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1. Вступ 

Організація роботи педагогічного колективу над науково-методичною 

проблемою повинна мати системний  підхід.  

«Системний підхід, - за визначенням Юрія Анатолійовича  Конаржевського 

-  вченого педагога, - це методологічна орієнтація в науковому пізнанні 

об’єктивної  дійсності і практика управління складними системами”. 

Навчально-виховний заклад -  це складна система, в яку входить багато 

структурних елементів і підсистем: вихованець – група –  колектив; педагог – 

педагогічний колектив - адміністрація. Таким чином, управління закладом треба 

здійснювати на основі системного підходу. А так як робота над проблемною 

темою стосується всього навчально-виховного закладу, то тут має  також 

забезпечуватися системний підхід, тобто даний процес має управлятися. Бо, 

якщо система – то вона обов’язково управляється, а її відсутність – втрата 

управління, яка веде до розпаду, хаосу, розрухи. 

 

2. Рекомендації науковців з системного підходу  в  управлінні процесом 

роботи над проблемною темою 

 

    Завдання, визначені державними освітянськими документами щодо 

удосконалення управління навчальними закладами, неможливо реалізувати без 

трансформації ідей науки та упровадження інноваційних технологій навчання 

та виховання. 

 

Системний підхід  передбачає виконання таких вимог до управління 

процесом роботи над проблемною темою: 

1. Збір інформації. 

2. Педагогічний аналіз інформації. 

3. Прогнозування результатів.  

4. Планування. 

5. Організація. 

6. Регулювання. 

7. Контроль. 

8. Корекція. 

9. Стимулювання. 

10. Аналіз на основі зворотнього зв’язку. 

 

Для одержання  відповідного  позитивного  результату  щодо  організації 

роботи над науково-методичною проблемою необхідно розглядати під кутом 



5 

 

саме системного підходу.  Науковці  пропонують наступні етапи роботи над 

проблемною темою: 

 

1. Аналітичний етап. 

2. Визначення проблеми. 

3. Визначення шляхів реалізації  (Творча група).  

4. Теоретичне осмислення педагогічної ідеї та ознайомлення із наявним 

передовим педагогічним досвідом з даної проблеми. 

5. Розробка практичних рекомендацій (Творча група). 

6. Створення членами творчої групи передового досвіду на основі педагогічної 

ідеї. 

7. Пропаганда нової педагогічної ідеї, вироблення у практичних працівників 

психологічної установки на її використання. 

8. Вивчення і узагальнення створеного ППД, уточнення на цій основі 

практичних рекомендацій. 

9. Впровадження в масову практику ідей проблемної теми з урахуванням 

розроблених і уточнених рекомендацій.  

(Впровадження – це спеціально організована система втілення в практику 

результатів фундаментальних і прикладних досліджень). 

10. Аналіз проміжних та кінцевих результатів. Підведення підсумків роботи 

над проблемою. 

  

 Кожен з цих етапів роботи над проблемною темою має свій зміст та 

завершену групу заходів, спрямованих на вирішення визначених завдань. 

      Перший етап – аналітичний, на нього треба звернути особливу увагу, бо 

саме від цього етапу залежить реальність, об’єктивність, обгрунтованість у 

визначенні проблемної теми для вивчення та впровадження. Саме цей етап  

породжує, поглиблює наступні прорахунки, недоліки в роботі над проблемною 

темою. Аналіз за минулий період повинен бути глибоким і всебічним,  містити 

статистику, порівняльний аспект, що дає можливість встановити динаміку і 

темп розвитку, можливість вибору (визначення) конкретної, науково-

методичної проблеми для опрацювання. Що ж таке педагогічний аналіз? 

 

Педагогічний аналіз ( І. Звєрєва) – це цілеспрямована   аналітична діяльність 

адміністрації закладу, педагога та  спрямована на: 

•  виділення основного, суттєвого в складній і багатогранній роботі колективу 

за рік (за попередні роки);  

•встановлення причинно-наслідкових зв’язків в діяльності шляхом 
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розкладення її на окремі напрямки;  

• оцінку кожного з них;  

• визначення його місця і ролі в цілісній системі  життя закладу,     

• виявлення зв’язків між самими напрямками та всією роботою в навчально-

виховному закладі. 

 

  Формула  педагогічного аналізу: 

 Результат (чого досягли, чого не досягли). 

