вихованців
використовувати засоби іноземної мови для отримання знань з предмета,
«cognition» (пізнавальну спрямованість) – розвивати мисленнєві здібності
гуртківців для кращого розуміння мови і предмету, «culture» (знання
культурології) – розуміння особливостей окремих культур допоможе
вихованцям ефективніше соціалізуватись у сучасному полікультурному
суспільстві, краще зрозуміти власну культуру і стимулювати її збереження і
розвиток.
Методика CLIL дозволяє вихованцям використовувати знання з одного
контенту, як бази для іншого, а це сприяє розвитку навичок переносу знань,
розвиває критичне мислення.
Мета, зміст, структура, спрямованість, методи та засоби роботи
відповідно до методики предметно-мовного інтегрованого навчання повинні
забезпечувати комунікативну спрямованість кожного окремого заняття та
системи занять в цілому. Для досягнення зазначених завдань варто
дотримуватися таких принципів:
1. Під час розробки заняття слід усвідомлювати те, що це є елемент
системи, послідовний крок до досягнення головної мети. Комплексний підхід
до планування враховує структуру вивчення теми, розділу тощо.
2. Мета заняття – початковий етап проектування навчання, вимагає
досягнення діагностичних та оперативних завдань. Вона не повинна бути
занадто широкою, варто усвідомлювати й те, що для її досягнення відводиться
визначений час.
3. Діяльність вихованця має бути продуктивною. Новий матеріал
потребує уведення до мовленнєвої практики дитини, вирішення актуальних
завдань, встановлення зв’язків між відомими та новими явищами мови. Будьякий вид діяльності вихованця повинен мати особистісний зміст виконання.
4. Заняття з іноземної мови повинно будуватися на вирішенні реальних,
а не вигаданих завдань та проблем.
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5. Комунікативна спрямованість навчання повинна відображатися у
різноманітності організаційних форм навчального процесу. Вони допомагають
викладачу створювати такі ситуації спілкування, які є максимально наближені
до реального життя.
6. Викладач є рівноправним учасником діалогу з вихованцем. Завдання
вчителя – не бути стороннім спостерігачем, а безпосередньо брати участь у
процесі спілкування, максимально точно відтворювати справжню ситуацію.
На предметно-інтегрованих уроках з англійської мови лексичний підхід
важливіше граматичного. Яскравим прикладом ефективної роботи з вивчення
англійської мови за методикою CLIL є захопливе навчання, що цікаве
вихованцям, розвиває їх світогляд та прищеплює їм моральні цінності.
Зокрема, участь вихованців ПНЗ «Політ» в трьох англомовних онлайн таборах
Go Сamp передбачала не тільки розмовну практику з англійської мови з
іноземними волонтерами, а й виконання цікавих інтерактивних завдань.
Минулого року діти віком 13-15 років разом з Go Camp долучилися до
двотижневого онлайн-марафону для школярів з усієї України «Dreaming Big
with Kyivstar». На інтерактивних заняттях відбувався розвиток цифрових
навичок та інноваційного підприємництва, безпеки в Інтернеті,
корпоративного волонтерства та партнерства заради досягнення цілей сталого
розвитку.
В рамках програми було проведено ряд заходів щодо безпеки в
інтернеті, адже кемпери підключалися дистанційно. Для захищеного
спілкування вихованців з менторами проєкту та волонтерами була
використана безпечна програма Discord, яка є захищена від злому. Крім того,
користуючись програмою «Смартфон для батьків» від Київстару (рис.1), діти
показали рідним як швидко сплачувати послуги, перераховувати гроші та
відправляти селфі близьким. Окрім того, вихованці мали можливість розкрити
свої таланти, послухати спікерів, що надихають та їх шлях до мети в кар’єрі
та дізнаватися про весь світ за допомогою волонтерів, при цьому залишаючись
вдома.
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Рисунок 1 - «Смартфон для батьків» від Київстар
Спікерами від Київстару були: Михайло Нестор, CPO Київстар, що
лекцію про підприємництво та його реалії в Україні. Павло Даніман, CMO
Київстар, розповів учасникам програми, як у компанії створюють рекламні
продукти та на що варто звертати увагу під час цього процесу. На останній
лекції вихованці мали нагоду послухати Костянтина Вечора, B2B-директора
Київстар. Таке інтерактивне спілкування з провідними керівниками дозволило
вихованцям чути власний досвід перемог і поразок як особистий, так і в
компанії Київстар, ставити запитання та долучатися до дискусії.
Корисною та навчальною практикою була робота на платформах:
Discord, Zoom, Kahoot (рис.2).

Рисунок 2 – Використання додатку Kahoot
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Результатом виконання проєкту «Dreaming Big with Kyivstar» було
створення відео свого стартапу, а також цікавий досвід. Вихованцям були
цікаві інтерактивні уроки та бізнес-кейси, їм подобалося вивчати іноземну
мову з носіями й спілкуватись без бар’єрів, опановувати діджитал-навички та
розвивати власні бізнес-ідеї. Так як до програми було залучено учнів з різних
шкіл Шевченківського району м. Запоріжжя, то вдалося досягти командну
співпрацю та взаємопідтримку кемперів в пошуках матеріалів до виконання
творчих завдань, знайомства та для захисту проекту. Таким чином, для
підвищення якості освіти з англійської мови вихованцям стає в нагоді
методика CLIL для подолання мовного бар’єра, мотивації та вихід за межі
шаблонів, навчання креативному мисленню й реалізації свої найсміливіших
ідей. Отже, в сучасних умовах онлайн навчання з англійської мови,
впровадження STEM освіти та потребою підготовки висококваліфікованих
фахівців використання методики (CLIL) набуває особливого значення.
Методика (CLIL), що заснована на інтегрованому міждисциплінарному
підході, сприяє набуттю міжкультурних знань, розвитку креативного
мислення вихованців, формуванню як професійних, так і загальномовних
компетенцій (рис. 3).

Рисунок 3 - Науково-мовний табір
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Перелік онлайн ресурсів:
1.
Онлайн-курс з діджитал-маркетингу для школярів і підлітків
можна безкоштовно пройти на порталі «Дія. Цифрова освіта»
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-marketing
2.
Переваги використання методики (CLIL) в процесі навчання
майбутніх вчителів англійської мови у сучасних ВЗО України. ІВ Шевченко,
ОМ Кордюк - Молодий вчений, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/6/40.pdf
3.
Сайт закладу ПНЗ «Політ»:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040703809134
4.
Сайт волонтерської програми Go Camp: https://gocamps.com.ua/ua/
1.2

ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ ПОЗАШКІЛЛЯ
В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Стеблевська Тетяна Леонідівна,
керівник гуртка «Початкового
технічного моделювання»
ПНЗ «ЦНТТМ «Політ» ЗМР ЗО,
м.Запоріжжя

Інформаційне середовище закладів освіти відіграє дуже важливу роль в
освітньому процесі. Впродовж останніх років людство стикнулось з тим, що
інформаційно-комунікаційні технології зайняли пріоритетний напрям,
оскільки сьогодні, в період пандемії, ці технології докорінно змінили
навчально інформаційне середовище всіх закладів освіти і стали основою
освітнього процесу.
З аналізу роботи гуртків позашкільної освіти Запоріжжя для молодших
школярів на час введення карантину не залишається осторонь дистанційного
навчання. Так, керівники гуртків нашого закладу «Центр науково-технічної
творчості молоді «Політ» організовують активну роботу з вихованцями,
створюючи навчальні робочі групи через онлайн-зустрічі, електронну пошту,
соціальні спільноти Viber та Facebook. онлайн-платформу Zoom. Заняття
гуртка «Початкового технічного моделювання» адаптуються до умов
карантину. Керівник гуртка пропонує вихованцям мультимедійні
презентаційні меседжі, а саме, наприклад (див. рис.1) майстер-класи,
перегляди пізнавальних фільмів, здійснення спільної проєктної та
дослідницької діяльності.
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Рисунок 1. Мультимедійна презентація
https://docs.google.com/presentation/d/1cL3bGLEpjC8mF85cgNkbtjuTDbgGC
E9cKehtbtfPOjE/edit?usp=sharing
Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу «Центр
науково-технічної творчості молоді «Політ» в рамках виконання навчальнометодичної роботи на період карантину здійснюють дистанційні комунікації
(on-line, off-line режими) з вихованцями всіх вікових категорій за різними
напрямами гурткової роботи. Тому і заняття гуртка «Початкове технічне
моделювання» проводяться з використанням усіх доступних методів
комунікації засобами мережі Internet: відеочати системи конференц-зв’язку
Zoom, текстові та відео режими Facebook, Messengerта Viber, організація
комунікацій засобами класних кімнат в GoogleClassroom, розміщення
навчальних відео в мережі Youtubу.
За допомогою зазначених методів комунікації проводяться онлайнперегляд навчально-пізнавальних та виховних відео, онлайн-заняття у гуртку
на платформі Zoom, виставляються відео уроки (рис.2) за різними напрямами
гурткової роботи на спеціально створених сторінках для вихованців у
Facebook та Інстаграм, проводяться майстер-класи для гуртків образотворчого
та декоративно-прикладного напряму, проводяться різні активності, конкурси,
челенджі у створених офіційних групах на т Facebook а Інстаграм;
виставляються завдання у групі в і Viber. Налагоджується зворотній зв'язок з
дітьми, у процесі якого вони надсилають відео та фотоматеріали про виконані
завдання; виставляються теми занять та виховних заходів для опрацювання та
обговорення. Проводяться онлайн-конференції, організовується рухова
діяльність вихованців, підтримуються комунікації з батьками, під час яких
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надаються поради щодо організації навчальної роботи, відпочинку та рухової
активності вихованців під час карантину. Проводяться публікації результатів
комунікацій у соцмережах, складаються електронні звіти педагога про
виконану роботу за результатами дистанційних комунікацій за всіма
напрямами гурткової роботи.

Рисунок 2. Заняття гуртка «Початкового технічного моделювання»
Враховуючи актуальність розвитку творчих здібностей не тільки на
заняттях в гуртку, а й поза освітнім процесом, надзвичайно цікавою є практика
створення особистого блогу керівника гуртка:
Особистий блог керівника гуртка «Початкового технічного
моделювання» http://charivnisamor.blogspot.com/ – доступний для різних груп
користувачів засобами Інтернет-технологій (рис. 3).

Рисунок 3. Особистий блог керівника гуртка «Початкового
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технічного моделювання»
Цей інформаційний ресурс призначений для надання вихованцям, їх
батькам, педагогам різноманітної інформації про роботу гуртка, отримання
методичних порад для батьків щодо розвитку творчості у дітей та як навчити
дітей співпрацювати, про останні події, що відбулися в колективі дітей. Він
надає можливість спілкування батьків і педагога. На сторінках блогу можна
побачити досягнення вихованців з участі в обласних та міських конкурсах.
Окрім цього блог є джерелом інформації навчального, методичного та
виховного характеру. Приклад дистанційного заняття з виготовлення символу
травневого свята «Мак пам'яті » (рис.4).

Рисунок 4. Виготовлення символу травневого свята «Мак пам'яті»
Блог керівника гуртка постійно оновлюється, та надає змогу
відстежувати нові майстер-класи з вибраного напряму, які проводяться
закладом.
Список використаних джерел
1.
Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на
2018 - 2020URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
2.
Цифрова адженда 2020 - [Електронний ресурс].- URL:
https://issuu.com/mineconomdev/docs/digital_agenda_ukraine-v2__1
1.3 ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ
З ВИХОВАНЦЯМИ ГУРТКА «МОДЕЛЮВАННЯ»
Мокієнко Наталія Олексіївна,
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керівник гуртка «Моделювання»
ПНЗ «ЦНТТМ «Політ» ЗМР ЗО,
м.Запоріжжя
У зв'язку з поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID- 19),
навчання у закладах освіти у 2020- 2021 навчальному році на період карантину
було організовано у дистанційному режимі.
Тож заняття гуртка художньо-технічного профілю «Моделювання» на
період карантину також проводились в онлайн форматі. Керівник гуртка
повинен мати навички роботи з дистанційними технологіями, бути
креативним, володіти знаннями медіаграмотності.
Для дистанційної форми проведення заняття гуртка «Моделювання»
була обрана платформа Zoom, цей сервіс найбільше підходить для проведення
відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Батьки і діти легко освоїли роботу на
цій платформі. До відеоконференції можна приєднатися за посиланням або
ідентифікатором конференції (рис.1).
Робота здійснювалася за навчальним планом гуртка.

Рисунок 1 - Робота на платформі Zoom
Підготовка педагога до проведення дистанційного заняття (складання
плану проведення заняття, визначення мети та завдань) є дуже важливим для
успішного його проведення.
Тема, мета та завдання заняття мають бути простими, зрозумілими для
вихованців. Якщо тема велика, краще розподілити її не декілька занять.
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На початку заняття педагог вітається з вихованцями, робить перекличку,
повідомляє тему, мету, завдання заняття, перелічує матеріали та інструменти
необхідні для роботи.
В теоретичній частині заняття педагог надає цікаву інформацію
стосовно теми заняття, мотивуючи та зацікавлюючи таким чином вихованців
на практичну роботу.
Перед початком практичної роботи обов’язково нагадати про правила
техніки безпеки роботи з ножицями та клеєм. Провести з дітьми інтерактивну
бесіду.
Під час проведення заняття в онлайн форматі педагог повинен бути
дуже уважним до вихованців, вміти вчасно надавати словесну допомогу, якщо
у дитини виникають труднощі в процесі роботи; обов’язково дати відповіді на
всі запитання вихованців (рис.2).

Рисунок 2 – Проведення онлайн заняття
Наприкінці заняття підбиваються підсумки, аналізується
засвоєння матеріалу заняття, проводиться рефлексія (рис.3,4).

процес
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Рисунок 3 – Підведення підсумків дистанційного заняття

Рисунок 4 - Підведення підсумків дистанційного заняття
Та не слід забувати, що дистанційна робота завершується вимкненням
конференції, слід підтримувати зв’язок з вихованцями. І для цього вдало
підходить мобільний додаток Viber, що дозволяє створювати чати та вести
обговорення тем, завдань, проблем, інформації, відповідати на запитання
вихованців та батьків, надсилати запрошення на заняття, що проходять на
платформі Zoom, надавати необхідні вказівки шодо підготовки до наступного
заняття, також батьки вихованців надсилають фото виконанних робіт
вихованців (рис.6 ).
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Рисунок 6 – Фото виконаних робіт учасників дистанційного заняття
Тож спираючись на власний досвід дистанційної роботи у позашкільній
освіті, можу зробити наступні висновки: проведення якісного заняття в онлайн
форматі потребує ретельної підготовки плану заняття, відповідного технічного
оснащення та відповідного програмного забезпечення.
Перелік посилань
1.
https://www.facebook.com/126344401393412/
2.
Дем’янюк Т. Нові технології позашкільної освіти і виховання/ Т
Дем’янюк, І. Первушевська. – К., 2000
3.
Робота
с
сервісом
ZOOM
http://www.elenasamsonovaschool.com/zoom/
4.
«Сервіс Zoom для організації й проведення дистанційних занять»
https://www.youtube.com/watch?v=HAD7RYTp3S8
1.4 ДИСТАНЦІЙНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС «ВИГОТОВЛЕННЯ
ЛИСТІВКИ «ГРИБОК» У ТЕХНІЦІ «РВАНА АПЛІКАЦІЯ»
Нетребко Олена Вікторівна,
керівник гуртка «Умілі руки»
ПНЗ «СЮТ» ЗМР ЗО,
м.Запоріжжя
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Що таке «дистанційне навчання» в позашкіллі? Ми маємо на увазі
«самостійну форму навчання, що передбачає взаємодію керівника і вихованців
на відстані та відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі,
зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання). Така робота
реалізується
специфічними
засобами
інтернет-технологій,
онлайнспілкуванням або іншими засобами, які передбачають інтерактивність.
Оновлення програмного матеріалу в позашкільній освіті знаходиться в
тісному зв'язку з потребами розвитку країни і особливостями соціальної та
культурної обстановки. Поступальний розвиток інформаційних технологій,
зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти робить дистанційні
освітні ресурси незамінним супутником освітнього процесу.
Особливо актуальним стало застосування дистанційних форм роботи в
період поширення в Україні та у світі коронавірусної хвороби (COVID- 19),
коли навчання у закладах позашкільної освіти у 2020-му та 2021-му роках
набуло принципових змін. Керівниками гуртків були апробовані такі форми
роботи, як відеозаняття, чат-заняття (синхронна робота керівника і
вихованців), дотримання гуртківцями електронних завдань для самостійної
роботи.
Дистанційне навчання – це форма роботи з використанням
комп`ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують
інтерактивну взаємодію педагога та вихованців на різних етапах та самостійну
роботу з матеріалами.
У зв'язку з цим виявляється цікавим сам пошук відповідних форматів та
елементів дистанційного навчання. Для дитини-дошкільника надзвичайно
важлива емоційна складова освітнього процесу, тісний контакт з педагогом і
батьками, проте до старшого дошкільного віку (6-7 років) дитина виявляє
високий інтерес до роботи з різними джерелами.
Під час організації дистанційного навчання в гуртку «Умілі руки»
використовуються мультимедійні презентації, майстер-класи, перегляди
пізнавальних фільмів, тестові теоретичні завдання – вікторини. До уваги
читачів пропонуємо розробку такої традиційної форми роботи, як майстерклас, але проведеного у дистанційному форматі.
Тема. Виготовлення листівки «Грибок» техніці «рвана аплікація»
(за шаблоном).
Мета: Закріпити вміння гуртківців працювати з кольоровим папером.
Завдання:

ознайомити вихованців з поняттям «шаблон»;

вчити з`єднувати відірвані частини паперу за допомогою
склеювання;
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дотримуватися послідовності під час виготовлення аплікації;

повторити правила безпечної роботи з клеєм;

удосконалювати вміння з`єднувати окремі деталі в готовий виріб;

відпрацювати навички працювати за зразком;

корегувати увагу, уяву, дрібну моторику пальців рук;

виховувати працелюбність, охайність у роботі, художні смаки та
любов до природи
Обладнання: Зразок виробу, шаблони, кольоровий папір (зелений, світлозелений, білий, коричневий, бежевий), клей, серветка.
Хід роботи
Організаційний етап
Педагог розпочинає роботу на платформі ZOOM, 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
Сьогодні на занятті ми будемо виготовляти аплікацію грибочка із рваних
частин паперу. Слово аплікація означає приєднання, прикладання,
приклеювання. Такі аплікації виходять, якщо папір не різати, а обривати. У
цьому випадку краї виходять більш «живими», ворсистими. Обривання
робиться невеликими відрізками. Якщо рвати папір по волокну. край буде
більш гладкий, якщо впоперек, більш «стихійний», з білим ореолом.
Одними з найдивовижніших мешканців нашої планети є гриби. Гриби
виживають у найекстремальніших місцях і можуть пристосуватись до будьяких умов навколишнього середовища. Їх кількість та різноманітність
вражають, а витривалість та унікальність дивують.

Гриби - незвичайні представники живого світу, виділені в окреме
царство природи. Іноді гриби називають третім царством, бо вони не
відносяться ні до рослин, ні до тварин, гриби займають особливе місце між
рослинами і тваринами.