 Причини (чому це виявилося можливим або неможливим). 

 Фактори (що цьому сприяло  або  не сприяло). 

 

Мета педагогічного аналізу: 

 

1. Дати об’єктивну оцінку фактичного стану педагогічного процесу в 

позашкільному закладі  і його результатів.                                                                                                                

2. Виявити перспективи розвитку позашкільної освіти. 

3. Встановити основні фактори, які впливають на кінцевий результат. 

4. Визначити внутрішні і зовнішні резерви розвитку позашкільної освіти. 

 

    Отже, щоб зробити глибокий аналіз результатів навчально-виховного 

процесу, необхідно дати об’єктивну відповідь на запитання: Хто ми є? Які ми 

є сьогодні? Які ми були? Якими хочемо бути, враховуючи директивні, 

нормативні документи в галузі освіти та позашкільної  освіти.  Що в нас для 

цього є і чого не достає? 

  “Розумний, глибокий аналіз, – вважав В. О. Сухомлинський – перша 

сходинка в оволодінні методами дослідження, прийомами творчої праці. 

Вміти поглянути на пройдений шлях, щоб оцінити зроблене, скласти план на 

майбутнє – така основа будь-якої творчої праці, в тому числі і праці 

педагогічної. Якщо не навчитися, не вміти або, ще гірше, не хотіти 

аналізувати свою діяльність і об’єктивно давати її оцінку, то ніколи не можна 

оволодіти мистецтвом працювати творчо і перспективно”. 

Саме робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою 

вимагає не лише певних науково-методичних знань, але й вияву ініціативи, 

творчості. 

 

Другий етап  -  є вибір проблемної теми. Цей вибір науково-методичної 

проблеми не може бути випадковим. Обов’язково  потрібно  врахувати  ряд  

факторів:                                         
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1. Завдання, які стоять перед навчально-виховним закладом  на даному 

етапі, директивні та нормативні  документи щодо розвитку позашкільної 

освіти, сучасні науково-методичні ідеї, передовий педагогічний досвід з 

організації навчально-виховного процесу.    

2.Аналітичний аспект, про який сказано вище.          

    3. Вибирати таку проблему,  яка  сприяла  б  підвищенню  ефективності  і 

результативності або всієї навчально-виховної роботи, або  її  складових.    

    4. Враховувати думку педагогів,  вихованців, батьків; провести 

консультації  з науковцями  ОІППО. 

    5. Формування проблеми повинно бути чітким, небагатослівним,   

відображати сучасну педагогічну ідею та спроектований результат. 

Визначивши проблему, необхідно визначити мету та завдання реалізації 

проблеми.  Це непростий і надзвичайно відповідальний етап роботи після 

визначення проблеми. Тут головне вказати – ЩО? і КОЛИ?  

      Типова помилка багатьох керівників навчальних закладів полягає в тому, 

що вони частіше всього, не розкриваючи смислу питання – Що досягнути?, 

зразу дають відповідь на питання – “Як досягнути?”. Тобто, випускаючи 

формулювання мети, починають із постановки завдань, що науково 

необґрунтовано, так як друге (завдання) повинно виходити із першого (мети). 

Таким чином, порушується наукова логіка. Недооцінка такого підходу 

знижує мобільність, реальність і практичну значимість. 

 

То що ж таке мета?  

 Мета – це передбачення результату, тобто проектування очікувань. Які 

вимоги до мети? 

1. Конкретність (щоб можна було відчути результат). 

2. Реальність (можливість результатів). 

3. Контрольність (можливість оцінки, рівень досягнутих результатів). 

4. Наступність. 

 

Як же має формулюватися мета і завдання? 

При визначенні мети (цілей) важливо встановити, який саме результат 

передбачається одержати при її досягненні, якими засобами одержати даний 

результат; тобто, має спрацьовувати така формула:   

предмет засіб результат. 

 

Завдання – це ті ж складові, що і мета + спосіб. Тобто, предмет – засіб – 

результат – спосіб.                                                                                                  
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Формула  така: предмет  засіб  спосіб  результат. 

Наприклад : 

1. Активізувати в навчальному закладі організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами на основі концептуально нових підходів щодо 

професійного росту педагогічних працівників. 

• Предмет – методична робота;  

•Засіб – активізувати в навчальному закладі організацію методичної роботи; 

•Спосіб – розробити концептуальні нові підходи; 

• Результат – професійний ріст педкадрів. 

   Визначивши проблему, мету, завдання, необхідно визначити термін 

роботи над проблемною темою (3 – 5 років). 

  Звичайно, вибір педагогічної проблеми має носити колективний характер, 

хоча ініціатива, як підтверджує практика, належить в основному керівникам 

навчального закладу. 

  Щоб викликати інтерес, зацікавленість вибраною проблемою, необхідно 

розкрити, обгрунтувати її актуальність і значимість з виходом на кінцевий 

результат. А це вимагає копіткої роз’яснювальної роботи, проведення цілого 

ряду науково-методичних заходів (конференцій, “круглих столів”, 

опрацювання рекомендованої літератури, співбесід, мозкових штурмів тощо). 

     Вибір проблемної теми має підтвердитись конкретним управлінським 

документом. Це може бути рішення педагогічної ради, наказ по навчальному 

закладу тощо. 

 

Третій етап – це етап  визначення шляхів реалізації проблеми, тобто 

планування роботи. Це може бути окремий план роботи над проблемною 

темою (як додаток до річного плану), а може органічно входити до річного 

плану кожного року. Але, так як план навчального закладу складається на рік, 

а проблемна тема розрахована на декілька років, то може бути окремо 

складений план роботи над проблемною темою на відповідний термін з 

визначенням на кожний рік конкретного об’єму роботи із проектуванням 

очікуваних результатів (як проміжних так і кінцевих). Але, як поступити в 

цьому випадку, визначається  навчальним закладом, враховуючи свої 

можливості. Головне, щоб дана робота конкретно планувалася.  

На даному етапі передбачається створення творчої групи, яка скоординує 

роботу над проблемною темою.  

 

 

 



9 

 

Планувати роботу можна за таким зразком:  

Проблемна тема: ____________________________________________________ 

Мета: ______________________________________________________________ 

Завдання: ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи 

(за роками) 

Очікувані 

результати 

Відпові-

дальний 

Термін 

виконання 
Примітка 

            

 

     Із планом роботи, розробленим творчою групою, необхідно ознайомити 

весь педагогічний колектив, обговорити і внести, при необхідності, відповідні 

корективи. 

    Четвертим етапом є загальнотеоретична підготовка педагогічного 

колективу. На цьому етапі необхідно досягнути глибокого осмислення кожним 

членом педагогічного колективу наукової ідеї, яка буде трансформуватись в 

практичну площину. З цією метою можуть використовуватися як традиційні, 

так і інноваційні форми роботи (круглі столи, дискусії, ділові ігри, аналіз 

літератури, інтерактивні вправи, самоосвітня робота тощо). 

    П’ятим етапом є розробка практичних рекомендацій щодо втілення 

педагогічної теорії в живу практичну діяльність, які мають бути конкретними, 

щоб дати відповідь на питання Що? Коли? Кому? На які очікувані результати 

вийти?. 

    Шостим етапом є створення членами творчої групи передового 

педагогічного досвіду, що є першим кроком щодо втілення наукової ідеї в 

практичну діяльність. Це надзвичайно вагомий і складний етап прилучення 

науки до практики. “Здійснене вченими відкриття, коли воно оживає в 

людських взаємовідносинах, в живому пориві думок і емоцій – тоді дане 

відкриття постає перед учителями як посильне завдання. У впровадженні 

теоретичних істин у живі людські думки і емоції – і є суть творчої праці 

вчителів, – відзначав В.О. Сухомлинський. 

      При виборі об’єкта, на базі якого створюється ППД (а це в основному 

члени творчої групи), враховуються можливості об’єкта (його теоретична 

підготовка, бажання). З даним об’єктом проводиться велика робота з розкриття 

науково-теоретичної основи нової педагогічної ідеї. Якщо це група, то тут 

мають місце лекції, семінари, практичні заняття, самоосвіта за відповідним 

списком рекомендованої літератури. Необхідно особливо підкреслити 

важливість участі наукових співробітників, викладачів вузів, ОІППО у роботі 
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різних методичних структур. 

    Теоретична підготовка тих, хто виявив ініціативу щодо створення 

перспективного педагогічного досвіду, повинна бути тісно пов’язана з 

можливістю практичної перебудови їх роботи в світлі нової педагогічної ідеї.  