За способом харчування гриби більше схожі на тварин. Вони не
мають хлорофілу і нездатні до фотосинтезу, а харчуються виключно готової
органікою.

Гриби, поряд з папоротями - найдавніші мешканці Землі, вони
навіть старша за динозаврів, яких пережили. Гриби навіть вижили в районі
Чорнобильської аварії.

Гриби бувають їстівні, неїстівні і отруйні. Приблизні підрахунки
свідчать про існування двох мільйонів видів грибів.
1.
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За різними припущеннями існує понад півтора мільйона грибів,
проте класифікувати на сьогодні вдалось менш як сто тисяч.
Я вам пропоную цікавий віршик про гриби. Давайте трохи пограємось та
згадаємо віршики, казочки або загадки про гриби!
В лісі ми гриби збирали
В лісі ми гриби збирали,
І принишкли за пеньочком,
Дуже довго їх шукали.
Або, наче з переляку,
Бо вони всі поховались.
Поховались під гілляку.
Наче сильно нас боялись.
Але ми їх розшукали,
Накривалися листочком,
Повний кошик назбирали!
Практична частина
Гуртківці працюють за шаблоном, використовуючи технологію «рваний
папір», надаючи грибочку на листівці характерних ознак.
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

1.
Підготувати
шаблон
майбутнього виробу в техніці
«рвана аплікація».

2. Підготувати кольоровий папір
(зелений, світло-зелений, білий,
коричневий, бежевий), клей,
ножиці.
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3. Починаємо з шапочки гриба.
Для цього змащуємо клеєм
невелику ділянку гриба ,беремо
папір
потрібного
кольору
(коричневого)
і
акуратно
починаємо відривати від аркуша
паперу невеликі шматочки і
клеїти на шапочку гриба.

4. Після того, як шапочка гриба
зроблена ,переходимо до більш
дрібних деталей шапочки.

5. Далі переходимо до ніжки
гриба. Беремо папір потрібного
кольору (білий) й робимо все
теж саме.

6.
На
останньому
етапі
доробляємо траву. Для цього
беремо папір потрібних кольорів
( зелений, світло-зелений)
і
робимо все теж саме в той же
техніці.
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7. Листівка в техніці «рвана
аплікація» готова.

Заключний етап
Педагог пропонує дітям зробити фото зі своєю роботою та виставити в
групі Viber та в мережі Fasebook.
3.

1.5

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
ЗА ТЕМОЮ: «ПАСХАЛЬНИЙ ДЕКОР»
Биліменко Анна Володимирівна,
керівник гуртка «Умілі руки»
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ПНЗ «СЮТ» ЗМР ЗО,
м.Запоріжжя
Дистанційне навчання – це сукупність сучасних технологій, що
забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою
використання ІКТ від тих, хто навчає, до тих, хто навчається.
Метою дистанційного навчання гуртка «Умілі руки» під час
карантинних обмежень є формування практичних навичок творчої діяльності
вихованців в процесі технічної праці за допомогою сучасних гаджетів. Під час
занять у гуртку відбувається: ознайомлення з основними видами технічної
творчості; надання знань про матеріали та інструменти, формування вміння і
навички роботи з різними матеріалами та інструментами, прийомами
виготовлення виробів, виховування культуру праці; виховування дбайливого
ставлення та пошани до народних традицій; розвиток асоціативного,
нестандартного, композиційного, об'ємно - просторового мислення, почуття
форми, руху, матеріалу, кольору; розвиток художнього смаку, творчої уяви,
фантазії; розвиток позитивних якостей особистості: працелюбство,
наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної
діяльності.
Дистанційне навчання в гуртку, здійснюється за допомогою цифрових
технологій, у формі чат-заняття. Для дистанційної форми роботи гуртка
створена група «Умілі руки» у Viber. В цій групі відбувається спілкування між
учасниками групи. Керівником гуртка надаються покрокові інструкції
виготовлення робіт, поширюються технологічні картки згідно з темою заняття,
використовуються можливості You Tube. Діти надсилають фото своїх робіт,
таким чином створюється віртуальна виставка. В роботі гуртка «Умілі руки»
використовуються, як групові, так і індивідуальні форми організації
дистанційного навчання. Під час виконання завдань діти мають можливість
отримати консультацію, додаткове роз’яснення матеріалу.
Тема: Пасхальний декор
Мета: навчити створювати пасхальний декор; формувати уміння
виявляти творчу діяльність, розвивати художньо-творчі здібності; виховувати
охайність, естетичний смак.
Завдання: створити пасхальний декор (грілку для яєць)
Обладнання: листи фетру різних кольорів, тонкі атласні стрічки, нитки
муліне, голка, ножиці, супер клей «Момент Кристал» або гарячий клей.
Хід роботи:
І. Вступна частина
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1.Організаційний момент. Привітання. Підготовка до заняття.
ІІ. Основна частина
Практична робота

1. На аркуші картону малюємо
шаблони. Вирізаємо деталі.

2. Обводимо шаблони на фетрі.

3. Вирізаємо деталі з фетру. Для
виготовлення однієї грілки для
яєць
нам
знадобляться
дві
заготовки.

4.Складаємо
заготовки
разом.
Відступаємо від краю приблизно
0,5 сантиметрів і починаємо
зшивати
заготовки
петельним
швом.
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5. Декоруємо. Приклеюємо або
пришиваємо аплікацію «кролика».
Пришиваємо бантик із тонкої
стрічки.

Отримуємо готову святкову творчу
роботу!

ІІІ. Заключна частина
Шановні вихованці, гарного настрою, творчого натхнення, гарних робіт.
Чекаю фото ваших робіт в групі «Умілі руки» у Viber.

1.6

ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ГУРТКУ
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»
Кравченко Ніна Іванівна,
керівник гуртка «Геометричне моделювання»
ПНЗ «СЮТ» ЗМР ЗО,
м.Запоріжжя

У зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації, стрімким збільшенням
випадків захворювання на COVID-19, заклади позашкільної освіти змушені
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працювати в дистанційному форматі. Не виключенням є і гурток
«Геометричне моделювання». Заняття проводяться на платформах Zoom,
Google Meet, у мережі Faсeвook, Viber. Спілкування та зворотний зв`язок через
телефон та соціальні мережі Internet. Наданий конспект можна
використовувати як в Оffline, так і в Online навчанні.
Тема заняття: Виготовлення акваріумних рибок в техніці трикутних
модулів (орігамі).
Мета заняття:
закріплювати вміння і навички роботи з папером, виконувати
послідовні дії;
розвивати творчі здібності, дрібну моторику рук, впевненість у
своїх силах і здібностях;
виховувати вміння працювати в колективі, працелюбність,
естетичні почуття, акуратність при виконанні роботи.
Завдання:
вихованці познайомляться з видами акваріумних риб,
потренуються читати схему моделі рибки в техніці орігамі;
навчаться
усвідомлювати
цінність
дружби,
миру
та
взаєморозуміння між тваринами і людьми, оцінювати свою роботу.
Тип заняття: комбінований: закріплення отриманих теоретичних знань,
відпрацювання практичних вмінь і навичок.
Форма заняття: групова. В межах групи можливо виділяти підгрупи.
Вид заняття: презентації дітей з теми, інтерактивне заняття
Обладнання: макет акваріуму, зразки виготовлених рибок, схеми їх
виготовлення, кольоровий папір, ножиці, модулі різних кольорів, клей,
ноутбук.
Формування компетентностей на занятті:
Пізнавальна компетентність: засвоєння початкових технічних і
технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом
техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною грамотністю,
елементарною електротехнікою, технічним моделюванням, конструюванням і
дизайном;
Практична компетентність: формування графічної грамотності, вмінь
і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами,
виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати
отримані знання на практиці;
Творча компетентність:
- забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви,
фантазії, конструкторських здібностей;
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- здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання;
формування стійкого інтересу до технічної творчості;
Соціальна компетентність :
- розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність,
самостійність, наполегливість;
- дбайливого ставлення до навколишнього середовища, сприяння
вихованню поваги до праці людей.
Хід заняття
І. Вступна частина
Вітання, перевірка відсутніх та готовності вихованців до заняття.
Оголошення теми і мети заняття.
ІІ. Основна частина
Мотивація до заняття. Дітям пропонується відгадати загадку.
Я живу під містком
І виляю хвостиком
По землі не ходжу
Рот є, не кажу
Очі є, але не моргаю
Крила є, не літаю. (Рибка)
Актуалізація знань.
Керівник гуртка: Сьогоднішнє наше заняття буде цікаве і пізнавальне,
ми будемо працювати та відпочивати. Познайомимося з різними видами
акваріумних рибок, методом модульного оригамі навчимося складати свої
незвичайні рибки. Працювати ми будемо у групах. Кожна група буде не лише
виготовляти з паперу, а й познайомить нас з цікавою інформацією яку вони
підготували вдома.

Згадаємо казки, де рибка грає чарівну роль? (Казка про рибака та
рибку. По щучому велінню.)

Діти, підніміть руки у кого вдома живуть рибки?

Як називається будинок, в якому живуть рибки? (Акваріум) і
рибки називаються акваріумними.
Подивіться на дошці теж є акваріум, але зараз він пустий.

Які тоді завдання ми поставимо? (Ми повинні заселити в акваріум
рибок).

Давайте ознайомимося з видами акваріумних рибок.
А зараз ми послухаємо наших товаришів які нам приготували свої
розповіді о видах акваріумних рибок.
Гупі. Це найбільш поширена і популярна акваріумна рибка. Самки
досягають у довжину 5-6 см, самці до 4 див. Самці гупі можуть зачіпати один
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одного при боротьбі за самку. Виведено велику кількість порід. Забарвлення
гупі різноманітна. У самців більш яскрава.
Мечоносці. Мечоносець - мирна і спокійна рибка. В загальному
акваріумі з іншими рибками вживаються легко. У самців є своєрідний
відросток нижньої частини хвостового плавця, що нагадує меч. Мечоносець
досягає в довжину 8 см, а самка 12 см, іноді зустрічаються і більш великі
самки. Самки забарвлені менш яскраво.
Золота рибка або китайський карась. Золота рибка була виведена в
Китаї понад 1500 років тому. Має забарвлення від жовто-золотистого до
яскраво-червоної. Золота рибка любить ритися в ґрунті. При хороших умовах
утримання ці рибки можуть прожити до 30 - 35 років. Вона легко
приручається.
Сомики. Сомики дуже невибагливі. Це спокійні, мирні, доброзичливі
рибки. Велику частину часу ці риби проводять на дні, де постійно риються в
ґрунті, вибираючи з нього залишки залишків корму.
Скалярії. Форма тіла дископодібна, майже трикутна. Довжина цих риб
15, а висота 20 см. Плоска форма тіла дає їм можливість переміщатися в
густий вертикальної рослинності. У ній вони ховаються від хижаків і
знаходять оптимальні умови для ікрометання. Відомо сім варіантів їх
забарвлення: смугаста, двоколірна, блакитна, золота, чорна, димчаста,
мармурова.
Практична частина
Ми сьогодні виготовимо акваріум з рибками, який буде прикрашати
нашу кімнату. Перед початком роботи нам потрібно пригадати правила
поведінки при роботі з ножицями та папером (правила роботи з ножицями
нагадують представники творчих груп).
Правила користування ножицями:
1. Ножиці для ручної праці повинні мати заокруглені кінці.
2. Клади ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола.
3. Не працюй тупими ножицями, а також ножицями зі слабким
кріпленням.
4. У процесі різання уважно слідкуй за розміткою.
5. У процесі роботи тримай матеріал пасивною рукою так, щоб пальці
були осторонь від гострого леза.
6. Не розмахуй ножицями, під час різання, не ходи, а також не підходь
занадто близько до того, хто ними працює.
7. Після роботи ножиці тримай складеними, бажано в чохлі.
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По закінченні роботи кожна група буде представляти свою роботу та
поділиться інформацією про акваріумних рибок, яку ви підготували
заздалегідь. (практична робота у творчих групах).
А тепер спробуємо зробити рибку своїми руками.
Питання:
1. З яким матеріалом будемо працювати на занятті?
2. Яку техніку будемо використовувати у своїй роботі?
3. Що таке оригамі?
Вихованці починають працювати по групах (див. Технологічна картка).
Технологічна картка
№
Послідовність виготовлення модулів

1

2

3

Перший етап
складання
трикутного модуля

Другий етап
складання
трикутного модуля

Для
виготовлення
рибки знадобиться 42
модулі, на кожен ряд
рибки можна взяти
різні кольори.
Послідовність виготовлення рибки:

4

Беремо один модуль і
нанизуємо на нього
два модулі
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5

На два модулі три чотири

6

На чотири модулі
одягаємо п'ять
модулів.

7

8

9

На п'ять модулі
одягаємо шість.

На шість модулів
знову п'ять

На п'ять - чотири.
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10

На чотири - три

11

На три модулі
одягаємо два.

12

На два модулі
одягаємо один - тіло
рибки закінчено.

13

Тепер робимо
хвостик. До
останнього модулю
приєднуємо ще один.

14

На один модуль
одягаємо два.
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15

На два три.

Спробуйте зробити рибки різної форми.

ІV. Підбиття підсумків, оцінювання результатів заняття.
Представник кожної групи розміщує рибок в акваріуми на дошці.
Розповідають які були труднощі у виготовлені рибок.
Аналізуємо роботу кожної групи, пояснюємо, що вдалося краще за
всього, а над чим треба ще попрацювати. Використовується прийом
«Емоційне блокування» - обмеження розгортання образи, розчарування,
втрати віри у власні сили (допомогти дитині пересилити свою невдачу, знайти
її причину, переорієнтувати його з песимістичної оцінки подій на
оптимістичну). А для тих у кого робота гарна, використовується прийом
«Стабілізація» - націлює дитину на те, щоб наступна робота була виконана на
такому ж високому рівні.
Керівник гуртка. Давайте згадаємо, що нового ми дізналися на цьому
занятті. (Опитування)

Назвіть рибок, яких Ви запам'ятали?

Що допомогло нам заселити акваріум?

Нагадайте завдання нашого заняття (заселити акваріум).

Завдання ми змогли вирішити?

Що сподобалось найбільше?
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З якими труднощами зіткнулися?

За що ви можете себе похвалити?

Знадобляться вам знання, отримані сьогодні?

Кожен з вас вклав свою частинку душі праці в створення цього
шедевра.

Ось і заняттю кінець!

Хто працював – молодець!

За роботу – по заслузі!

Щиро дякую вам друзі!
Прибирання робочих місць.
1.7

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ГУРТКУ
«МОДЕЛЮВАННЯ ІГРАШОК-СУВЕНІРІВ»
Свисенко Олена Василівна,
керівник гуртка
«Моделювання іграшок - сувенірів»
ПНЗ «СЮТ» ЗМР ЗО,
м.Запоріжжя

Організація дистанційного навчання під час карантину стала викликом
для багатьох педагогів. Велику допомогу в його організації дали знання
отримані на курсах: «Основи ІКТ за програмою «Партнерство в навчанні»,
«Курс Microsoft із цифрових технологій», «Intel. Навчання для майбутнього».
Гурток «Моделювання іграшок-сувенірів» працює на базі школи, яка має одну
з найкращих та найсучасніших платформ у єдиному інформаційному
освітньому середовищі (хмаро орієнтованому навчальному середовищі
(ХОНС) школи на базі Google Apps. На одній платформі є все: від
електронних щоденників та журналів до органайзера та рефлексії, від
створення онлайн - занять до коментування учнівських робіт. Нам
залишається проводити онлайн - заняття й розробляти власні інтерактивні
навчальні курси для учнів.
Кожне заняття гуртка проводиться синхронно в Google Meet. Для тих
хто не зміг приєднатись викладається в Classroom покрокова послідовність
виконання виробу, презентації, відео. До вашої уваги пропонується
послідовність виконання новорічної листівки. Прийміть корисні поради: не
бійтеся експериментувати і будьте готовими до нових викликів, адже вони, як
свідчить наш досвід – це можливість щось змінити на краще.
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Тема: Виготовлення листівки до Нового року.
Мета:
ознайомити вихованців з різними видами листівок, особливостями
оформлення новорічних листівок;
вчити виконувати розмітку основи для листівки;
розвивати творчу уяву при оформленні листівки, охайність у
роботі, наполегливість, посидючість; виховувати бажання радувати своїх
рідних і близьких.
Обладнання: зразки виробів, кольоровий папір і картон, ножиці, лінійка,
клей, різні види листівок, зразки виробів, аудіозапис новорічних пісень про
ялинку, ілюстрації із зображенням зимового лісу.
Хід заняття
I. Організаційний етап
1 Привітання.
От і знову дзвоник лунає,
Мелодійно і срібно звучить.
Він до класу дітей закликає,
Щоб успішно діток учить.
Давайте привітаємось,
Давайте посміхнемося,
Давайте в очі глянемо,
І нам тепліше стане.
2 Перевірка готовності.
3 Упорядкування робочих місць.
II. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1 Оголошення теми та мети
Стало біло навкруги Я розпушую сніги,
Наганяю холоди,
Води сковую в льоди,
В дружбі з дітьми я всіма.
Здогадались? Я - … (Зима).

Новий рік асоціюється з білим снігом, нескінченними заметами,
морозом, але дуже рідко - із холодом. Чомусь, коли думаєш про це свято,
згадуєш тепло свічок, різнокольорові гірлянди на ялинці й посмішки друзів та
рідних. Напевно, тому процес підготовки до Нового року починається задовго
до 31 грудня. Бажання зробити свято незабутнім для себе і рідних змушує
заздалегідь замислюватися про подарунки та їх оформлення.
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Так, ми відкриваємо майстерню з виробництва новорічних
листівок!
2 Вступна бесіда

Який місяць зараз за календарем?

Чого ви чекаєте від нього?

З чим асоціюється у вас цей місяць?











Які прислів’я про грудень ви знаєте?
Грудень землю грудить і хату студить.
Грудень - не брат, а холоднеча - не сестра.
Смутний грудень, як прийде студень.
Грудень рік кінчає, а зиму починає.
Прийшов грудень, приніс студень.
У грудні сонце на літо, а зима на мороз повертають.
Сумний грудень і в свято, і в будень.
Але, звісно, грудень - це, перш за все, святкова ялинка.
Зелену сукню маю,
Ніколи не міняю,
Один-єдиний раз на рік
Її я прикрашаю. (Ялинка)

Що ви знаєте про виникнення листівок?

Листівка - обов’язкова для кожного подарунка, що відображає
ваші думки та бажання. Новорічні подарунки часто мають сувенірний
характер - милі дрібнички, красиві ялинкові прикраси, календарі, свічки,
статуетки - стандартний набір, що ховається в подарункових пакетах.
Новорічна листівка, зроблена своїми руками, може не тільки прикрасити ваш
подарунок, а й у деяких випадках повністю його замінити.

Чи знаєте ви, звідки до нас прийшла мода на новорічні листівки?

Звичай обмінюватися листівками до Нового року виник в Англії.
Першим відправив новорічне поздоровлення поштою англієць Генрі Коул у
1843 р. Після чого він попросив свого друга Джона Герслі намалювати
новорічну листівку. З цього ескізу в Лондоні було зроблено 1000 примірників
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листівки. З того часу звичай відправляти вітальні новорічні листівки завоював
увесь світ.
3 Ознайомлення з видами листівок
Дизайнери створюють листівки вручну, щоб уникнути повторення.
Настільки копітке виготовлення листівок було майже каторжною роботою для
художників і видавців. Але ця праця того коштувала, вона надавала листівкам
несподіване виконання і виняткову красу, гідну того, щоб сприймати листівки
як справжні твори. У них була частка душі, те, чого не вистачає вкритим
золотом і фарбами сучасним листівкам.
При друку перших листівок використовувалися як несподівані матеріали, так і
забуті нині способи. Застосовували пір’я, волосся, засушені квіти, шкіру,
бісер, гуму, оксамит, шовк.
Використання таких оригінальних матеріалів надавало листівці витонченості,
картки набували надзвичайно красивого вигляду.
Сьогодні, підписуючи листівку для вітання, ми досить скупо і банально
бажаємо щастя-здоров’я. На старих же листівках довгий текст взагалі не
передбачався: сама краса листівки передавала всі ненаписані відповідні до
випадку слова. Багато перших листівок дійшли до наших днів і зберегли
надзвичайну чарівність. Це підтвердження дбайливого й обережного
ставлення до них наших предків.
III. Фізкультхвилинка
Станем в коло, дітвора,
Дітвора, дітвора.
До ялинки вже пора,
Нам пора, нам пора.
Станем в коло й покружляєм,
Покружляєм, покружляєм.
Зупинились й поплескаєм,
Поплескаєм, поплескаєм.
Тупаємо ніжками,
Мов йдемо доріжками.
Наче зайчики, йдемо,
Ідемо ми, ідемо.
Поплигали, поскакали
І за парти посідали.
IV. Демонстрування та аналіз зразка
Інструктаж учителя

Перш ніж братися за створення самої новорічної листівки,
спочатку потрібно намалювати її ескіз на аркуші паперу. Як уже зазначалося,
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листівка може бути одинарною і подвійною. Я пропоную зробити подвійну
листівку, щоб потім була можливість написати вітальні слова всередині її.
Подивіться, заготовку листівки можна розташувати як вертикально, так і
горизонтально. (Учитель демонструє зразок).

Які матеріали нам необхідні для виготовлення листівки?

З чого почнемо роботу?

Як правильно виконати згинання картону, щоб одержати якісну
заготовку?

Чи є в обраній композиції симетричні деталі?

Як можна вирізати симетричні деталі?

Для чого потрібен шаблон?

Користуючись шаблоном, виріжте 3 ялинки.

Складіть ялинки навпіл і склейте по боках: першу - з другою, а
другу - з третьою. Тільки не склеюйте боками першу і третю!

Підготуйте аркуш кольорового картону для основи листівки.
Складіть його навпіл і приклейте в центр ялинку вільними боками.

Зовнішню
сторону
листівки
прикрасьте зірочками, написами, візерунками.

Подивіться уважно на нашу ялинку,
уявіть, що це жива ялинка і стоїть вона сумна.

Що слід зробити, щоб розвеселити
ялинку, щоб вона стала веселою і щасливою? (Її
слід прикрасити).

Які іграшки прикрашають ялинку?
(Кульки, ліхтарики, гірлянди).

Зараз кожен з вас прикрасить свою
листівку та ялинку на листівці.
V. Практична робота учнів (див додатки)
1 Правила безпечної роботи з ножицями
1) Дотримуйся порядку на своєму робочому місці.
2) Перед роботою перевір справність інструментів.
3) Не працюй ножицями з ослабленим кріпленням.
4)Працюй тільки справними інструментами: добре відрегульованими і
заточеними ножицями.
5) Працюй ножицями тільки на своєму робочому місці.
6) Стеж за рухом лез під час роботи.
7) Ножиці поклади кільцями до себе.
8) Подавай ножиці кільцями вперед.
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9) Не залишай ножиці відкритими.
10) Бережи ножиці в чохлі лезами вниз.
11) Не грайся із ножицями, не піднось ножиці до очей.
12) Використовуй ножиці за призначенням.
2 Правила безпечної роботи з клеєм
1) При роботі з клеєм за потреби користуйся пензликом.
2) Бери таку кількість клею, що потрібна для виконання роботи на
даному етапі.
3) Надлишки клею прибирай м’якою ганчіркою або серветкою,
обережно притискаючи її.
4) Пензлик і руки після роботи добре вимий з милом.
Діти виконують роботу під супровід пісень про ялинку.
VI. Виставка та оцінювання робіт
Подивіться, які прекрасні новорічні листівки ви сьогодні виготовили!
Яскравий фон і блискуча мішура надали святковості вашим композиціям. Усі
дуже постарались і акуратно вирізали деталі аплікації. Але ж інакше і не могло
бути, адже ви зробили листівки для своїх найближчих людей. Що ж нам
залишилося зробити? Правильно, підписати привітання.
VII. Підсумок
Чого навчалися сьогодні на уроці?
Про що дізналися вперше?
Коли з’явилися перші листівки?
Кому ви подаруєте свою листівку?
Як ви гадаєте, а в лісі чекають на Новий рік?
Додаток 1
Послідовність виконання листівки до Нового року:
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Лицьовий бік
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Виворотній бік

Лицьовий бік
Моделі-аналоги:

Додаток 2
Внутрішня частина ялинки
Варіант 1

Варіант 2
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Варіант 3.
Послідовність виготовлення внутрішньої частини листівки:
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2
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
КОМПЛЕКСНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Комплексні заклади позашкільної освіти організовують роботу з
вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти
(художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним,
науково-технічним,
дослідницько-експериментальним,
фізкультурноспортивним
або спортивним,
військово-патріотичним, бібліотечнобібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним). До
комплексних закладів позашкільної освіти належать палаци, центри, будинки
дітей та юнацтва, дитячої та юнацької творчості тощо.
Система гуртків науково-технічного напряму комплексних закладів
позашкільної освіти 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.
Особливість позашкільного освітнього процесу зазначених гуртків
полягає у проектуванні таких педагогічних методик та технологій, що могли б
якнайповніше допомогти дітям зорієнтуватися і самореалізуватися у
складному багатогранному соціокультурному середовищі.
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. Головна мета
соціально-педагогічної діяльності закладів позашкільної освіти – сформувати
ставлення до дозвілля як до часу для самовдосконалення, саморозвитку,
навчити вихованців розумно проводити вільний час, створити умови для
самостійної, творчої діяльності дітей та учнівської молоді.

2.1. СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПЛАНЕРУ З КАРТОНУ ТА
ПАПЕРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ
Яновський Ігор Іванович,
керівник авіамодельного гуртка
ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського
району» ЗМР, м.Запоріжжя
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Освітній процес в умовах «нової нормальності» – складний та
непередбачуваний. Очне, дистанційне, змішане та гібридне навчання – вже
звичне для нас сьогодення. Проте, складність полягає не в адаптації, а в
очікуваних результатах роботи. Висока результативність вихованців можлива
лише за умови дуже кропіткої взаємодії.
Організація освітнього процесу з використанням технологій
дистанційного навчання передбачає від педагога витрати більшої кількості
часу, сил та енергії.
Дистанційне навчання супроводжується труднощами і для дітей:
недостатність матеріалів;
відсутність технічних можливостей, робота з телефоном, а не з
комп’ютером;
відсутність обладнаного місця для занять;
психологічне та фізичне виснаження дітей, викликані ізоляцією,
відсутністю активності та активного спілкування з друзями;
Проте є очевидні плюси – позитивні можливості дистанційного
навчання у гуртках науково-технічного напряму:
перегляд відео майстер – класів, створених педагогом. Саме під
час такої роботи дитина багато працює самостійно, може постійно
переглядати відео і поетапно створювати модель, навіть, не звертаючись до
педагога по допомогу;
виконання вихованцями завдань у зручний для них час;
залучення до сумісної роботи батьків, інших членів родини та
друзів тощо.
Підготовка до створення відео майстер – класу є складною. Необхідно
облаштувати робоче місце, обладнати його світлом, налаштувати штатив на
необхідну висоту, налаштувати камеру для фокусної зйомки робочого місця.
Гарний звук допоможе відчути конект з педагогом та супроводжує якісну
роботу вихованця.
Посилання на відео: https://www.youtube.com/watch?v=0FJdehGk5fo
Дітям завчасно надається список необхідних матеріалів для роботи,
короткий поетапний опис послідовності виконання моделей.
Також їм надаються схеми моделей, які вони будуть вчитись робити
(рис. 1).
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Рисунок 1. Приклад схеми моделі планеру
Схематичне зображення дає змогу зорієнтуватись вихованцям, мати
чітке уявлення про остаточний вигляд моделі.
Різноманітні спортивно-технічні завдання, що виникали перед
планеристами, призвели до проєктування і побудови планерів спеціальних
типів. Планери стали розподіляти на навчальні та спортивні. Саме детальний
схематичний супровід дає змогу модернізовувати моделі планерів, переносити
досвід запусків у послідовний план створення моделей.
Схема крила – одного з найважливіших елементів моделі планера теж
надається гуртківцям для використання під час роботи (рис. 2).
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Рисунок 1. Приклад схеми крила
Що таке планер? Це безмоторний літальний апарат, вага якого набагато
більша за повітря. Рух в ньому відбувається під впливом власної ваги. Модель
планеру робить свій політ, використовуючи аеродинамічну силу повітряного
потоку на своєму крилі.
Важливим є правильне створення проекції вашої моделі. Літакконструктор – найлегший шлях до того, як зробити легкий планер своїми
руками. Він не буде великим за розмірами, що істотно знизить час на обробку.
Вихованці у режимі спілкування Viber отримують приклади схем
метального планеру з картону (рис. 3).
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Рисунок 3. Приклад схеми метального планера з картону
Після підготовки робочого місця, інструктажу з техніки безпеки, аналізу
схем вихованцям надсилається відео майстер-клас. Пізніше у месенджерах
діти надсилають фото- чи відеозвіти про результати своєї роботи. Педагог їх
аналізує та відправляє відповідь, підказуючи як краще вирішити труднощі, які
виникли під час створення моделі. Він також модернізує процес, даю змогу
вихованцям виявляти власну творчу індивідуальність під час створення
особистих моделей планерів.
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Посилання на відео: https://www.youtube.com/watch?v=Wxe2YVR5StY
Коли відео майстер-клас переглянуто, обов’язково проводиться Zoom
конференція, на наступному занятті діти виправляють помилки, діляться
навичками, що допомагали їм, планують запуск створених моделей,
порівнюють моделі з картону чи паперу і т.д. Педагогу завжди цікаво
спостерігати над їх особистісним ростом, фантазією, вмінням генерувати ідеї
та успішно їх втілювати. Це не просто заняття, це колективне подолання
перешкод, адаптація до нового, ще одна сходинка до досягнення їх мрій.
Приклад виготовленого планера з картону
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Такий вид взаємодії як розвиває компетентності вихованців, так і
формує більш довірливі взаємовідносини між педагогом і дітьми, адже тут
присутній
великий
процент
індивідуальної
роботи
з
кожним.
Авіамоделювання є важливим, захоплюючим та улюбленим видом технічної
творчості, який не тільки гуртує вихованців навколо цікавих ідей та їх
успішного втілення, але й стає дуже часто справою життя або улюбленим
хоббі.
Ми повинні дбати про наших вихованців, бути гнучкими і добре
адаптованими до сучасної реальності, своїм прикладом показувати, що, не
дивлячись на пандемію, обмеження та неможливість очно взаємодіяти, ми
готові навчати їх з використанням технологій дистанційного навчання і бути
ефективними за будь-яких обставин!
2.2. КОНСТРУЮВАННЯ БЕЗ КОНСТРУКТОРА АБО
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ LEGO DIGITAL DESIGNER
Буйниченко Лариса Дмитрівна,
заступник директора з НВР
ПНЗ «КРЦМтаШ» ЗМР ЗО,
м.Запоріжжя
На сьогодні використання 3D технологій настільки впевнено та міцно
увійшли в наше життя, що інколи ми не помічаємо це. Але навряд чи зараз
знайдеться людина, яка хоча б раз в житті не чула про таку новинку, як 3Dконструювання. Ми часто дивимося фільми, мультфільми, рекламу,
розглядаємо дизайнерські проекти, граємо в комп’ютерні ігри. Багато хто не
здогадується, що перед нами не реальні зйомки (кадри), а результат
використання 3D-технологій. Не завжди, щоб створити 3D-модель потрібно
володіти мега складними програмами. Звичайна дитина після кількох
ознайомлювальних занять зможе самостійно створювати 3D-продукти за
допомогою Lego, а саме у програмі Lego Digital Designer. Lego Digital Designer
це програма для створення різних 3D-об'єктів на основі віртуальних цеглинок
(блоків) конструктора Lego. За допомогою цієї програми можна розвивати
логічне, творче, технічне, образне мислення, просторову уяву, фантазію,
дизайнерський смак. Для того, щоб розробити будь-яку модель або проект,
дитині необхідно «зануритися» в деякі освітні галузі: математика, фізика,
інформатика, біологія та інші. Такий підхід значно розширює інформаційний
простір дітей.
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Дана програма використовується на заняттях гуртка робототехніки. Але
можливості її набагато ширше і її можна використовувати в деяких напрямах
позашкільної освіти: науково-технічному, дослідно-експериментальному,
декоративно-ужитковому, еколого-натуралістичному, гуртках предметного
профілю (математика, фізика, біологія та інші).
Наприклад, на заняттях гуртка хімії діти можуть самостійно побудувати
молекулу, на занятті математичного гуртка побудувати об’ємні геометричні
фігури, на заняттях гуртка з виготовлення сувенірів можна розробити
прототип майбутнього виробу, який планується виконати власноруч з будьяких матеріалів, на заняттях гуртка дизайну можна побудувати проект власної
кімнати або квартири, на заняттях архітектурного гуртка можна створити
якийсь міський архітектурний проект. Тобто, опанувавши програму Lego
Digital Designer кожна дитина може спробувати себе в ролі архітектора і
дизайнера, інженера або програміста чи будівельника.
Протягом останніх двох років карантин вніс свої корективи в освітній
процес будь-якого закладу освіти: чи то позашкільного, чи то шкільного
закладу. Для гуртка робототехніки - це було найскладніше, тому що не кожна
сім’я має змогу придбати досить дорогі набори Lego. В цьому разі це
потребувало прийняття таких рішень, при яких би освітній процес не
зупинявся і вихованцям було цікаво надалі вчитися і розвиватися. Програма
Lego Digital Designer дозволяє дитині працювати вдома, навіть якщо немає
Lego конструктора. Навчальною програмою гуртка робототехніки
передбачено використання цієї програми. Але, в процесі дистанційного
навчання, з’ясувалися збільшені можливості використання програми Lego
Digital Designer.

Автор проєкту Виноградов Єлисей, ЗЗСО №15
Програма має безліч переваг, таких як:

робота в цій програмі сприяє розвитку творчих здібностей,
фантазії та уяви: діти бачать, як можна реалізувати той чи інший проект та
візуалізувати творчий задум;
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програма – є потужним мотиватором
винахідницької, дослідницької, експериментальної та
діяльності вихованців;

для подальшої
конструкторської



отриманий результат 3D моделі (проекту) можна імпортувати в
різні формати і продовжити роботу в інших 3D редакторах;

в цій програмі можна працювати і дистанційно, і очно, можна
працювати як самостійно, так і в парах;

за допомогою програми діти значно розширюють та поглиблюють
знання шкільних предметів;

ця програма – ліцензійна та безкоштовна;

дана програма зрозуміла, доступна для дітей від молодшого
шкільного віку до старшого;

програма може використовуватися в гуртках різних напрямів і не
тільки в позашкіллі.
Щодо гуртка робототехніки, то – це не тільки конструювання робота, це
певний процес який включає декілька етапів: проєктування задуму,
конструювання, програмування та випробування і внесення коректив,
презентація та захист проекту. Саме на етапі
проєктування, а це достатньо творчий процес,
програма Lego Digital Designer допоможе дитині
спроєктувати свою модель або проект, щось
додати, щось переробити або щось прикрасити.
Вихованці
із
захопленням
проєктують,
конструюють і презентують власні задуми. Це
унікальна можливість для них проявити свій
талант незвичайним способом та «поринути» у
цікавий світ фантазій та мрій.
2.3. ВИКОРИСТАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Гусарова Валерія Вікторівна,
керівник гуртка Web-програмування
ПНЗ «КРЦМтаШ» ЗМР ЗО,
керівник гуртка-методист,
м.Запоріжжя
Підвищення якості позашкільної освіти зумовлює відповідні високі
вимоги до педагогів позашкілля. Сучасні підходи до організації освітнього
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процесу в закладах позашкільної освіти орієнтують сучасного педагога на
використання інноваційних технологій. З появою інноваційних технологій, які
прогресують дуже швидко в усіх аспектах нашого життя, спостерігаються
значні перетворення.
Викладання
педагогом
інформаційних
технологій
та
Webпрограмування вимагає постійно пропонувати вихованцям нові можливості
для вдосконалення освітнього процесу та інтегрувати різні імерсивні
технології навчання. Впровадження імерсивних технологій дає змогу
підвищувати мотивацію вихованців до навчання, покращити рівень засвоєння
матеріалу, а також робить цікавим вивчення інформаційних технологій.
На заняттях гуртка Web-програмування в ПНЗ «КРЦМтаШ»,
структурний підрозділ МАУБ, застосовуються технології VR, AR, а також
технології Mixed Reality.

Додаток Maub AR дозволяє візуалізувати 3d зображення комп’ютерних
пристроїв, що викликає справжній інтерес у підлітків. Його автор - Михайло
Лисенко, вихованець школи інформатики МАУБ ПНЗ «КРЦМтаШ», групи
«3D-моделювання», стверджує, що у недалекому майбутньому за допомогою
цього мобільного додатку можна буде роздивитися ще більше комп’ютерних
пристроїв та їх складових частин. Додаток можна завантажити за посиланням
maubzp.com/app. Ця технологія застосовується на заняттях при вивченні теми
«Пристрої ПК».
Технологія Mixed Reality використовується на заняттях при вивчені
теми: «Графічні редактори». За допомогою MixedReality та програми Paint 3D,
діти можуть створювати власні тривимірні, фантазійні світи; а також відчути
себе володарями Всесвіту та «потримати» планети у власних долонях. Готові
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3Dмоделі планет створюються вихованцями групи Web-програмування та у
вільному доступі завантажуються на інтернет-ресурси, з яких вихованці групи
«Користувач ПК» можуть їх використовувати задля створення власних 3D
світів.
Справжній інтерес та зацікавленість викликають створення VR турів за
допомогою сервісу Thinglink (https://www.thinglink.com/). Вихованці
поділяються за власним бажанням на команди, далі, за допомогою запитань,
розподіляються ролі в команді: капітан, звукорежисер (озвучує запитання та
завдання туру), відеооператор (робить панорамні зображення 360 0),
перекладач (шукає визначення стосовно ІТ та перекладає на будь-яку мову
світу) і т.д. Далі відбувається створення туру VR (дивись за посиланням
https://www.thinglink.com/video/1444655139435577347). Команди обмінюються
посиланнями на створені віртуальні тури. Завдання: пройти всі checkpoints за
коротший час. Найцікавішим є те, що кожен може роздивитись створений тур
в окулярах VR. Такі завдання розвивають креативність, командний дух,
мотивують до навчання.