У зв’язку з цим педагогам необхідно допомогти в моделюванні занять, у 

відпрацюванні окремих прийомів та форм роботи, проведенні експериментів 

тощо. Сухомлинський підкреслював:  “ Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця 

давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не 

перетворилося на нудну, одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя по 

стежці досліджень...”. В цих словах видатного педагога яскраво відображена 

суть даного етапу роботи щодо впровадження досягнень науки в практику. Це 

найбільш відповідальний етап, від якого залежить кінцевий результат. І тут, 

перш за все, необхідна послідовність, копітка компетентна допомога 

керівникам гуртків. Практика підтвердила, що без такої допомоги самі по собі 

найбільші зусилля педагога можуть бути безрезультатними.  

Необхідно підкреслити вирішальну роль керівників  у створенні ППД. Ця роль 

залежить від глибини їх проникнення в творчу лабораторію педагогів, в 

технологію їх роботи. Часто керівники навчального закладу передовий досвід 

зводять до поверхової констатації результатів роботи педагогів або пасивне 

фіксування окремих прийомів педагогічної діяльності. Завдання полягає в 

наданні конкретної допомоги педагогу, в умінні створювати разом з ним 

передовий досвід. 

Необхідно також підкреслити важливість створення сприятливих умов для 

педагогів, які здійснюють роботу щодо створення передового досвіду 

(розвантажити їх від другорядних справ, скоротити інші заходи, знайти 

способи морального та матеріального стимулювання). 

Сьомим етапом є розповсюдження (пропаганда) нової педагогічної ідеї, 

показ її втілення в практичну діяльність членів творчої групи.  

Організація роботи творчої групи, створення на її базі конкретного об’єкта 

ППД, не означає, що в цей час колектив не включається в роботу над 

проблемою. 

     Реалізація даного етапу зв’язана з необхідністю вироблення у різних 

категорій педагогічних кадрів психологічної установки на використання даних 

досягнень, щоб далі ефективно приступити до впровадження досвіду роботи в 

межах навчального закладу. В процесі цієї роботи важливо показати перевагу 

розроблених на базі нової педагогічної ідеї рекомендацій та перспективи їх 

використання. Виникнення нового передового педагогічного досвіду  можливо 

лише на основі критичного аналізу старого досвіду. Сухомлинський зазначав,  
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“що не можна навчити вирішувати завдання новими прийомами сьогодні, якщо 

нам не відкрили очі на неефективність старих прийомів”.  

     Важливим завданням даного етапу роботи з педкадрами є формування у 

кожного педагога зацікавленості до нових педагогічних знань, вироблення 

позитивного відношення до них, переконаності у необхідності перебудови 

своєї роботи, готовності працювати по новому, побороти невпевненість, а 

потім сміливо рухатись вперед. Оптимальними формами підготовки педкадрів 

до впровадження нових ідей є проблемні семінари, семінари-практикуми, 

тренінги тощо, в процесі яких здійснюється їх теоретичне переозброєння, 

цілеспрямованість до практичного втілення. В цей період самоосвітня робота 

педкадрів має підпорядковуватися роботі над проблемною темою. 

     Заступник директора, методкабінет повинні оперативно забезпечувати 

педагогів списками рекомендованої літератури, тематикою рефератів, 

кваліфікованими консультаціями тощо. Саме шляхом самоосвіти кожен 

педагог може глибоко розібратися в новій педагогічній ідеї і шляхах її 

реалізації. 

     Даний етап має важливе значення в системі роботи щодо впровадження 

досягнень науки. Але пропаганда теоретичних знань сама по собі та із 

демонстрацією досвіду окремих педагогів ще не забезпечує практичного 

впровадження її кожним працівником. Ознайомлення з новими знаннями ще 

нікого ні до чого не зобов’язує. Воно може залишатися на рівнів простого 

просвітництва і не сприяти принциповому впливу на практику. Ось чому 

процес впроваджень досягнень науки в практику окремими педагогами 

навчального закладу  не може на цьому закінчуватися.  

     На восьмому етапі необхідно провести моніторингові дослідження щодо 

результативності трансформації педагогічної ідеї в практичну діяльність, які б 

забезпечували глибоке та всебічне вивчення досвіду об’єкта з метою 

визначення його реальних характеристик, перспективності, результативності. 

А це вимагає від адміністрації цілеспрямованого внутрішнього керівництва і 

контролю. Тобто, для переходу щодо поширення та впровадження 

педагогічного досвіду, створеного на основі наукової ідеї, в масову практику 

необхідно врахувати: 

1.Вплив даного досвіду на розвиток і саморозвиток особистості вихованця. 

     2.Наскільки досвід відзначається життєтворчою ідеєю, яка відповідає 

гуманістичним характеристикам. 

3.Вплив досвіду на психічне та фізичне здоров’я вихованців. 

     4. Рівень забезпечення комплексності та системності, так як особистість не 

можна формувати частинами. Головною установкою при проведенні 
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моніторингових досліджень має бути заповідь – “ Не нашкодь дитині!”. 

     Дев’ятим етапом є впровадження в масову практику досвіду реалізації 

нової педагогічної ідеї (на базі розроблених і уточнених рекомендацій). Це 

надзвичайно складний і відповідальний етап в системі роботи щодо 

трансформації ідей педагогічної науки. Даний етап пов’язаний зі зміною 

старих стереотипів тощо. Без чіткої і послідовної системи заходів цільового 

призначення з таким завданням справитися неможливо. 

Впровадження  узагальненого досвіду  педагога у масову практику 

починається, звичайно, із ознайомлення всіх категорій педагогів із суттю 

напрацьованого досвіду. З цією метою проводиться серія семінарів-

практикумів на базі досвіду цього педагога. В практиці такі семінари-

практикуми складаються із трьох частин:  

1.Теоретична (лекція, доповідь, повідомлення тощо). 

2.Семінарська частина (семінар, обговорення тощо). 

3. Практична частина (практичний показ досвіду в дії: відвідування занять, 

виховних заходів тощо). Дуже ефективною є така форма, як виступ педагога-

автора досвіду перед педагогічним колективом із детальною розповіддю про 

систему і технологію своєї роботи, про умови її ефективності, про наявні 

труднощі. Підготовці таких висновків необхідна серйозна допомога 

методичних служб закладу. 

В навчальному закладі  може створюватися консультаційний пункт, який 

веде творча група і автор передового досвіду з проблеми впровадження його в 

життя. 

 Серйозним стимулом для більш інтенсивної трансформації наукової ідеї в 

практику роботи може бути науково-практична конференція.  

Організація роботи з проблемної теми передбачає ведення відповідного 

обліку як об’єктів передового досвіду так і його послідовників. Це дає 

можливість аналізувати географію впровадження передового досвіду і 

своєчасно звертати увагу на тих, хто в такій роботі не бере участі.  

Важливою ланкою щодо осмислення наукової ідеї і впровадження її в 

практичну діяльність є методичні об’єднання, які виконують ряд специфічних 

завдань. Перш за все, вони конкретизують зміст і шляхи впровадження нової 

педагогічної ідеї і передового досвіду, враховуючи специфіку конкретного 

предмета. Тому методичні об’єднання, ознайомившись із рекомендаціями 

творчої групи і досвідом роботи педагога, повинні розробити для себе 

конкретні рекомендації, пам’ятки, поради щодо реалізації ідеї у відповідності 

із специфікою профілю  організації навчально-виховного процесу. Методичні 

об’єднання організовують і координують роботу педагогів  щодо 
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ознайомлення з передовим досвідом, впровадженням його в практику, 

заслуховують звіти окремих осіб  про хід впровадження Для більш 

цілеспрямованої роботи щодо трансформації педагогічної ідеї та впровадження 

досвіду на базі об’єкта створюється Школа ППД. Як відомо, перевага ШППД  

в тому, що її керівник, працюючи на протязі певного періоду із сталим складом 

слухачів, має можливість багаторазово показати дії, прийоми і методи своєї 

роботи; здійснити практичне навчання слухачів; допомогти їм оволодіти 

технологією свого досвіду; тренувати їх аж до оволодіння необхідними 

вміннями і навичками. Звичайно, тут необхідна зі сторони адміністрації 

допомога, контроль і корекція. 