Підсумкові заняття вихованців ПНЗ «КРЦМтаШ» МАУБ проводяться у
вигляді квестів у Майнкрафт . Це можуть бути як командні проходження, так і
особисте проходження квесту.
Актуальність впровадження імерсивних технологій, як додаткового
каталізатора у вивченні ІТ та Web-програмування, є безумовною. Такий вид
діяльності є чинником підвищення рівня знань у будь-якій предметній
дисципліні у позашкільних навчальних закладах.
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Наприклад, завдяки наочності віртуального простору вихованець має
змогу деталізовано «відчути» будь-який об’єкт, «взяти участь» у будь-якому
процесі.
Такий підхід значно цікавіший та результативніший порівняно з
наочними друкованими матеріалами, оскільки він включає майже всі людські
органи чуття. Імерсивні технології дають змогу за необхідності змінювати
сценарій та послідовність подій у подачі навчального матеріалу в ігровій та
доступній для сприйняття формі.
Отже, імерсивні технології значно розширюють інструментарій
сучасного педагога, дають змогу удосконалити процес подання матеріалу
завдяки підвищенню загального рівня зацікавленості вихованця шляхом його
максимального залучення в освітній процес.
2.4. ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ «ВИГОТОВЛЕННЯ
ПАПЕРОВИХ КВІТІВ У ТЕХНІЦІ «ОРИГАМІ» (КУСУДАМА)
Трушина Олена Григорівна,
керівник гуртка «Мальва»
ПНЗ «КРЦМтаШ» ЗМР ЗО,
м.Запоріжжя
Під час організації дистанційного навчання в гуртку «Мальва»
використовуються в роботі мультимедійні презентації, майстер-класи,
перегляди пізнавальних фільмів, тестові теоретичні завдання – вікторини.
Пропонуємо розробку такої традиційної форми роботи, як заняття, але
проведеного у дистанційному форматі.
Тема: Виготовлення паперових квітів в техніці оригамі (кусудама)
Мета заняття:
Навчальна: навчити дітей виготовляти квіти з паперу в техніці оригамі.
Розвивальна: розвивати у дітей пам’ять та фантазію, естетичне почуття,
спостережливість, самомасаж пальців.
Виховна: виховувати любов до природи та бережне ставлення до квітів.
Вік вихованців: 8-10 років.
Інструменти та матеріали, обладнання: тонкий кольоровий папір або
канцелярський папір для нотаток; ножиці; клей, або двосторонній скотч;
технологічна картка для кожного вихованця надсилається у Viber заздалегідь;
ноутбук; презентація з малюнками історії техніки Кусудамі та поетапного
виготовлення квітки; японська музика.
Хід роботи
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Організаційний етап
Заняття проводиться у форматі ZOOM-конференції. Педагог вітається з
аудиторією, робить перекличку, проводить перевірку наявності інструментів
та матеріалів. Відбувається нагадування правил техніки безпеки з
користування ножицями: працювати ножицями потрібно обережно, щоб не
поранити себе та інших; передати ножиці товаришеві можна лише у закритому
вигляді і тримати їх за робочу частину; при розрізанні по прямій лінії потрібно
дивитись на кінчик ножиць; лівою рукою потрібно тримати більшу частину
паперу; те, що зрізаємо, має знаходитись справа від леза.
Сьогодні не всі діти присутні на нашому занятті мають гарний настрій,
є серед вас сумні. Як же поліпшити їм настрій ? Давайте подаруємо посмішки
тим, кому це найнеобхідніше.
Щодо налаштування на роботу та для позитивної мотивації проводиться
вправа «Подаруй посмішку»: для проведення вправи кожний вихованець
підключає камеру та посміхається.
Тепер ми готові к роботі на занятті.
Педагог оголошує мету та завдання заняття.
2.
Основний етап
Теоретична частина
Давайте пригадаємо, що таке кусудама та його історію.
Кусудама- паперова модель, яка зазвичай (але не завжди) формується
зшиванням разом кінців безлічі однакових пірамідальних модулів (зазвичай це
стилізовані квіти, складені з квадратного аркуша паперу), так що виходить
тіло кулястої форми. Як варіант, окремі компоненти можуть бути склеєні
разом. Іноді, як прикраса, знизу прикріпляють намистинку. У стародавній
Японії кусудами використовувалися для цілющих зборів і пахощів.
Історія кусудамі:
Кусудама - один з найдавніших декоративних традиційних японських
виробів у техніці оригамі, використовувалися для фіміаму та суміші сухих
пелюсток; можливо, це були перші справжні букети квітів або трав.
«Кусурі» японською мовою означає «ліки», «тама» - «куля». Отже,
слово «кусудама» можна перекласти як «лікарська куля». Разом з тим, так
називаються декоративні кулясті конструкції, зібрані з паперових квіток,
розеток або модулів іншої форми. В даний час кусудамі зазвичай
використовують для прикраси або як подарунки. Кусудамі зазвичай збирають
із шести однакових модулів, які є сторонами куба, і підвішують на тонку
кольорову мотузочку до стелі або лампи.
Величезні паперові кулі здавна використовувалися японцями під час
синтоїстських релігійних містерій «каґура» як символи сонця. У той час їхня
1.
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поверхня складалася з голівок щільно притиснутих одна до одної паперових
гвоздик. Сьогодні жодне японське свято в храмі або в будинку не обходиться
без кусудам, тільки виготовлення їх у техніці оригамі вимагає набагато більше
часу в порівнянні з фігурками, складеними тільки з одного квадрата, оскільки
для виконання деяких куль потрібні десятки тисяч модулів.
Кусудамі нерідко підвішували в кімнаті хворого. Одержавши в
подарунок подібну роботу, як правило, зроблену кількома людьми, людина,
що занедужала, сприймала її як символ побажання якнайшвидшого одужання
— своєрідний знак загальної уваги й турботи. Кусудама є важливою частиною
оригамі, зокрема, напрямки модульного оригамі. В даний час межа між цими
поняттями стирається.
Творці кусудама. Існує кілька варіантів класичних паперових кусудам,
разом з тим, з'являється все більше й більше нових оригінальних моделей кулі, багатогранники, букети та інші авторські розробки, що вже потрапили в
книги японських оригамістів. У світі модульного орігамі найбільш відомі такі
майстри, як Томоко Фусе, Міюкі Кавамура, Міо Цугава, Макото Ямагуті і
Есіхіде Момотані з Японії, Меенакші Мукерджі і Джим Планк з США,
голландк Евердіен Тіглаар і багато інших з різних країн світу.
Значна частина сучасних модульних оригамі-конструкцій, в тому числі і
кусудам, базується на сонобе-модулі, винайденому в кінці XX століття
японським оригамістом Міцунобу Сонобе. Сучасні майстри оригамі, такі як
Томоко Фусе, створили нові конструкції кусудам, які повністю збираються без
розрізання, клею або ниток (крім підвісу).
Практична частина
Щоб зробити квітку кусудамі ми з вами будемо застосовувати техніку
оригамі. Пояснення педагога. Для виготовлення 1 кусудамі-квітки знадобиться
від 12 квіток. Для однієї квітки нам знадобиться 5 квадратних аркушів паперу.
Якщо розрізати аркуш А4, то з нього вийде 12 квадратів 7х7см. Або можна
скористатися вже готовими квадратними листами канцелярського паперу для
нотаток.
Отже, приступимо до роботи:
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

1

Нам знадобляться: папір (можна
використовувати папір для нотаток
або з аркуша
А-4 зробити
квадрати), ножиці, клей, скріпки.
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2

Для виготовлення однієї квіткикусудамі нам знадобиться 12
квадратів. Для однієї квітки нам
знадобиться 5 пелюсток. Робимо
пелюстку: беремо 1 квадрат (будьякого розміру, але всі квадрати
повинні бути однаковими).

3

Згинаємо квадрат навпіл.

4

Згинаємо нижні кути до верхнього
кута.

5

Складаємо
два
отримані
трикутники, правий і лівий навпіл,
так щоб з кожного боку утворилися
«вушка».

6

В отриманих у попередньому кроці
трикутників, праворуч і ліворуч,
вивертаємо внутрішні частини
назовні, щоб з кожного боку
вийшла форма діаманта.
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7

Переверніть папір.

8

Зліва трикутник
середини фігури.

9

Те ж саме виконайте і з правим
трикутником.

складіть

до

10 Знову переверніть папір.

Лівий і правий кут складіть навпіл
11 по утвореній складці, повинен
вийти квадрат.
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Нанесіть клей на праву частину, як
показано на зображенні.Можна
12
використовувати
сухий
клей
олівець або клей ПВА.

13

З'єднайте дві протилежні сторони і
закріпіть їх скріпкою до висихання.

Нанесіть клей на центральний шов
14 кожної заготівки і з'єднайте разом,
створюючи таким чином квітку.

Після кожного з'єднання зафіксуйте
15 склеєні поверхні скріпкою. І ось
квітка готова.
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Збираємо кусудамі. Для двох
16 половинок кулі знадобиться 12
квіток

17 Склеюємо дві півкулі.

18 І ось квітка-кусудамі готова.

Заключний етап
Педагог пропонує дітям презентувати свої роботи on-line. Відбувається
обговорення отриманих результатів. Самооцінювання (взаємооцінювання)
робіт.
3.
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Шановні діти! Сьогодні на занятті ми познайомились з технікою
оригамі. Заняття оригамі дає вам можливість набути важливі трудові навички:
здатність наслідувати усні інструкції, працелюбність, акуратність, вміння
зберігати порядок на робочому місці, економно використовувати матеріали,
доводити справу до кінця. Існують численні докази того, що заняття оригамі
зменшують рівень тривожності й підвищують упевненість у своїх силах. Це
особливо важливо в сучасних умовах.
Всім бажаю творчих успіхів. Ваша «лікарська куля» готова. Я пропоную
вам обмінятися у мережі Internet світлинами своїх квіточок, тим самим
даруючи позитив своєму один одному. Дякую за роботу.
2.5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Костюкова Анастасія Вікторівна,
методист ЦДЮТ;
Єрмак Світлана Георгіївна,
методист ЦДЮТ;
Полтавець Любов Михайлівна,
керівник гуртка «Сувенір»;
Проценко Світлана Олександрівна,
керівник гуртка «Акварель»
ПНЗ «ЦДЮТ» Енергодарської міської ради
Запорізької області
У період, коли освіта України зазнає кардинальних змін, виникає
потреба в оновлені методів і прийомів навчання, у залученні інноваційних
методик формування у вихованців предметних і життєвих компетентностей.
Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні
рішення, тобто творчо підходити до вирішення проблем, самостійно
контролювати та оцінювати результати своєї діяльності.
Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької
творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області не стоїть осторонь
нових технологій не тільки в освітньому процесі, а й у методичній роботі.
Саме у 2019/2020, 2020/2021 навчальному році склалася та опрацьовується
система методичного супроводу дистанційного навчання у закладі.
Дистанційна освіта – це процес поєднання різноманітних новітніх
технологій, що охоплює підготовчу роботу, самостійне навчання педагогів та
має низку переваг. Взаємодія всіх учасників освітнього процесу – один із
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найважливіших чинників успішного функціонування системи методичного
забезпечення дистанційної освіти. В даних умовах коли педагоги, діти,
батьки, методисти, адміністрація не можуть бути поруч, взаємодія між ними
набуває особливої важливості. Це вирішується за допомогою дистанційної
форми організації методичного супроводу: гнучкість графіку, різноманіття
форм роботи та цифрових ресурсів, розвиток навичок самоорганізації,
структурованість, фіксація власних результатів дають можливість кожному
керівнику гуртка унікальну можливість формувати свою індивідуальну
траєкторію педагогічного розвитку.
Потрібно зазначити, що велика увага протягом цих років приділялася
підвищенню методичної майстерності керівників гуртків на методичних
об’єднаннях відділів закладу. За цей час проведено 8 засідань методичних
об’єднань, з них 4 засідання було проведено у дистанційному режимі. Для
забезпечення створення дієвої співпраці вихователів ГПД ЗЗСО міста з
керівниками гуртків декоративно-прикладного відділу ЦДЮТ та
удосконалення практичних вмінь та навичок педагогів одне із засідань було
проведено в дистанційно-очній формі з теми «Сучасні техніки та напрями
декоративно-ужиткового мистецтва – як інструмент розвитку творчої
компетентності молодших школярів». Вперше, починаючи з 2019/2020
навчального року на кожному із засідань методичних об’єднань було введено
проведення практичних занять з ІКТ технологій. Практичні заняття мали мету
- підвищення рівня володіння інформаційно–комунікаційними технологіями
педагогами закладу. На практичних заняттях були опрацьовані наступні
питання: «Можливості диска Google. Переваги Gmail», «Електронні таблиці
для педагогічних працівників», «Google Малюнки. Google-документ. Googleпрезентація. Фотознімки. Налаштування спільного доступу. Скриншот»,
«Створення інтерактивних вправ (конструктор інтерактивних завдань
середовище learningapps, ресурс Padlet), «ZOOM - онлайн-платформа для
впровадження освітнього процесу»; «Інструменти взаємодії з вихованцями:
CLASSDOJO, GOOGLE CLASSROOM, PADLET»; «Програми для створення
відео заняття» та інш.
Професійне самовдосконалення керівників гуртків протягом цього
періоду здійснювалося через самоосвіту. З метою організації самоосвітньої
діяльності керівники гуртків ЦДЮТ вивчали наукові статті на педагогічних та
освітніх сайтах та порталах, знайомилися з досвідами педагогів Центрів
творчості України відповідних напрямків роботи через сайти закладів,
проходили вебінари, онлайн-семінари на освітніх проектах «На урок»,
«Всеосвіта» тощо. Під час дистанційної роботи керівниками гуртків ЦДЮТ
складено 2 авторські навчальні програми, які взяли участь у обласному етапі
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Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти у 2020 році (Навчальна програма для
резерву лідерів шкільних парламентів ЗЗСО «Юний лідер», автор Чорна О.Є.,
Навчальна програма гуманітарного напряму гуртка «Superkids», автор Предеін
О.М.). В умовах дистанційної роботи в ЦДЮТ пройшли випускні іспити за
допомогою Інтернет-платформ (Google-диск та Zoom-конференція), де
вихованці пройшли онлайн-тестування та презентували свої творчі (випускні)
роботи екзаменаційній комісії ЦДЮТ. Для організації дистанційних занять з
вихованцями кожен керівник гуртка самостійно обирав для себе більш
прийнятну платформу (інструмент), засобом якої буде проходити навчання,
серед яких найбільш популярними стали: Viber, телефонний режим, сайт
ЦДЮТ, електронні скриньки, соціальні мережі Facebook та Instagram, Zoom,
YouTube, Skype,Telegram та інші. Найчастіше для організації дистанційних
занять керівники гуртків використовували додаток-месенджер Viber (87,5%),
де для кожної групи гуртка створено спільноту, у яких вже впродовж
декількох років активно спілкуються з вихованцями та їх батьками. Viber
надавав можливість надсилати повідомлення, завантажувати відео - та
фотофайли, надсилати голосові повідомлення щодо виконання навчальних
завдань. Про виконання завдань заняття діти звітували шляхом надсилання
фото готової роботи чи відеоматеріалів процесу виконання; шляхом
заповнення G-форм (тестування) по результатам самостійного вивчення
матеріалу; повідомляли в телефонному режимі; надсилали голосові
повідомлення; з найменшими вихованцями відбувались співбесіди з батьками
тощо. Крім цього наші педагоги для онлайн-занять використовували такі
ресурси, як Facebook та Instagram, де виконання завдань можливо було
перевірити за кількістю переглядів, лайків та коментарів. Для зручності
зберігання та систематизації інформації кожним керівником гуртка на
власному G-диску створена папка «Дистанційна робота», яка наповнювалась
конспектами занять, додатковими матеріалами, фото та відеоматеріалами до
занять тощо, посилання на які керівники гуртків надавали вихованцям при
проведенні онлайн-занять. У ці ж папки завантажувались фото та відео роботи
вихованців та інші форми зворотного зв’язку від них. Усі ці матеріали
розміщені на сайти ЦДЮТ в розділі «Дистанційна робота».
Методична служба закладу за цей період набула досвіду організації та
проведення методичних заходів у дистанційному форматі: семінари,
педагогічні ради, тренінги, де розглядалися питання організації роботи з
обдарованою дитиною, батьками, використання інноваційних технологій,
активних сучасних способів навчання та виховання. Згідно з планом роботи
методистами закладу проведено дистанційно семінари з наступних тем:
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«Використання інноваційних технологій та способів навчання і виховання в
освітньому процесі закладу» (відео тренінг); «Розвиток професійної
компетентності педагога – майбутній успіх обдарованої дитини»; «Технології
роботи з батьками»; «Реалізація принципу комунікативності під час
застосування інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі».
В рамках системного моніторингу реалізації завдань Програми розвитку
нашого закладу в кінці кожного року проводиться діагностика рівня
професійної майстерності щодо навичок та умінь володіння педагогами
інформаційними технологіями. Маючи три динамічні групи (І група -7
педагогів; ІІ група - 16 педагогів; ІІІ - 5 педагогів), які працюють згідно з
планом заходів для кожної групи, методичним відділом створено
діагностичний інструментарій, за допомогою якого відслідковується динаміка
професійного зростання педагогів. Складовими інструментарію є анкетування
педагогів з наступних питань: рівень методичної грамотності, рівень ІКТобізнаності, готовність до інноваційної діяльності, стан психологопедагогічної підготовки педагогів до дистанційного навчання. В цьому
навчальному році результати проведеної діагностики показали, що обізнаність
педагогів з ІКТ-технологій, достатній, має тенденцію росту, але є питання, які
потребують доопрацювання. Аналізуючи результати індивідуальної
діагностики керівників гуртків, адміністрація закладу та методичний відділ
прийшли до висновку, що ряд педагогів, які за цей період підвищили
показники, можуть перейти з однієї динамічної групи до іншої.
Взагалі, дистанційна форма організації та проведення методичних
заходів у закладі дає змогу співпрацювати одночасно всім методичним
структурам незалежно від часу та місця перебування, тобто навчатися всім
будь-де і будь-коли; опрацьовувати любе питання різнобічно (так як бачать
його колеги); давати поради, вносити корективи; додавати до своєї методичної
скриньки нові технології, нові ідеї, напрацювання.
Напрацьовуючи певний досвід дистанційного навчання, вивчалися різні
технології для організації не лише цікавої, а ще й результативної дистанційної
роботи з вихованцями: онлайн-конференція, створення власних відео уроків,
онлайн тестування, вебквести.
Практика роботи керівників гуртків нашого закладу у цьому
навчальному році збагатилася новими технологіями проведення гурткових
занять ще і в рамках змішаного навчання. За такою технологією навчання
педагог перестає бути просто «носієм знань», а є фахівцем з управління
діяльністю вихованців, педагогічним дизайнером, менеджером (в кращому
сенсі цього слова!). Технологія змішаного навчання охоплює багато
інтерактивних методів, форм і прийомів, використання ІКТ, навчальних
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ресурсів, електронних підручників та вчить дітей працювати з новітніми
розробками. Це все сприяє розвитку критичного мислення наших вихованців,
виробленню необхідних навичок, які відповідають сучасним потребам ринку
праці, формуванню потреби і спроможності навчатися впродовж життя.
З усього різноманіття існуючих моделей змішаного навчання найбільш
прийнятною для нашого закладу стала ротаційна модель «Перевернутий» клас
(Flipped Classroom) – це модель організації гурткового заняття, на якому
вихованці дистанційно вивчають теоретичний матеріал, а потім в аудиторії
набувають практичних навичок.
Етапи технології змішаного навчання «Перевернутий клас»

Діти отримують покрокову інструкцію (Google Classroom / Google
Doc) для самостійного опрацювання теми. Зокрема, педагог самостійно
створює відеоуроки й викладає їх на сайті закладу або будь-якому своєму
сервісі (YouTube-канал, сторінка Facebook, група Viber тощо

На початку офлайн-заняття відбувається сесія запитань до
педагога, під час якої члени гуртка розбирають проблемні блоки

Основна частина заняття присвячена практикуму. Можливо
застосовування різних видів діяльності: від традиційної роботи до
електронних ресурсів (наприклад, Learning Apps)

На завершальному етапі заняття педагог пропонує пройти тест у
Google Forms (5–6 хвилин). Результати тесту діти отримують на електронну
пошту або Viber. Так керівник бачить статистику проблемних запитань, які
потребують додаткового відпрацювання

Для домашнього опрацювання вихованці отримують завдання на
закріплення та новий відеоурок.
Додаток 1
Модель гурткового заняття за технологією «Перевернутий клас»
керівника гуртка «Сувенір» Полтавець Любові Михайлівни
Тема: Великдень. Традиції та символи. Виготовлення великоднього кролика.
Мета:
навчальна: розширити уявлення вихованців про традиції великодніх свят;
познайомити з технологічною послідовністю виготовлення та оформлення
пасхального символу «Великодній кролик»; сформувати практичні навички у
пошитті виробу.
розвивальна: розвивати кругозір, уяву та фантазію вихованців.
виховна: виховувати шанобливе ставлення до національних традицій,
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культуру праці та охайність.
Етап навчання
Перший етап – діти
отримують покрокову
інструкцію (завдання)
в Google Classroom
для самостійного
опрацювання
теоретичного
матеріалу

Другий
етап
офлайн-заняття
Третій етап –
практична частина
офлайн-заняття
Четвертий етап –
рефлексія

Завдання

1.Перегляд відео:
1.Великдень в Україні. Свято Пасхи.
2.Пасхальні традиції в різних країнах.
3.Писанка. Походження слів писанка, крашанка,
дряпанка
4.Символи писанок
5.Великодні українські писанки
2. Ознайомлення з презентацією «Великодній
кролик»
Презентація_Великодній_кролик.pptx
– Сесія запитань до педагога, під час якої група
розбирає проблемні блоки.
Виготовлення великоднього кролика.
IMG_20210324_095757.jpg
Тест за темою заняття у Google Forms
https://docs.google.com/forms/d/1wRrXZp2HgQ_M
UHBziR_Hc92wvZ4_El7BRNrhTmdwQ_o/edit

Додаток 2
Модель гурткового заняття за технологією «Перевернутий клас»
керівника гуртка «Акварель» Проценко Світлани Олександрівни
Тема: Знайомство з анімалістичним жанром. Малювання «Курчатко».
Мета:
навчальна: ознайомити вихованців з анімалістичним жанром, розкрити
значення малюнка з натури, ознайомити з елементарною будовою тіл
свійських птахів та правилами створення ілюстрації з їх зображенням;
розвивальна: розвивати увагу, спостережливість, допитливість;
виховна: прищеплювати любов та дбайливе ставлення до тварин, розвиток
естетичних смаків вихованців.
Етап навчання

Завдання
68

Перший етап – діти
отримують покрокову
інструкцію (завдання)
в Google Classroom
для самостійного
опрацювання
теоретичного
матеріалу
Другий
етап
–
офлайн-заняття
Третій етап –
практична частина
офлайн-заняття
Четвертий етап –
рефлексія

1.Перегляд відео:
https://www.youtube.com/watch?v=a77tDQ1Rsxg
2. Підібрати казку про курчатко.

Сесія запитань до педагога, під час якої члени
гуртка розбирають проблемні блоки.
Малювання курчатка за технологічною карткою.
Малювання ілюстрації до казки.
Тест-гра за темою заняття
https://learningapps.org/watch?v=psjansv4k21
Література

1.Железняк С.М., Ламонова О.В. Образотворче мистецтво: підруч. 6-го
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2. Манько В. Українська народна писанка /Віра Манько – Л.: Видав.
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3. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 20212022 н.р.
4. Могилевська В. Змішане навчання в практиці роботи керівника
гуртка. Матеріали презентації.
5. Наумко В. І. Культура і побут населення України: навч. посіб. / В.І.
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6. Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю.,
Олійник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та
практика змішаного навчання Монографія– Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ»,
2016. – 284 с.
7.Інтернет ресурси.
https://youtu.be/3QiFKEQpOT0
https://youtu.be/HLs7_8O09Ow
https://youtu.be/tjcWBXTIJrg
https://youtu.be/jzkCb6lT2gM
https://youtu.be/BS_1QnCi6Nc
https://youtu.be/kxOGGn5MgMg
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https://vseosvita.ua/library/prezenta.
https://kazky.org.ua/zbirky/piznajko/pro-kurje
2.6. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ У ГУРТКАХ НУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ
Сидорчук Валентина Василівна,
методист науково-технічного відділу
КЗ «ЦПО» ММР ЗО,
м.Мелітополь
В рамках карантину, оголошеного по всій Україні у зв’язку з поширенням
коронавірусної інфекції Covid-19, всі заклади освіти змушені були працювати за
дистанційною формою. Позашкільна освіта також не залишалася осторонь
дистанційного навчання. Дистанційне навчання — це форма навчання з
використанням комп`ютерних і телекомунікаційних технологій, які
забезпечують інтерактивну взаємодію педагогів та вихованців на різних
етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі.
Медіаграмотність, навички роботи з технологіями, креативність та,
безперечно, бажання працювати у незвичному режимі – найважливіші
завдання, які постали перед педагогами позашкілля. Саме керівники гуртків
повинні розвантажити дітей, які виконують купу завдань в онлайн-режимі з
кожного шкільного предмета, зацікавити їх у новому форматі, дати
можливість пофантазувати і попрацювати творчо, при цьому не виходячи за
межі освітнього процесу, дотримуючись всіх вимог навчальної програми.
Спочатку постало питання вибору сервісів для навчання, підбору засобів
комунікації, орієнтуючись на технічні можливості не тільки керівників гуртків, а
й вихованців.
У дистанційному навчанні найважливішими є оперативне інформування та
безпосередньо сам процес навчання. Налагодження комунікації між гуртківцями,
їх батьками та педагогами, забезпечення зворотного зв’язку між учасниками
освітнього процесу (оперативне інформування щодо динамічних змін, завдання
для виконання, посилання на теоретичний матеріал, надсилання відео та
фотоматеріалів про виконані завдання тощо) здійснювалося через повідомлення
у соціальних мережах, електронні пошти та сайт закладу.
Керівники гуртків науково-технічного відділу КЗ «ЦПО» ММР ЗО під
час дистанційного навчання організували активну роботу з вихованцями,
створюючи онлайн-зустрічі на платформах Google Meet і Zoom, спілкуючись
через електронну пошту та соціальні спільноти у Viber та Facebook. Свої
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заняття керівники гуртків адаптують до умов карантину, пропонуючи
вихованцям офлайн та онлайн-перегляди навчально-пізнавальних та виховних
відео, мультимедійні презентації, майстер-класи, туторіали тощо.
На сайті КЗ «Центр позашкільної освіти Мелітопольської міської ради
Запорізької області» є рубрика «Дистанційне навчання», в якій вихованці та їх
батьки знаходять посилання для опрацювання теоретичного матеріалу та
завдання для виконання («Онлайн-розклад») та відео майстер-класи, туторіали
(покрокові технологічні карти), онлайн-вікторини згідно з профілями роботи
(«Навчаємось онлайн»).
Під час дистанційного навчання педагогами нашого відділу було
створено

туторіали з початково-технічного профілю https://cutt.ly/hRKBTjL,

відео майстер-класи художньо-технічного профілю:
«Виготовлення іграшки з помпонів» https://youtu.be/W612aNstiTY,
«Виготовлення штучних квітів з паперу» https://youtu.be/ZqgLAz57wTU,
«Виготовлення декоративного виробу з ниток для в’язання»
https://youtu.be/SOMEyKHCOVU,
«Виготовлення декоративного виробу без додаткового приладдя»
https://youtu.be/xuU2YoHfl9I.

онлайн-вікторина «Три стихії» https://cutt.ly/pRKN1aV,

конспекти занять та методичні розробки.
Щодо режиму дистанційного навчання у гуртках науково-технічного
відділу КЗ «ЦПО» ММР ЗО, то керівники гуртків вміло поєднують два режими:
синхронний (всі учасники освітнього процесу співпрацюють у режимі реального
часу) та асинхронний (учасники працюють у власному темпі та в зручний для
себе час). Переваги синхронного режиму в тому, що вихованці та педагоги
залучені у визначений час (згідно з розкладом гуртка) та оперативно отримують
зворотний зв’язок. Але перевага асинхронного навчання у тому, що вихованці
мають змогу працювати у власному темпі та у зручний для себе час, що складно
реалізувати при синхронному навчанні. Педагоги нашого відділу, об’єднавши
переваги двох режимів, обрали змішаний підхід (з одного боку, вихованці
дотримуються звичного для них розкладу гуртка, а з іншого – вони не
перевантажені онлайн-присутністю).
Існує кілька переваг дистанційного навчання: гнучкість (навчання
здійснюється з будь-якого місця за допомогою комп’ютера та підключення до
Інтернету); відсутність витрат на проїзд до позашкільного закладу; зручність
(можливість навчатися у своєму темпі); мобільність (в'язок з керівником
гуртка здійснюється як on-line, так і off-line); індивідуальний підхід (педагог
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приділяє необхідну кількість уваги всім вихованцям та підлаштовується під
темп роботи кожного вихованця).
Але, не дивлячись на переваги, у дистанційної форми навчання є
недоліки: відсутність соціальної взаємодії між учасниками освітнього
процесу; навіть найсучасніші комп’ютерні тренажери не замінять «живої»
практики педагога; перевантаженість школярів обов’язковими шкільними
онлайн-завданнями тощо.
2.7.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ГУРТКАХ
ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Конча Наталя Олександрівна,
керівник гуртка
«Художньо-технічна творчість»
Буренок Ірина Валеріївна,
керівник гуртка
«Майстерня іграшок-сувенірів»
КЗ «ЦПО» ММР ЗО
м.Мелітополь

Дистанційне навчання дає можливість керівнику гуртка спробувати свої
сили в новому амплуа, «перезавантажити» власну систему поглядів на
освітній
процес,
залишатися
«конкурентоспроможним»
педагогом.
Перевагами дистанційного навчання є: гнучкість (можливість викладення
матеріалу з урахуванням здібностей дітей); інтерактивність (активне
спілкування керівника гуртка з вихованцями у незвичному форматі посилює
мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння 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.
Під час карантинного періоду заняття гуртків художньо-технічного
профілю проводилися в режимі онлайн на платформі Zoom. Для роботи у
дистанційному форматі вихованцям потрібно було лише мати смартфон та
доступ до мережі Інтернет. Недолік роботи зі смартфоном в тому, що
одночасно на екрані відображається лише чотири учасники освітнього
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процесу. Робота в гуртках була організована наступним чином: спочатку
викладався теоретичний матеріал, після цього - практична частина. Вихованці
виконували практичні роботи у процесі онлайн-заняття, якщо не встигали, то
доробляли самостійно та надсилали фото виконаної роботи до групи у Viber.
Для проведення занять у гуртках художньо-технічного профілю
використовувалися такі форми роботи: онлайн-перегляди навчальнопізнавальних і виховних відео, майстер-класи з художньо-технічного та
декоративно-прикладного напряму, різноманітні активності, конкурси,
мультимедійні презентації меседжі, перегляди тематичних відео виставок.
Наприкінці кожного заняття проводилося коротке підсумкове
опитування, аналізували роботу, підсумовували засвоєння матеріалу.
Важливою частиною дистанційного навчання є налагодження діалогу між
керівником гуртка та гуртківцями у ході як усного онлайн-спілкування, так і
при виконанні практичних завдань. При цьому необхідно, щоб існував якісний
зворотній зв’язок, як додатковий стимул та мотивація до занять, створення
ситуації успіху для кожної дитини (рис.1).
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Рисунок 1. Дистанційне навчання у гуртку «Художньо-технічна
творчість»
Позашкільна освіта – особливий світ дитинства, в якому переважають
радість, задоволення та прагнення творити, пізнавати навколишнє середовище
та робити його прекрасним власноруч. Реалії сьогодення стали викликом,
своєрідним стрес-тестом для суспільства в цілому і для системи освіти
зокрема. Як діти, так і дорослі вчаться жити у незвичному для них режимі.
Заклади позашкільної освіти під час карантину також не залишаються
осторонь дистанційного навчання.
Використання комп`ютерних і телекомунікаційних технологій
забезпечує інтерактивну взаємодію педагогів та вихованців, але при цьому
утруднюють безпосередній контакт керівника гуртка з гуртківцями, тому
виконання начальних програм набуває іншої специфіки. Керівник гуртка
повинен володіти знаннями медіаграмотності, навичками роботи з
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відповідними технологіями, вміти розподіляти баланс часу та завдання,
ефективно впроваджувати нові ідеї. Дистанційне навчання для більшості
педагогів позашкілля, стало інновацією.
Адаптуючи заняття до умов карантину, були проведені як онлайнзустрічі на платформі Zoom, так і зворотній зв’язок з використанням
електронної пошти та мережі Вайбер. На заняттях гуртку «Майстерня іграшок
та сувенірів» було запропоновано вихованцям мультимедійні презентації,
майстер-класи, відеоматеріали з каналу Youtube та зроблені власноруч
покрокові технологічні картки – туторіали (з англ. «tutorial», навчання,
навчальний посібник, це покрокове (поетапне) пояснення будь-якого процесу,
інструкція з виконання чогось; туторіали бувають: текстові, графічні та відео;
популярні графічні туторіали для художників, де наочно розписано як і що
малювати; існують відео-туторіали, наприклад, туторіали, які вчать геймерів
проходити тури у відео-іграх, тощо) (туторіали додаються, додатки 1, 2).
Основним мінусом дистанційного навчання для гуртків творчопрактичного направлення – є відсутність живого спілкування та можливості
формувати практичні уміння та навички вихованців. Саме вони є основою
процесу навчання, формування життєвих та предметних компетентностей
гуртківців. Крім того, суттєвими проблемами в організації дистанційного
навчання вихованців є: через завантаженість учнів під час дистанційного
навчання у закладах загальної середньої освіти, вихованці не завжди мають
можливість приділяти час творчості та гуртковим заняттям, бо багато часу
перебувають біля гаджетів, спілкуючись із вчителями та виконуючі домашні
завдання; вихованці молодшого шкільного віку, з якими я працюю, ще не
вміють в повній мірі самостійно користуватися інтернет-комунікаціями і тому,
все залежить від зацікавленості та можливості батьків приділяти час та
залучатися до спільного творчого процесу.
Але ця проблема, з іншого боку, стала і найголовнішим «плюсом».
Важлива частина дистанційного навчання – налагодження діалогу між
керівником гуртка та вихованцями у ході усного онлайн - спілкування та під
час виконання практичних завдань. Для підтримки контакту з вихованцями та
мотивації до продовження їх навчання в гуртку, перш за все, треба встановити
комунікації з БАТЬКАМИ. При цьому необхідно, щоб існував якісний
зворотний зв’язок, як додатковий стимул та мотивація до занять, створення
ситуації успіху не тільки для кожної дитини, а й для її батьків. Спостерігаючи
під час онлайн - занять за взаємодією батьків та дітей між собою, коли вони
не відчувають психологічних бар’єрів, розумієш, у якому середовищі живе
дитина, характер взаємовідносин дитини з батьками, як працювати та
спілкуватися з цією дитиною у гуртковій роботі (рис. 2). Найбільшим
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досягненням для нас під час дистанційної роботи є те, що залучаючись до
дитячої творчості, більшість батьків зацікавилися різними техніками
рукоділля за для особистого хоббі.
Тож з упевненістю можна стверджувати, що дистанційне навчання має
свої переваги: актуальність (на період карантину); інтерактивність (активне
спілкування педагога з вихованцями та їх батьками у незвичному форматі);
відсутність психологічних бар`єрів; поштовх та можливість для підвищення
педагогічного фахового рівня. Онлайн-простір відкрив великі можливості
знайти для себе багато нового і цікавого, сформувати нові навички роботи в
програмах, почерпнути ідеї для втілення та надихнутися цікавим досвідом
колег.
Але ми, педагоги позашкілля з нетерпінням чекаємо занять гуртків у
звичному режимі, прагнемо живого спілкування, але, як показує час, ми
повинні бути готові і морально, і технічно, і методично до нових викликів
сьогодення. Нині кожна сучасна освічена людина має володіти чималим
багажем знань та вмінь, постійно оновлюючи та впроваджуючи нові ідеї, тому
дистанційне навчання — це можливість спробувати свої сили у новому
амплуа, можливість «перезавантажити» власну систему поглядів на освітній
процес.

Рисунок 2. Дистанційне навчання у гуртку «Майстерня іграшок та
сувенірів»
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Додаток 1
ТУТОРІАЛ
«ВИГОТОВЛЕННЯ РАМКИ ДЛЯ ФОТО»

Матеріали та обладнання:
картон гофрований, клей ПВА,
серветки
(паперові
рушники),
пензлик, лінійка, простий олівець.

1. Обираємо форму рамки (бажано
зробити її в 2-3 шари картону).
2. Робимо всередині вирізи, різні за
розміром
на
кожному шарі
картону.
3. Склеюємо шари картону між
собою
4. Промащуємо рамку клеєм ПВА з
кожного боку по черзі та
просушуємо
5. Розриваємо на шматочки серветки
(паперові рушники) і приклеюємо
їх на рамочку клеєм ПВА,
розведеним
водою,
роблячи
«зморшки» пензликом.
Обов'язково проклеюємо торці!
6. Все добре просушуємо.
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7. На зворотньому боці наклеюємо
петлю зі стрічки або мотузку

8. Фарбуємо та просушуємо.
9. Аби підкреслити фактуру, можна
нанести ще один шар фарбою
іншого відтінку, роблячи це
напівсухим пензлем або губкою.
Обов’язково сушимо.
10. Покриваємо
готову
рамку
акриловим лаком або шаром клею
ПВА для закріплення фарби та
зміцнення рамки.

11. На зворотньому боці рамки
робимо «конверт» для кріплення
фото. Вимірюємо довжину та
ширину вирізу на рамочці.