 Значна роль в процесі впровадження досягнень науки і передового досвіду 

належить педагогічній раді закладу. В залежності від мети і часу проведення 

засідання педагогічної ради вона може виконати ряд важливих завдань: 

поглиблення знань педагогів про суть нової педагогічної ідеї, передового 

досвіду; аналіз стану роботи  щодо впровадження ідеї в практику; розробка 

завдань колективу із впровадження досвіду і врахуванням особливостей 

навчального закладу; аналіз і підведення підсумків роботи над проблемною 

темою тощо. Рішення педагогічної ради повинно носити виключно конкретний 

характер, розкривати конкретні положення і висновки науки, шляхи їх 

реалізації, практичної діяльності педагогів і строки виконання. В рішенні 

повинен відображатися конкретний досвід, використовуючи який педагоги 

можуть найбільш ефективно удосконалювати свою роботу в світлі нової 

педагогічної ідеї. 

 Велике значення в справі впровадження досягнень науки і передового 

досвіду в роботу особливо молодих педагогів  є наставництво. Наставник 

допомагає і теоретично, і практично. Впровадження нових педагогічних ідей, 

рекомендацій, передового досвіду залежить від цілеспрямованої діяльності  

адміністрації закладів. Вони безпосередньо управляють процесом перебудови 

роботи у масштабі закладу, виробляють конкретні управлінські рішення у 

зв’язку з перебудовою, зміною  на основі наказів, розпоряджень, інструкцій 

тощо.  

     Варто відмітити, що результати діяльності навчального закладу щодо 

впровадження досягнень науки ППД в значній мірі залежать і від позиції самих 

педагогів, від їх відношення до нового, бажання його впроваджувати. 

    Ось чому так важливо створити в навчально-виховному закладі творчу 

обстановку, виховати у педагогів смак до теорії, повагу до досвіду інших, 

прагнення до безперервного поповнення своїх знань. Тільки у поєднанні 

постійної самоосвіти і тактовного  контролю в закладі, педагогічні ідеї  і 
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досвід, які ідуть ніби із зовні, можуть стати внутрішнім досягненням педагога, 

а їх реалізація перетвориться у його потребу. 

 Узагальнюючий етап передбачає з’ясування результативності роботи 

щодо впровадження в практику нової наукової ідеї і ППД. Тут необхідно 

одержати вичерпну інформацію про фактичний стан справ в цій області. В 

зв’язку з цим особливого значення набуває самоаналіз та самоузагальнення 

педагогом результатів своєї праці  з виходом на кінцевий результат, а також 

моніторингові дослідження організації навчально-виховної роботи закладу.       

Підведення підсумків роботи може бути у формі підсумкового наказу, 

рішення педагогічної ради, відео матеріалу, методичного посібника тощо    

Варто замітити, що оцінку роботи закладу, педагога  про стан 

впровадження досягнень науки, передового досвіду можуть здійснювати лише 

ті, хто добре компетентний в даному питанні. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З  ПРОБЛЕМНОЇ  ТЕМИ  

«ВИКОРИСТАННЯ  НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ – ШЛЯХ  

ДО  ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ» 

 

3.1. Вступ 

Організація роботи над науково-методичною проблемою – найбільш 

ефективний шлях трансформації педагогічної ідеї в практику.  Відсутність 

системного підходу до роботи над науково-методичною проблемою  серйозно 

гальмує трансформацію досягнень педагогічної науки в практику роботи 

навчального закладу, педагога.   

У зв’язку з цим першочергового значення набуває проблема створення 

таких педагогічних колективів, де діє координація зусиль усіх педагогів 

навчального закладу, зосередження їхньої уваги на вирішенні конкретної 

педагогічної проблеми. В поєднанні постійної самоосвіти, вияву ініціативи, 

творчості, їх реалізація в своїй роботі - тільки за таких умов   можна значно  

підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу 

 

Обираючи проблемну тему в обласному Центрі НТТУМ «Грані», були 

враховані такі чинники, як: 

 відповідна фахова підготовка педагогічних працівників; 

 створення умов для творчості в індивідуальній і колективній діяльності; 

 використання нетрадиційних форм і методів навчання та виховання; 

 використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм; 

 надання вихованцям свободи вибору способів навчання у гуртках; 
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 матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу; 

 видавнича діяльність, творчі роботи педагогів Центру  із питань 

упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. 