12. Креслимо на кольоровому папері
прямокутник такого ж розміру,
додаючи по 2см з кожної сторони.
13. Вирізаємо
отриманий
прямокутник.
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14. Загинаємо з трьох сторін смужки
шириною 1 см.

15. Обрізаємо куточки на загнутих
смужках.

16. Намащуємо
клеєм
відігнуті
смужки та приклеюємо «конверт»
до рамочки.

17. Декоруємо рамочку.
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Фото виготовлених рамочок для фото під час дистанційного навчання

Додаток 2
ТУТОРІАЛ
«ВИГОТОВЛЕННЯ МАКУ З ПАПЕРУ»
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Матеріали:
двосторонній
папір
червоного,
зеленого,
чорного
кольорів, лінійка, простий олівець,
клей ПВА, шаблони (кришечки)
кружечків трьох розмірів.

1.На папері червоного кольору
обводимо 2 рази шаблон (кришечку)
найбільшого
розміру,
вирізаємо,
отримуємо 2 кружечки.

2.Складаємо кожен кружечок навпіл.

3.Ще раз навпіл.

4.Заокруглюємо куточки, вирізаємо.
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5.Розгортаємо заготівки, отримуємо
квіточку з 4 пелюсток.

6.Тупим заокругленим кінцем олівця
(ручки) притискаємо папір на долоні
вздовж контуру кожної пелюсточки.

7.Тупим заокругленим кінцем олівця
(ручки) притискаємо папір в центрі
кожної пелюсточки.

8.Тупим
заокругленим
кінцем
олівця(ручки) притискаємо папір в
центрі самої квіточки.

9.Отримуємо такі заготівки.
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10.На папері червоного кольору
обводимо
шаблон (кришечку)
середнього
розміру,
вирізаємо,
отримуємо кружечок.

11.Робимо надрізи, не доходячи до
центру кружечка, рухаючись по колу.

12.Тупим
заокругленим
кінцем
олівця(ручки) притискаємо папір в
центрі самої квіточки.

13.На папері зеленого кольору
розмічаємо смужку 0,5 см шириною
на довжину листа та обводимо
шаблон
(кришечку)
найменшого
розміру,
вирізаємо,
отримуємо
кружечок.

14.Скручуємо смужку.
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15.Складаємо кружечок навпіл (та ще
раз навпіл).

16.Заокруглюємо куточки, вирізаємо.
Розгортаємо заготівку, отримуємо
квіточку з 4 пелюсток.

17.Тупим
заокругленим
кінцем
олівця(ручки) притискаємо папір в
центрі кожної пелюсточки.

18.Тупим
заокругленим
кінцем
олівця(ручки) притискаємо папір в
центрі самої квіточки.

ЗБИРАЄМО КВІТОЧКУ
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2.8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МІСЬКИХ
КОНКУРСІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ
У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ
Сидорчук Валентина Василівна,
методист науково-технічного відділу
Зарютін Володимир Вікторович,
завідувач науково-технічного відділу
КЗ «ЦПО» ММР ЗО
м.Мелітополь
Карантин, який було запроваджено у 2020-2021 н.р. через
захворюваність на COVID-19, поставив під загрозу проведення деяких
традиційних міських конкурсів з науково-технічної творчості, які проводилися
завжди очно. Мова піде про конкурси «Технорайдуга» для учнів 1-4 класів (з
початкового технічного моделювання) та «Декор з настроєм» для учнів 5-7
класів (з художньо-технічної творчості), в яких брали участь здобувачі освіти
закладів загальної середньої освіти (по одному представнику від закладу
освіти у кожній віковій категорії). Проходили ці конкурси таким чином: на
початку конкурсу оголошувалося завдання для кожної вікової групи окремо,
проводився інструктаж з БЖ із конкурсантами і розпочиналася робота по
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виготовленню конкурсної поробки, яка тривала 1 годину. Після цього члени
журі оцінювали роботи конкурсантів.
На початку грудня 2020 року, через карантинні заходи, ми змушені були
змінити формат проведення конкурсів на дистанційний, але мету і завдання
конкурсів залишили незмінними. Через відсутність обмежень у часі, було
вирішено проводити конкурси з науково-технічної творчості на платформі
Google Meet. У конкурсі з початково-технічного моделювання
«Технорайдуга» брали участь учні 4-х класів закладів загальної середньої
освіти (бо вони є найстаршими у початковій ланці), а у конкурсі з художньотехнічної творчості «Декор з настроєм» – учні 6 - 7 класів ЗЗСО. Ці конкурси
були об’єднані спільною темою «Архітектура». Коли вже були розроблені
схеми та технологічні картки із покроковим алгоритмом виконання
конкурсних робіт, постало дуже багато питань - хто відповідатиме за безпеку
життєдіяльності конкурсантів, які знаходяться в різних місцях, хто
забезпечить дистанційну участь конкурсантів, як конкурсант отримає завдання
тощо? Раніше, коли ці конкурси були очними, то ми, як організатори,
ознайомлювали конкурсантів із покроковим алгоритмом виконання завдання,
забезпечували інструментами й матеріалами, проводили з учасниками
інструктажі з БЖ та завжди були поруч. Виникла ідея із відповідальними
особами, які повинні забезпечити супровід та безпеку життєдіяльності
конкурсантів свого закладу освіти.
За тиждень до проведення конкурсів, була проведена онлайн-нарада з
відповідальними особами у рамках освітнього аутсорсингу «10 лайфхаків
щодо проведення міських конкурсів «Технорайдуга» та «Декор з настроєм»
(посилання на презентацію «10 лайфхаків» https://cutt.ly/nRHe0i6), на якій
ознайомили із планом проведення конкурсів з початкового технічного
моделювання та з художньо-технічної творчості та обговорили всі питання.
У міському конкурсі з початкового технічного моделювання
«Технорайдуга», мета якого пробудження творчих здібностей, художнього
смаку та виявлення і підтримка обдарованих, талановитих дітей, що мають
здібності до технічної творчості, брали участь 12 учасників (учні 4-х класів
закладів освіти м. Мелітополя), які виготовляли технічний об’єкт. За одну
годину учасники наживо (на платформі Google Meet) повинні були:
розфарбувати та вирізати деталі будиночка, продавити лінії згину, зробити
розрізи у місцях знаходження дверей, склеїти стіни та основу будиночка та
приклеїти дах в певній послідовності (Додаток 1).
У міському конкурсі «Декор із настроєм», мета якого розкриття нових
юних талантів серед учнів 6-7-х класів, що мають здібності до художньотехнічної творчості, брали участь представники 18 освітніх закладів міста
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Мелітополя (36 учасників). Конкурсанти виконували завдання протягом однієї
години без допомоги педагогів або сторонніх осіб (6 клас - аплікація з фетру, 7
клас – виготовлення витинанки). Протягом зазначеного часу організатори (на
платформі Google Meet) спостерігали за процесом виготовлення виробу та
дотриманням правил техніки безпеки в онлайн-режимі (Додаток 2).
План проведення міських конкурсів «Технорайдуга» та «Декор з
настроєм» був наступним:

за 2-3 дні до початку конкурсу, відповідальні особи закладів освіти
заповнювали реєстраційну форму на конкурсантів (окремо по кожній віковій
категорії) за наданими організаторами посиланнями;

відповідальні особи в день проведення конкурсу повинні бути
забезпечені комп’ютером з відеокамерою і колонками, принтером,
фотокамерою та доступом до інтернету;

за день до конкурсу на електронні пошти відповідальних осіб (та
закладів освіти) були надані посилання для підключення до платформи Google
Meet;

за 30 хвилин до старту конкурсу відповідальні особи отримали
електронною поштою завдання від організаторів конкурсу, їх роздрукували,
перевірили наявність у конкурсантів матеріалів та інструментів необхідних
для виконання конкурсної роботи, якість клею для роботи, провели інструктаж
з БЖ (з фіксацією у відповідному журналі), налаштували сервіс Google Meet
(зі свого акаунту або з акаунту конкурсанта);

під час конкурсу в полі зору камер були розміщені робочі місця
конкурсантів та інформація про заклади освіти;

ми, як організатори конкурсу, та журі спостерігали за процесом
виконання конкурсних робіт та дотриманням правил техніки безпеки всіма
конкурсантами;

на виконання конкурсної роботи була відведена 1 астрономічна
година (конкурсанти, які завчасно виконували роботу, повідомляли про це
журі, яке фіксувало час завершення роботи та оглядало її на стан
завершеності);

одразу після команди організаторів про завершення конкурсу,
конкурсанти демонстрували членам журі свої роботи на стан їх завершеності;

після завершення конкурсу, відповідальна особа робила світлини
(кількість яких вказана у регламенті) та надсилала їх на електронну пошту
організаторам конкурсу;

журі оцінювало конкурсні роботи за критеріями:
технічна
майстерність, чистота техніки виконання та якість оформлення; естетика
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виробу; швидкість виконання, завершеність роботи та дотримання правил
техніки безпеки життєдіяльності під час виконання.
У ході проведення конкурсів «Технорайдуга» та «Декор з настроєм»
були виявлені переможці, які отримали цінні подарунки та грамоти управління
освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області.
Також у дистанційному форматі був проведений міський конкурс зі
спортивно-технічного напрямку «Три стихії», метою якого є підтримка
обдарованої учнівської молоді, популяризації науково-технічної діяльності як
ефективного засобу навчання і виховання дітей, формування практичних
навичок публічної презентації моделі техніки, підвищення ролі технічної
творчості в системі позашкільної освіти. У конкурсі брали участь учні 5-6
класів закладів загальної середньої освіти міста Мелітополя (Додаток 3).
Конкурс «Три стихії» проходив у кілька етапів:

практична робота: виготовлення моделей (індивідуально одним
учасником або колективно), що були або є на озброєнні Збройних Сил України
(авіація; авто-, бронетехніка; флот та інше)

заповнення реєстраційної форми із додаванням 2 фотографій
конкурсної роботи, виконаних у різних ракурсах зйомки;

складання аналітично-пошукового проєкту (пошук інформації про
виконану модель та оформлення її у формі презентації);

подання презентацій на електронну адресу організаторам
конкурсу, в яких викладена інформація про історію створення або становлення
винаходу, вплив даного об’єкту на становлення галузі, негативні або
позитивні сторони від використання та висновки;

онлайн-доповіді аналітично-пошукових проєктів конкурсантів з
презентацією виготовленої моделі техніки на платформі Google Meet
(доповідь не більше 5 хвилин);

онлайн-відповіді конкурсантів на запитання членів журі та інших
учасників конкурсу (не більше 2-х хвилин);

підведення підсумків конкурсу.
Учасниками конкурсу «Три стихії» стали 15 представників з 8-ми
закладів освіти міста Мелітополя. Були представлені моделі виконані в різних
техніках із різноманітних матеріалів та оформлені на власний розсуд
конкурсантів. При оцінюванні моделей враховувалися: відповідність роботи
цілям і завданням заходу, оригінальність ідеї, художній рівень виконання
моделі, оригінальність задуму, якість і виразність роботи.
Аналітично-пошукові проєкти оцінювалися за критеріями: відповідність
темі, послідовність, логічність викладу, оригінальність, самостійність
виконання, рівень інформативності, грамотність та якість оформлення.
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За результатами конкурсу переможці були нагороджені цінними
призами та грамотами управління освіти Мелітопольської міської ради
Запорізької області.
Вимушене проведення міських конкурсів з науково-технічної творчості
в новому (дистанційному) форматі стало викликом не тільки для нас, як для
організаторів, а й для всіх його учасників, бо необхідно було негайно давати
раду технічним проблемам та терміново реагувати та ситуації, які виникали
під час проведення конкурсів.
Тепер ми впевнено можемо сказати, що міські конкурси з науковотехнічної творчості можна з легкістю провести дистанційно!
Додаток 1
Регламент
проведення міського конкурсу
з початкового технічного моделювання «Технорайдуга»
у дистанційному форматі
1.
Загальні положення
Міський
конкурс
з
початкового
технічного
моделювання
«Технорайдуга» (далі – Конкурс) проводиться з метою пробудження
пізнавальної мотивації, творчих здібностей, художнього смаку учасників,
виявлення та підтримки обдарованих, талановитих дітей, що мають здібності
до технічної творчості.
Основними завданнями Конкурсу є пошук та розкриття нових юних
талантів.
2.
Організатори
Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області та
комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської
ради Запорізької області.
Загальне керівництво підготовкою та проведенням заходу здійснює
науково-технічний відділ КЗ «ЦПО» ММР ЗО.
3.
Учасники
У Конкурсі з початкового технічного моделювання «Технорайдуга»
беруть участь учні 4-х класів закладів загальної середньої освіти – один
представник від закладу у супроводі педагога, призначеного відповідальним
по закладу.
Для участі у Конкурсі заклади освіти заповнюють реєстраційну форму
до 28.11.2020 за посиланням https://forms.gle/DrJUrn56C41ezBti9.
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4.
Матеріали та інструменти
Для участі в Конкурсі кожному учаснику для виготовлення технічного
об’єкта необхідні: два аркуша білого напівкартону форматом А4, на яких буде
роздрукована надіслана схема; кольорові олівці або фломастери; лінійка;
ножиці; клей ПВА з високою клейкою здатністю; пензлик, паперові серветки.
5.
Журі
Журі формується комунальною установою «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників» Мелітопольської міської ради Запорізької
області та комунальним закладом «Центр позашкільної освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області.
Робота журі: 08.12.2020 – 09.12.2020.
6.
Критерії оцінювання
Конкурсні роботи оцінюються за критеріями:
- технічна майстерність;
- чистота техніки виконання та якість оформлення;
- естетика виробу;
- завершеність роботи;
- індивідуальність творчого почерку;
- швидкість виконання;
- дотримання правил техніки безпеки життєдіяльності;
- час виконання роботи.
7.
Умови проведення
Проведення Конкурсу передбачено в дистанційному форматі
(платформа Google Meet).
08.12.2020 о 13.30 учасники отримують завдання на електронні пошти
відповідального педагога та пошту закладу.
О 14.00 – старт Конкурсу:
відповідальний педагог разом з учасником заходять за посиланням, яке
отримують на електронну пошту;
на сервісі відеотелефонного зв’язку Google Meet (посилання буде
надіслано за день до проведення Конкурсу на електронну адресу
відповідального педагога);
на робочому місці конкурсанта в полі зору камери розміщується
інформація про заклад освіти (ЗЗСО №_).
Конкурсанти виконують завдання одну годину без допомоги педагогів
або сторонніх осіб. Упродовж зазначеного часу організатори спостерігають за
процесом виготовлення виробу та дотриманням правил техніки безпеки.
Після завершення конкурсу відповідальний педагог надсилає лист на
електронну пошту ntvpozaskilla@gmail.com з прикріпленими 3 (трьома)
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світлинами у форматі jpg або jpеg (фото №1 – конкурсант з виготовленою
роботою, фото №2-3 - конкурсна робота з різних ракурсів).
8. Нагородження учасників
За результатами визначаються переможці Конкурсу та нагороджуються
грамотами і цінними призами управління освіти Мелітопольської міської ради
Запорізької області.
Технологічна карта виготовлення технічного об’єкта «Будиночок»
Зображення

Етапи роботи
1. Матеріали та інструменти:
1) Два білих аркуші напівкартону
формату А4 з роздрукованою схемою.
2) Кольорові олівці (фломастери).
3) Лінійка.
4) Ножиці.
5) Канцелярський ніж.
6) Підкладна дошка.
7) Клей ПВА з пензликом.
2. За допомогою кольорових олівців
(фломастерів) на власний розсуд
розфарбуйте деталі будинку.

3. Виріжте деталі будинка.
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4. Продавіть лінії згину, використовуючи лінійку і ножиці та загніть їх.

5. Зробіть розрізи канцелярським ножем по суцільним лініям у місцях
знаходження дверей (двері повинні відкриватися).
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6. Склейте стіни та основу будинку.
Послідовність: ліва частина, середня
частина, додаткова стіна, права частина.

7. Приклейте дах в певній
послідовності: права частина, ліва
частина, середня частина.

ВІТАЄМО! Ваш будиночок готовий!
Додаток 2
Регламент
проведення міського конкурсу
з художньо-технічної творчості «Декор з настроєм»
у дистанційному форматі
2
Загальні положення
Міський конкурс з художньо-технічної творчості «Декор з настроєм»
(далі – Конкурс) проводиться з метою пробудження пізнавальної мотивації,
творчих здібностей, художнього смаку учасників, виявлення та підтримки
обдарованих, талановитих дітей, що мають здібності до художньо-технічної
творчості.
93

Основними завданнями Конкурсу є пошук та розкриття нових юних
талантів.
3
Організатори
Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області та
комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської
ради Запорізької області.
Загальне керівництво підготовкою та проведенням заходу здійснює
науково-технічний відділ КЗ «ЦПО» ММР ЗО.
3.
Учасники
У Конкурсі з художньо-технічної творчості «Декор з настроєм» беруть
участь учні 6-7-х класів закладів загальної середньої освіти – по одному
представнику від закладу у кожній віковій категорії у супроводі педагога,
призначеного відповідальним по закладу.
Для участі у Конкурсі заклади освіти заповнюють реєстраційну форму
до 28.11.2020 за посиланнями:
для 6-х класів - https://forms.gle/XhGZ8wQpCYwRnb1o6;
для 7-х класів - https://forms.gle/Xqqrj8JyFhzed9747.
4.
Матеріали та інструменти
Для участі в Конкурсі кожному учаснику необхідні:
для виготовлення аплікації з фетру (6-й клас) - 1 аркуш напівкартону
блакитного кольору форматом А4; 2 аркуші білого напівкартону А4, на якому
будуть роздруковані шаблони; тонкий фетр 7 кольорів форматом А4 (жовтий,
червоний, білий, коричневий (двох відтінків), зелений (двох відтінків);
простий олівець; ручка; ножиці (звичайні та манікюрні); клей ПВА з високою
клейкою здатністю; пензлик, паперові серветки;
для виготовлення витинанки (7-й клас) - 1 аркуш білого паперу А4, на
якому буде роздрукована схема витинанки; 1 аркуш напівкартону А4 темного
кольору для фону; ножиці (звичайні та манікюрні) або канцелярський
(макетний) ніж; дощечка; клей ПВА або клей-олівець, паперові серветки.
5.
Журі
Журі формується комунальною установою «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників» Мелітопольської міської ради Запорізької
області та комунальним закладом «Центр позашкільної освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області.
Робота журі: 10.12.2020 – 11.12.2020.
6.
Критерії оцінювання
Конкурсні роботи оцінюються за критеріями:
- технічна майстерність;
- чистота техніки виконання та якість оформлення;
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естетика виробу;
завершеність роботи;
індивідуальність творчого почерку;
швидкість виконання;
дотримання правил техніки безпеки життєдіяльності;
час виконання роботи.
7.
Умови проведення
Проведення Конкурсу передбачено в дистанційному форматі
(платформа Google Meet).
10.12.2020 о 13.30 учасники отримують завдання на електронні пошти
відповідального педагога та пошту закладу.
О 14.00 – старт Конкурсу:
відповідальний педагог разом із учасниками заходять за посиланнями,
які отримують на електронну пошту;
на сервісі відеотелефонного зв’язку Google Meet (посилання буде
надіслано за день до проведення Конкурсу на електронну адресу
відповідального педагога);
на робочих місцях конкурсантів в полі зору камери розміщується
інформація про заклад освіти (ЗЗСО №_).
Конкурсанти виконують завдання одну годину без допомоги педагогів
або сторонніх осіб. Упродовж зазначеного часу організатори спостерігають за
процесом виготовлення виробу та дотриманням правил техніки безпеки.
Після завершення відповідальний педагог надсилає лист на електронну
пошту ntvpozaskilla@gmail.com з прикріпленими 2 (двома) світлинами від
кожного учасника у форматі jpg або jpеg (1 фото – конкурсант з готовою
роботою, 1 фото конкурсної роботи).
8. Нагородження учасників
За результатами визначаються переможці Конкурсу (по кожній віковій
категорії) та нагороджуються грамотами і цінними призами управління освіти
Мелітопольської міської ради Запорізької області.
-

Технологічна карта виготовлення аплікації з фетру для 6 класу
Зображення

Етапи роботи
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1. Матеріали та інструменти:
один аркуш напівкартону блакитного
кольору формату – А-4 для фону;
два аркуші білого напівкартону формату
А-4, на якому роздруковані шаблони;
тонкий фетр 7 кольорів (формат А-4):
жовтий, червоний, білий, коричневий (двох
відтінків), зелений (двох відтінків);
простий олівець, ручка;
ножиці (звичайні та манікюрні);
клей ПВА, пензлик, серветки.

2. Вирізаємо роздруковані шаблони.

-

3. Переносимо шаблони на фетр потрібного
кольору та вирізаємо деталі аплікації.
Кольористика деталей з фетру:
основа (найбільша деталь) – світло-зеленого
кольору;
будинок та хмарка – білого кольору;
дах – темно-коричневий;
двері (більша деталь), димохід та стовбури
дерев– темно-коричневого кольору;
двері (менша деталь) та віконця – світлокоричневого кольору;
сонце – жовтого кольору;
квіти (кількість та колір) за власним
бажанням;
крона дерев – темно – зеленого кольору.
4. Приклеюємо на напівкартон блакитного
кольору всі вирізані з фетру деталі.
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Вітаємо! Робота готова.

Технологічна карта виготовлення архітектурного об’єкта
технікою «витинанка» для учнів 7 класу
Зображення

Етапи роботи
1. Матеріали та інструменти:
 білий аркуш формату А4 з
роздрукованою схемою;
 кольоровий напівкартон
формату А4 для фону 1шт.;
 клей ПВА або клей-олівець;
 ножиці, лінійка, канцелярський
(макетний) ніж;
 підкладна дощечка.

2. Вирізаємо ножицями або канцелярським
(макетним)
ножем
витинанку
за
наданою схемою.
3. На одну зі сторін вирізаної витинанки
наносимо клей.
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4. Приклеюємо витинанку на кольоровий
напівкартон темного кольору.

Вітаємо!
Робота завершена

Додаток 3
Регламент
проведення міського конкурсу
зі спортивно-технічного напрямку «Три стихії» у дистанційному форматі
1. Загальні положення
Метою проведення міського конкурсу зі спортивно-технічного напрямку
«Три стихії» (далі – Конкурс) є підтримка обдарованої учнівської молоді,
популяризації науково-технічної діяльності як ефективного засобу навчання і
виховання дітей, формування практичних навичок публічної презентації
моделі техніки, підвищення ролі технічної творчості в системі позашкільної
освіти.
Основними завданнями заходу:
- організація змістовного дозвілля дітей;
- залучення учнівської молоді до різноманітних напрямів спортивнотехнічної, пошуково-конструкторської, дослідницької діяльності;
- пропаганда досягнень учнівських колективів.
2. Організатори Конкурсу
Організатором Конкурсу є управління освіти Мелітопольської міської
ради Запорізької області та комунальний заклад «Центр позашкільної освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області.
Загальне керівництво підготовкою та проведенням заходу здійснює
науково-технічний відділ Центру позашкільної освіти.
3.
Учасники Конкурсу
До участі в Конкурсі допускаються роботи, виконані індивідуально або
колективом учнів (2-3 учасники), які навчаються в 5-6-х класах закладів
загальної середньої освіти міста.
4.
Заходи Конкурсу
У рамках Конкурсу передбачено проведення наступних етапів у
дистанційному форматі:
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 до 17.01.2021 – практична робота: виготовлення моделей, що були
або є на озброєнні Збройних Сил України (авіація; авто-, бронетехніка; флот та
інше), заповнення реєстраційної форми на участь за посиланням
https://cutt.ly/xhzN5no
з додаванням 2 фотографій виробу, виконаних у різних ракурсах зйомки
 до 24.01.2021 – складання аналітично-пошукового проєкту (пошук
інформації про виконану модель та оформлення у формі презентації), подання
презентації на електронну адресу ntvpozaskilla@gmail.com
 26.01.2021 – онлайн-доповіді з презентацією виготовленої моделі
техніки у платформі Google Meet.
5.
Вимоги до робіт
У виконанні моделей техніки можуть бути використані різноманітні
матеріали, елементи конструкторів, оформлення на власний розсуд.
Розмір виробу учасники обирають самостійно.
Оцінювання виконаних моделей техніки здійснюється за такими
критеріями:
 відповідність роботи цілям і завданням Конкурсу;
 оригінальність ідеї;
 художній рівень виконання моделі;
 оригінальність задуму;
 якість і виразність роботи.
Аналітично-пошуковий проєкт оформлюється у формі презентації в
програмі Power Point або сервісі графічного дизайну Canva. Кількість слайдів
у презентації необмежена.
Структура презентацій: історія створення або становлення винаходу,
вплив даного об’єкту на становлення галузі, негативні або позитивні сторони
від використання, висновки тощо.
Оцінювання аналітично-пошукових проєктів здійснюється за такими
критеріями:
 відповідність темі Конкурсу;
 послідовність, логічність викладу;
 оригінальність, самостійність виконання;
 рівень інформативності;
 грамотність та якість оформлення.
Онлайн-доповідь аналітично-пошукових проєктів передбачає виступ з
доповіддю та презентацією тривалістю не більше 5 хвилин у платформі
Google Meet; відповіді на запитання 2 хв.
6.
Підбиття підсумків
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За результатами рішення експертів визначаються переможці Конкурсу,
які нагороджуються грамотами та призами управління освіти Мелітопольської
міської ради Запорізької області.

2.9. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИАЗОВСЬКОГО БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ В ПЕРІОД ЗМІН ТА НОВОВВЕДЕНЬ
Зозуля Інна Миколаївна,
заступник директора з
навчально-виховної роботи
КЗ «Приазовського Будинку
дитячої та юнацької творчості»
Період вимушеного карантину, протягом якого працюють педагоги та
навчаються діти України та світу,— період змін, перезавантаження поглядів,
ідей, теорій. Для Приазовського Будинку дитячої та юнацької творчості
дистанційне навчання є інновацією, бо це не лише абсолютні зміни у подачі
інформації, це і нововведення, які переносять усі попередні форми роботи
педагога з дітьми в онлайн-режим. І тому від того як саме педагог вибудує
схему діяльності з вихованцями (тотожно з планом та графіком роботи),
залежить продуктивна робота колективу гуртка.
Під час організації дистанційного навчання в гуртках Будинку творчості
виникають такі умови навчання, за яких утруднений безпосередній контакт
керівника гуртка з вихованцями, тому виконання навчальних програм набуває
іншої специфіки. Окрім того, існують особливості викладання та виконання
практичних робіт гуртківцями, досягнення ними певних компетентностей.
Керівники гуртків Приазовського БДЮТ під час вимушеного карантину
організували дистанційну роботу з вихованцями за допомогою дистанційних
технологій навчання: соціальна мережа Facebook, платформи Viber, Zoom,
навчальна платформа Google Classroom (https://classroom.google.com/) –
безкоштовного сервісу Google з використанням сервісів Google (Диск, Форми,
Документи, Таблиці, Презентації).
Педагоги забезпечили наявність сукупності заходів: засобів надання
освітніх матеріалів для вихованців гуртка; засобів контролю за виконанням
завдань; засобів інтерактивної співпраці керівника гуртка з вихованцями;
можливості швидкого доповнення курсу новою інформацією.
Для вихованців педагоги використовують в роботі мультимедійні
презентаційні меседжі, майстер-класи, перегляди пізнавальних фільмів,
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тестові теоретичні завдання, розробляють інтерактивні бліц-турніри;
здійснюють підбірку та демонстрацію фотографій моделей, демонструють
тематичні відеофільми; переглядають тематичні відео виставки, безкоштовні
віртуальні експозиції українських і зарубіжних музеїв.
Спеціально для зручності роботи в період локдауну та карантину на
сайті нашого закладу створена сторінка «Дистанційне навчання».

https://priazdt.wixsite.com/rbdt
Мандруючи цією інтернет-сторінкою, вихованці та їх батьки мають
змогу ознайомитись із розкладом та змістом роботи гуртків у період
посилення обмежувальних заходів.
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Щодня, у період дистанційного навчання, педагоги нашого закладу
надсилали теоретичний матеріал, завдання з поетапним виконанням
вихованцям, користуючись інтернет платформою Google Classroom
(https://classroom.google.com/). Де для кожної групи Будинку творчості
створений власний онлайн-клас.
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Педагоги знімали та надсилали дітям відео-майстеркласи
та відео-заняття.

Деякі відео майстер-класи та відео-заняття доступні до перегляду
на нашому сайті та на ютуб каналі.
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Посилання

Сайт Приазовського Будинку дитячої та юнацької творчості
https://priazdt.wixsite.com/rbdt

Сторінка «Дистанційне навчання» https://priazdt.wixsite.com/rbdt/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%
D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

Розклад та зміст роботи у період посилення обмежувальних
заходів -https://drive.google.com/file/d/1fZA9fq5rZYxuqnrTpJsjetrsjud6NvjL/view

Відео-майстеркласи та відео-заняття
https://priazdt.wixsite.com/rbdt/about-3

Ютуб
канал
«Плейлист
Дистанційне
навчання»https://www.youtube.com/playlist?list=PLkJrGHny6l1uHGldJaPvgC8wmQkzeFpJh

2.10. ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ В КОМУНАЛЬНІЙ
УСТАНОВІ «ПРИМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ» В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Чернова Ольга Вікторівна,
методист
КУ «ПЦДЮТ» ПМР ЗО,
м.Приморськ
Пандемія, спричинена гострою респіраторною хворобою COVID – 19,
змусила позашкільну освіту частково чи повністю перейти на дистанційне
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навчання. Це стало випробуванням для всіх: і для освітян, і для вихованців та
їх батьків.
Якісне навчання в дистанційній формі передбачає наявність доступу до
швидкісного інтернету, технічного забезпечення (комп’ютер, планшет,
смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також те, що педагоги
мають володіти технологіями та методологією навчання за допомогою
дистанційних технологій.
Гуртки
науково-технічного
напряму
комунальної
установи
«Приморський центр дитячої та юнацької творчості» на час введення
карантину забезпечували освоєння програм гуртків за рахунок застосування
елементів дистанційного навчання. Це дало можливість керівникам гуртків
спробувати свої сили в новому амплуа, «перезавантажити» власну систему
поглядів на освітній процес, залишатись «конкурентоспроможним» педагогом.
Для успішної організації навчально-виховного процесу адміністрація,
керівники гуртків визначилися наскільки вихованці готові до дистанційної
освіти. Кожен педагог проаналізував наявність гаджетів, їхню потужність у
своїх колективах, і таким чином визначилися з різними формами
дистанційного навчання в кожному гуртку, не зупиняючись на одному.
Так, керівники гуртків організовували активну роботу з вихованцями,
створюючи навчальні робочі групи через онлайн-зустрічі, електронну пошту,
соціальні спільноти Viber, Telegram та Facebook, онлайн-платформи Zoom,
Webex, Google Meet, веб-сайт закладу http://cdut.ucoz.net/, власні блоги
керівників гуртків.
За допомогою зазначених методів комунікації у гуртках спортивнотехнічного та художньо-технічного напрямів проводилися офлайн та онлайнперегляди навчально-пізнавальних та виховних відео, онлайн-заняття на
платформі Zoom, виставлялися відеозаняття гурткової роботи на спеціально
створених сторінках для вихованців у Фейсбук та Інстаграм, проводилися
майстер-класи для вихованців гуртків «Декоративно-ужиткове мистецтво»,
«Початково-технічне моделювання», «Авіамоделювання» («Виготовлення
моделі метального планеру (250 мм)»), «Паперопластика» («Виготовлення
квітів»), «Умілі ручки» («Виготовлення іграшки-антистресу», «Великодній
віночок»), проводилися різні активності, конкурси, челенджі у створених
офіційних групах на Фейсбук та Інстаграм; виставлялися завдання на веб-сайті
закладу та власних блогах керівників гуртків, виставлялися теми занять та
виховних заходів для опрацювання та обговорення.
Обов’язковою і дуже важливою умовою успішного навчання за
допомогою дистанційних форм був зворотній зв’язок з вихованцями.
Керівники гуртків налагоджували його з дітьми, у процесі якого вихованці
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надсилали відео та фотоматеріали про виконанні завдання, фотосвітлини
виготовлених власноруч поробок, селфі. За результатами цієї роботи, як
підсумок вивченої теми, створювалися презентації робіт вихованців
(«Карантин – не канікули», «Виставка творчих робіт вихованців»). Також
гуртківці з керівниками гуртків вітали всіх відео листівками до різних свят:
Дня дитинства, Дня матері, Дня Перемоги.
Особливу увагу керівники гуртків приділяли роботі з батьками. Під час
комунікації з ними, надавалися поради щодо організації навчальної роботи,
відпочинку вихованців під час карантину, проводилися онлайн-конференції
(«Як адаптуватися до режиму «карантин», «Як запобігти захворюванню чи
існує лікування?», «Навчання дома: корисні поради»), челенджі. Публікації
результатів комунікацій виставлялися у соціальних мережах.
Керівники гуртків дистанційно успішно організовували участь
вихованців в обласних конкурсах: «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (5
переможців), «Щит Батьківщини» (4 переможці), «Космічні фантазії» (4
переможці), «ТехноЕкоStyle» (1 переможець), «Знай і люби свій край» (16
переможців), «Писанковий рай» (7 переможців), «Квітуча Україна» (11
переможців), «Світ оригамі» (3 переможці) та ін.
Всі педагогічні працівники брали активну участь в обласних та
Всеукраїнських онлайн-заходах (семінарах, конференціях, нарадах, зустрічах,
крос-форумах):
«Якість
позашкільної
освіти
–
основа
її
конкурентоспроможності в умовах децентралізації», «Інноваційна діяльність
педагога закладу позашкільної освіти», «Позашкільна освіта – 2021: стан та
перспективи», «Позашкільна освіта без бар’єрів», «Моделі неформальної
освіти для здорового майбутнього Європи» та ін. Також працювали членами
експертної комісії ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело
творчості - 2021» та обласного конкурсу рукописів навчальної літератури для
закладів позашкільної освіти системи освіти.
Наприкінці навчального року за допомогою Google Forms складалися
електронні звіти педагогів про виконану роботу за результатами дистанційних
комунікацій за всіма напрямами гурткової роботи.
Таким чином, дистанційне навчання – це зовсім новий формат роботи,
складний та водночас гнучкий та творчий процес, який допомагає створити
єдине освітнє середовище, стимулює розвиток і підвищення кваліфікації
педагогів, залишається актуальним та має право на існування надалі поряд з
традиційними формами навчання.
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2.11. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Клочкова Катерина Олександрівна,
методист
КЗПО «ЦДЮТ» ДМР
Василівського району ЗО,
м.Дніпрорудне
Під час роботи в умовах карантинних обмежень, пов’язаних з
поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 на території України, за
рекомендаціями Міністерства освіти і науки керівникам закладів освіти і
відповідно до наказів по ЦДЮТ, освітній процес, а також виконання
організаційно-педагогічної, методичної роботи в Дніпрорудненському ЦДЮТ
було організовано з використанням технологій дистанційного навчання.
Специфіка дистанційного навчання, базується на цифрових технологіях,
інтернет-ресурсах, впливає на способи відбору і структуризації змісту,
способи реалізації методів і організаційних форм навчання. Роль керівника
гуртка полягає в тому, щоб допомогти здобувачам освіти, стимулювати їх до
самостійних роздумів, відкриттів, нових поглядів, розвиток творчого
потенціалу. Водночас керівник та вихованець залишаються учасниками цього
процесу, знаходяться в активному творчому пошуку.
Найпоширеними інструментами спілкування в дистанційному навчанні є
платформа ZOOM, Skype, googlе classroom, googlе meet, електронна пошта,
чат, відеоконференція, You-Tube-канали, соціальні мережі та месенджери,
група у Viber чи Facebook, Instagram тощо.
Адміністрацією закладу спільно з керівниками гуртків для створення
єдиного освітнього простору було організовано інформування здобувачів
освіти і батьків вихованців про умови опрацювання навчального матеріалу
шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет сторінках, у Viber
групі, індивідуальних консультацій під час карантину.
Для реалізації завдань навчальних програм з позашкільної освіти
керівниками гуртків Дніпроруненського ЦДЮТ було розроблено систему
роботи з вихованцями всіх вікових груп за рівнями навчання (згідно з
індивідуальними планами).
Керівники
гуртків
науково-технічного
напряму
Абакумова
Ю.В.,Фоменко Л.І., Хорошавіна С.О.для вихованців всіх груп підготували і
надали відео практичних матеріалів, майстер класи: рухлива іграшка –
«Жабенятко», «У кого швидше?», «Грайлива мавпочка», «Курча», «Модель
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катамарана». Керівники гуртків «Стендове моделювання» Романюк Є.В. і
«Радіотехнічний» Сахтара А.П. для вихованців кожної вікової групи (згідно
завдань навчальних програм) підготували матеріали для відео уроків,
презентації, організували онлайн консультації для вихованців, які потребували
додаткової допомоги; проводили консультації для батьків в телефонному
режимі.
Керівниками гуртків художньо-технічного напряму створено добірку
фото і відео матеріалів: «Лялька-сплюшка», «Текстильна курочка»,
«Великодній кошик», «Півник з фетру», «Пасхальний кролик», «Яйце з
бісеру» ( гуртки «Текстильна іграшка» керівник Фоменко Л.І., «Інтер’єрна
іграшка» керівник Овсієнко С.М., «Рукоділля» керівник Абакумова О.О.,
«Моделювання іграшок-сувенірів» керівник Хорошавіна С.О.). Під час
проведення онлайн-занять і майстер-класів матеріали систематично
викладалися на інтернет сторінках ЦДЮТ, Viber групі.
Керівник гуртка «Театральна майстерня «ARTisTU» Науменко Ю.О.
підготувала добірку майстер класів: «Сценічна мова», «Артикуляція»,
«Сценічний рух», «Акторська майстерність». Під керівництвом Науменко
Ю.О. вихованці театрального гуртка «ARTisTU» долучилися в режимі онлайн
до привітання з Днем перемоги усіх ветеранів, вихованців, працівників
літературною композицією Р.Рождественського. Відео було представлено на
всіх інтернет ресурсах ЦДЮТ (на сторінці закладу в Фейсбук, Instagram,YouTube-каналі).
З використанням технологій дистанційного навчання, а саме через
електронну пошту, месенджери керівниками гуртків ЦДЮТ здійснювався
зворотній зв’язок із гуртківцями: перевірка виконаних робіт, проведення
вікторин, онлайн виставок. За допомогою платформи масових відкритих
онлайн ресурсів «Всеосвіта» керівники гуртків взяли участь у вебінарі «Булінг
в закладі освіти: як виявити та що робити»
Керівники гуртків Пуголовкіна О.В., Фоменко Л.І., Романюк Є.В.,
Хорошавіна С.О. успішно завершили навчання у проєкті Челендж «Навчай
українською» за ініціативи Української гуманітарної платформи і отримали
сертифікати за результатами тестування.
На офіційних сторінках соціальних мереж Дніпрорудненського Центру
дитячої та юнацької творчості презентовано:
26 квітня 2021 року – до 35 річниці Чорнобильської катастрофи
проведено керівниками гуртків інформаційно-просвітницькі заходи, виховні
бесіди з гуртківцями направлені на вшанування наслідків подій на
Чорнобильській АС. Проведено конкурс малюнків присвячений 35 річниці
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Чорнобильської катастрофи, у конкурсі взяли участь 43 вихованці віком від 7
до 17 років. Усі учасники та переможці отримали дипломи.

30 квітня 2021 року – проходив конкурс «Великдень своїми руками». У
конкурсі брали участь вихованці гуртків закладу.
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5-6 травня 2021 року – відбулася акція «СТОП БУЛІНГ» , були
проведені бесіди щодо протидії булінгу. Булінг впливає на всіх, хто бере в
ньому участь або спостерігає та має деструктивні наслідки в майбутньому
житті. ЦДЮТ закликає всіх поважати свої права, права іншого і вчитися
співіснувати разом! Ми не боїмося сказати! STOP Булінг! Не мовчи!
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8-9 травня 2021 року – ЦДЮТ привітав усіх вихованців та працівників
онлайн літературною композицією Р.Рождественського. Відео було
представлено на всіх інтернет ресурсах Центру (Фейсбук, Instagram, YouTube-каналі,).
20 травня 2021 року – проводився фотоконкурс до Дня Вишиванки. В
конкурсі взяли участь вихованці ЦДЮТ, мешканці міста Дніпрорудне,
Василівка, села Скельки. Конкурс проводився на краще українське вбрання за
номінаціями: «Моя вишивана родина», «Я у вишиванці». Фото із хештегом
відповідної номінації було завантажене на сторінку ЦДЮТ м. Дніпрорудне у
Facebook або надіслане на Viber. Всі учасники та переможці були відзначені!
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Як результат тісної співпраці керівників гуртків, вихованців ЦДЮТ та за
підтримки батьків учнівської молоді, у практичному доробку кожного
колективу є відеоматеріали творчих робіт талановитих вихованців, фрагменти
відеоуроків та майстер класів від педагогів, сертифікати учасників проєктів.
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2.12. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ГУРТКІВ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ
Гонтар Ганна Володимирівна,
в.о. директора
БДЮТ «Центр розвитку
дітей та молоді»
м.Бердянськ
Станом на 2021-2022 н.р. в БДЮТ «Центр розвитку дітей та молоді»
працює 12 гуртків технічної творчості, відвідує їх близько 300 вихованців
віком від 5 до 21 року. Досвідчений педагогічний колектив закладу
позашкільної освіти велику увагу приділяє системі пошуку, розвитку і
підтримки юних талантів та дарувань. Гуртки технічного профілю БДЮТ
пишаються своїми вихованцями, які в дорослому житті стали справжніми
майстрами своєї справи – льотчиками, моряками, майстрами, кваліфікованими
робітниками. Окрім того, гуртки науково-технічного напрямку активно задіяні
в культурно-дозвіллєвому житті громади, традиційною для нашого закладу є
участь у святкових виступах, змаганнях, показових запусках повітряних
літаків, ракет, та кораблів до Дня міста, Дня Перемоги, святкування Дня
Незалежності та Дня захисників і захисниць України.
Уже кілька років центральну ялинку міста прикрашають креативні
іграшки ручної роботи, які виготовлені педагогами та гуртківцями БДЮТ, які
вивчають технічний дизайн та моделювання. І запровадження дистанційних
форм навчання не стали на заваді цим чудовим традиціям, а лише спонукали
педагогічний колектив до пошуку нових методів творчої взаємодії з
вихованцями та їхніми родинами.
Виклики, що постали перед сучасною позашкільною освітою,
(запровадження дистанційного та змішаного навчання, інформатизація та
цифровізація всіх процесів) не оминула і науково-технічний напрям, навіть
більше – саме науково-технічні гуртки стали флагманами адаптації
позашкілля до нових умов. У цьому невеликому огляді ми представляємо
досвід навчальної та виховної роботи БДЮТ «Центр розвитку дітей та молоді»
м. Бердянськ на прикладі дистанційних занять гуртків науково-технічного
профілю.
Гурток «Авіамоделювання» (керівники Дарчук Денис Васильович та
Поскрипко Юрій Миколайович) – працює від часів заснування Станції юних
техніків, яку в 2017 році було реорганізовано в БДЮТ «Центр розвитку дітей
та молоді». На заняттях з авіамоделювання вихованці вчаться виготовляти
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найпростіші моделі з пінопласту – «Металки», які випробують на відкритому
просторі та опановують вміння створювати моделі літаків, ракет та інших
малих літальних апаратів, які запускаються за допомогою радіокерування та
кордових стрічок. Найбільш досвідченні діти виготовлять літаки – копії на
двигунах ДВС. Авіамоделювання- це масовий технічний вид спорту, що
допомагає ознайомитись зі світом авіації. Це одне із найбільш улюблених
занять гуртківців. Робота з моделями літаків та ракет унікальна тим, що
поєднує в собі інтелектуальну діяльність, розвиває математичну
компетентність та фізичні навантаження під час запусків, які відбувається на
свіжому повітрі.
Із запровадженням дистанційної форми роботи основним викликом для
авіа- і ракетомоделістів став факт унеможливлення запуски моделей
гуртківцями. Утім, більше уваги педагоги мали змогу приділити демонстрації
власної майстерності у випробовуванні та запуску моделей. Освітню
діяльність у дистанційному форматі гурток «Авіамоделювання» проводить за
такою структурою: викладачі записують відео, майстер-класи, розміщують їх
на сайті закладу БДЮТ «Центр розвитку дітей та молоді» та в соціальних
мережах (ютуб-каналі, сторінка фейсбук БДЮТ), пропонують їх до перегляду
й ознайомлення вихованцями. Зворотний зв’язок із вихованцями
підтримується під час організованих конференцій на платформі ZOOM ,
спілкування у групах https://www.youtube.com/watch?v=tvV31uEQ65c
Велике значення у організації гурткової роботи має виховний компонент
освіти, гуртківці активно задіяні у підготовці до святкових заходів закладу і
міста, беруть участь у тематичних днях та акціях. 12 квітня святкується
Міжнародний день авіації і космонавтики. У 2021-му році саме на час
довгоочікуваного авіамоделістами періоду підготовки до свята припав період
карантинних обмежень, тому і організація, і власне святкування відбувалося у
режимі он-лайн. Творча група педагогів та вихованців гуртків технічного
напрямку створила онлайн-інсталяцію «Космічні мандрівки», яка дозволила
усім глядачам зануритися у світ Космосу та дізнатися, як історія авіації
пов’язана із рідним містом. Онлайн-проект доступний до перегляду за
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=HOpQmz7rye0
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Гурток «Судномоделювання» (керівник гуртка Іордатій Ілля
Вікторович) під час дистанційної роботи організував роботу за допомогою
платформи ZOOM. Діти вчаться проектувати та будувати моделі суден
самостійно, отримуючи відеоматеріали, створені керівником гуртка.
https://www.youtube.com/watch?v=vZbbkGLZwzU&list=PLI1m_FIGRCxPt_WOhE17WHO2OY_2MbgD&index=25
Після перегляду та самостійного опрацювання матеріалу гуртківці
мають можливість отримати консультацію наставника в індивідуальній чи
груповій формі. Запровадження дистанційної форми навчання відкрило нові
горизонти для створення ситуації успіху для вихованців. Очна участь у
чемпіонатах судномоделістів потребувала залучення чималих коштів батьків
та спонсорів, а ось дистанційний формат став більш доступним для учасників
із віддалених від центру громад. У квітні 2021 року Чемпіонат України з
судномоделювання (стендове моделювання клас – «С») вперше було
організовано в дистанційному форматі, участь у ньому взяв керівник гуртка
БДЮТ Іордатій Ілля Вікторович та його вихованці. І дебют вийшов
надзвичайно вдалим – почесні 1 «срібло» та 2 «бронзи» і неоціненний досвід
участі у таких відповідальних змаганнях засвідчили, що дистанційний формат
може бути цікавим і результативним https://www.brd24.com/news/berdyanskiesudomodelisty-prizery-chempionata-ukrainy.html Утім, дистанційна участь у
змаганнях та робота з виховання майбутніх чемпіонів-судномоделістів усе
одно є певним «компромісним» варіантом роботи.
Чемпіонат Європи з судномоделювання цього річ пройшов уже у
«звичайному» режимі в сонячній Хорватії. Завдяки багатоетапній і серйозній
підготовці участь у чемпіонаті нашого керівника гуртка Іллі Іордатія була
оцінена
на
«срібло»
вже
Міжнародного
рівня
https://www.facebook.com/bdutbvo/posts/382912156875231.
Ми переконані, що саме особистий приклад керівника є орієнтиром для
становлення успішної особистості гуртківця. саме професійна діяльність
педагога як в очному, так і дистанційному форматах є гарним виховним
прикладом для дітей та молоді.
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Однією із найуспішніших практик проведення дистанційних занять
серед гуртків технічного профілю нашого закладу демонструє гурток
«Технічний дизайн» (керівник гуртка Гонтар Ганна Володимирівна). На
онлайн-заняттях, що організовані у синхронному режимі за розкладом роботи
гуртка за допомогою платформи ZOOM та у асинхронному режимі
індивідуальних консультацій діти продовжують ознайомлюватися та
освоювати поняття технічного дизайну, тематичного малюнку, моделювання й
конструювання, виготовлення моделей із різноманітних матеріалів. Усі
дистанційні заняття у форматі зум-конференцій записуються та зберігаються у
хмарному середовищі Google керівника гуртка, за потреби вихованці та
педагог можуть звернутися до тієї чи іншої теми, матеріали використовуються
для укладання презентаційного контенту, оформлення портфоліо гуртка тощо.
Активну участь гуртківці беруть у тематичних виховних заходах згідно з
планом роботи БДЮТ, що проводяться у дистанційному форматі. Під
керівництвом керівника в індивідуальному та груповому форматі юні
дизайнери виготовляють вироби, світлини яких складають основу тематичних
композицій, присвячених святам та знаменним подіям, а саме
 Дню зустрічі птахів https://youtu.be/7FMNyocnVH4
 Великодню https://www.youtube.com/watch?v=tTSGo3oqj9E ,
 Дню космонавтики та авіації https://youtu.be/HOpQmz7rye0?t=134
 Дню
пам’яті
та
примирення,
Дню
Перемоги
https://www.youtube.com/watch?v=yCy9SP-4Ckc
Маємо і практику залучення батьків до дистанційної роботи гуртка. До
прикладу, регулярно проводиться анкетування батьків, опитування щодо форм
роботи та технік, яким надають перевагу діти під час дистанційного навчання.
Зворотній зв’язок із вихованцями та батьками через спілкування у робочій
групі viber засвідчує збереження високого інтересу дітей до навчання у гуртку
«Технічний дизайн», незважаючи на дистанційну форму, про що свідчить
також збереження контингенту вихованців більш ніж на 90%.
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Скриншоти з Вайбер групи з відгуками батьків та анкетуванням.

Постійно проводиться моніторинг потреб, інтересів й бажань вихованців
та їх батьків.
Відкрите заняття на рівні міста для ЗПО та ЗЗСО.
Робота гуртка технічного напрямку «Технічний дизайн» під час
дистанційного навчання на платформі Zoom.
Тема: «Виготовлення шкатулки з картону та дерев’яних паличок».
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https://docs.google.com/presentation/d/1X9avqx0yYR3rQz7oa6QNQ6R4ogLzhso/edit#slide=id.p1
../Downloads/Проект%20шкатулка%20(1).pptx
Гурток «Комп’ютерна анімація» та «Юні користувачі ПК» очікувано
безболісно перейшли до дистанційної форми навчання через профільну
специфіку занять, це дозволило привнести у заняття творчо-організаційні
методи роботи з групою. Керівник гуртка Нікішев Юрій Володимирович
велику увагу приділяє згуртованості вихованців навіть у дистанційному
форматі, цілей такої компенсаційної соціалізації керівник досягає засобами
розподілення ролей гуртківців у проектній роботі. За таким принципом під час
«дистанційки» було створено декілька мультфільмів, вітальних листівок у
форматі анімації до свят та знаменних дат:
https://www.youtube.com/watch?v=ADdYxEFNB24
https://www.youtube.com/watch?v=4bSiIbg5jQw,
https://www.youtube.com/watch?v=bmOUjp3-0as
https://www.youtube.com/watch?v=_HN8TYAZFJk
Здоров’язбережувальний компонент освіти теж присутній у роботі юних
аніматорів, разом із керівником старші гуртківці брали участь у монтажі
відеоролика «Інструкція з охорони праці під час дистанційного навчання»,
який
підготувала
творча
група
БДЮТ.
https://www.youtube.com/watch?v=PotYIhjoTq8
Юні користувачі ПК під час запровадження дистанційного навчання
опанували методику спільної роботи над презентаціями, створюючи спільні
проекти, наприклад, презентацію «Як правильно садити дерева», яка інтегрує
технічні та екологічні знання у процесі опанування життєвих компетенцій
дітей https://www.youtube.com/watch?v=6nD8quxmYaA
Дебютом для нового гуртка «Звукозапис та аранжування», що
розпочав роботу лише в 2021-2022 навчальному році стала участь у спільному
проекті зі створення святкової музичної композиції до Свята осені. Саме
дистанційний формат роботи дозволив організувати колективне написання
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мелодії, запис, аранжування та зведення треку. Результат творчості вихованців
та керівника у супроводі відеоряду процесу саунд-дизайну викладено на
офіційному ютуб-каналі БДЮТ https://youtu.be/8rMXTOKbCo8
Гурток «Чарівний пісок» працює за методикою створення картин із
піску, яка є авторською і застосовується лише на заняттях гуртка нашого
закладу. Із запровадженням дистанційного формату роботи керівник гуртка
Шаульська Інга Анатоліівна зосередила увагу на роботі із загальним
просторово-композиційним баченням вихованців, виробленні естетикокультурних компетентностей, матеріалознавчих вмінь, розвитку тактильнокінестичної чутливості вихованців. Під час роботи гуртківці шукали нові
сюжети, техніки та матеріали, розширювали творчі горизонти задля
збереження інтересу до такого виду творчості як малювання піском. За
результатами «домашньої» роботи керівник гуртка організовує виставки у
онлайн-режимі
(інстаграм-сторінка
керівника
гуртка
https://www.instagram.com/inga.shaulskaia/?hl=ru ,) а також у офлайн-форматі –
у вигляді звичайних виставок робіт під час послаблення карантинних
обмежень на відвідування закладів позашкільної освіти. На дистанційній
роботі продовжуються проводитись індивідуальні виставки дітей.
https://www.youtube.com/watch?v=w9MjP6BdQKI
Цікавою практикою виявились конкурси глядацьких симпатій, які
проводились за допомогою голосування на сторінці інстаграм, які залучили
увагу аудиторії до висвітлення роботи гуртківців та їхні творчі досягнення.

Гурток «Чарівна скарбника» (керівник гуртка Бєлява Оксана
Леонідівна) у своїй діяльності навчає гуртківців виготовляти різноманітні
сувеніри, подарунки до свят та знаменних дат, діти знайомляться з
матеріалами й інструментами для роботи з природними та штучними
матеріалами. Керівник готує відеомайстеркласи, бере активну участь у
організаційно-масових заходах закладу, конкурсах, виставках тощо
https://www.youtube.com/watch?v=1ATsGokgy9c
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Гурток «ПТМ» (керівник гуртка Марков Дмитро Юрійович)
ознайомлює гуртківців з різноманітними матеріалами та інструментами та
роботою з ними. Навчаються самостійно виготовляти шаблони та надалі
використовувати їх для виготовлення своїх робіт.

Гурток «Технічне моделювання для молодших школярів» (керівники
гуртків: ШевченкоЛ.М., Кошик О.В., Бєлява О.Л.) у своїй діяльності навчать
гуртківців виготовляти різноманітні сувеніри та подарунки з пластиліну,
повітряного пластиліну. вихованці знайомляться з матеріалами й
інструментами для роботи з природними та штучними матеріалами.

Гурток «Веселка творчості» (керівник гуртка Печенєва І.А.) у своїй
діяльності ознайомлює гуртківців виготовляти різноманітні сувеніри та
подарунки з різних техніках виконання з різноманітних матеріалів. Вихованці
використовують матеріали й інструментами для роботи з природними та
штучними матеріалами.
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Окремо хочемо зауважити, що під час «дистанційки» гуртки науковотехнічного напряму БДЮТ беруть найактивнішу участь у заходах, до яких
залучено батьків та громадськість. Так в умовах весняного «карантину» 202021 н.р. наш заклад організував і провів онлайн-фестиваль «Творчі родини
БДЮТ», де було представлено творчі здобутки гуртківців та членів родин
https://youtube.com/playlist?list=PLI1m_FIGR-CyUcvjSxESnJAYU43Ollf-N
Навесні 2021 року було організовано фотофлешмоб «Мама може»,
присвячений Дню матері, родини вихованців технічних гуртків залюбки
продемонстрували родинні таланти з конструювання, моделювання,
малювання,
виготовлення
сувенірів
і
прикрас
https://www.youtube.com/watch?v=qaJyrLvFYIs
Також цікавою формою звітування про результати дистанційного
навчання для нашого закладу стали онлайн-інсталяції до свят та визначних
подій, в якій брали участь усі гуртки науково-технічного напряму БДЮТ.
https://www.youtube.com/watch?v=tTSGo3oqj9E
Методисти та культорганізатори закладу згідно річного плану роботи
проводять заплановані заходи дистанційно на платформі Zoom.
Усі керівники гуртків постійно навчаються медіаграмотності та активно
впроваджують її в свою роботу. На час карантину у Будинку дитячої та
юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді» гурткові занять
проводяться на платформі Zoom (синхронно та асинхронно). Зворотній зв’язок
вихованці надають через Viber групи. Конференції відбуваються групові,
також і індивідуальні усе залежить від складності виконання роботи та
особистих проектів.
Керівники гуртків активно впроваджують та використовують у своїй
роботі проектну діяльність. Зміна очної форми проведення занять на
дистанційну не завадило виконувати програми гуртків, а бажання керівників
гуртків та їх вихованців спонукало освоювати нові можливості, які диктує нам
теперішній час.
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