  

А також те, що у діяльності педагогічного колективу Центру «Грані» 

активно використовуються: 

 проектні технології, що забезпечують інтеграцію  знань і вмінь із різних 

видів діяльності у гуртках; 

 ігрові технології, які формують навички розв’язувати творчі завдання на 

основі вибору альтернативних варіантів; 

 технології особистісно зорієнтованого, диференційованого навчання; 

 інтерактивні технології (робота в групах, метод проектів, «мозковий 

штурм», рольові й ділові ігри, «відкритий мікрофон», взаємне навчання, 

тренінги   тощо); 

 технології проблемного навчання. 

 

Дійсна тема є актуальною і перспективною,  так як світ ідей змінюється 

швидше, ніж покоління. Адже завдання, визначені державними 

освітянськими документами щодо удосконалення управління навчальними 

закладами, неможливо реалізувати без трансформації ідей науки та 

упровадження інноваційних технологій навчання й виховання.  

 

Ознайомившись із стратегічними планами  з розвитку позашкільної 

освіти та із завданнями, які дедалі гостріше постають перед сучасним 

навчальним закладом щодо адаптації учнів до життя в інформаційному 

суспільстві, творча група визначилась в наступному. Щоб стати людиною 

ХХІ століття сучасному учневі необхідно не лише оволодіти базовими 

комп’ютерними навичками, але й навчитися збирати та аналізувати 

інформацію, синтезувати нові знання, ефективно співпрацювати з людьми 

різних культур. Отже, необхідно підвищувати мотивацію до навчання учнів і 

залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи 

на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення якості 

навчання учнів шляхом формування відповідних компетентностей. 

 

Означено вимоги до визначення єдиної науково-методичної теми : 

1. Актуальність теми (проблеми) для діяльності конкретного 

педагогічного колективу; відповідність розвитку колективу щодо 
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реалізації конкретних завдань, які випливають з науково-методичної 

теми. 

2. Відповідність теми (проблеми) сучасним педагогічним ідеям і 

концепціям. 

3. Колегіальність вибору теми (проблеми) усім педагогічним колективом 

з урахуванням думок його найавторитетніших членів. 

4. Діалектичний зв’язок єдиної теми (проблеми) закладу з темою чи 

проблемою, над якою працюють педколективи району чи області, з 

існуючим  ППД, з конкретними науково-дослідними установами, які 

спроможні надати допомогу закладу своїми методичними розробками. 

5. Цілісність – охоплення науково-методичною темою (проблемою) як 

навчальної, так і виховної роботи. 

 

Мета роботи над НМП Центру: сформувати в педагогів закладу 

поняття необхідності та готовності до впровадження сучасних інноваційних 

технологій. 

     Завдання: 

- систематично залучати педагогів Центру до активної участі у 

різноманітних методичних заходах  з метою підвищення їх професійної 

майстерності; 

- створити умови пошукової діяльності; стимулювати до 

експериментальної, науково-дослідної роботи; 

- широко запроваджувати інформаційно-комунікативні технології у 

діяльність закладу; 

- створити достатню матеріальну базу для успішної роботи гуртків; 

- підвищити методичний та запровадити психологічний супровід 

навчально-виховного процесу; 

- підвищити  професійний  ріст  педагогічних кадрів. 
 

Обрану у 2014 році проблемну тему  - «Використання новітніх 

технологій – шлях до підвищення якості освіти й виховання» – педагогічний 

колектив Центру «Грані» запланував  опрацювати за 4 роки.  
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3.2. Етапи роботи над науково-методичною темою Центру «Грані» 

 на 2014 – 2017 роки 

Початковий, підготовчий  етап   (2014 рік) 

1) Вивчення теоретичних положень проблеми та наявного практичного 

досвіду Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти.  

2) Організація педагогічного колективу Центру «Грані» для втілення 

науково-дослідної проблеми. 

3) Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та 

інтересів як усього колективу, так і кожного педагога (анкетування, 

діагностування педагогів з метою виявлення рівня професійної кваліфікації, 

систематизація побажань педагогів, ознайомлення колективу з досягненнями 

психолого-педагогічної науки, новими пед. технологіями) 

4) Обговорення науково-методичної проблеми на засіданні педагогічної 

ради. 

5) Педагогічна рада «Визначення способів розвитку професіоналізму 

педагога». 

6) Створення ініціативної творчої групи педагогів Центру з метою  

планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих 

завдань. 

7) Складання плану роботи над проблемою. 

8) Розподіл обов’язків. 

9) Педагогічна рада «Впровадження інноваційних технологій в 

навчально-виховний процес для успішного розвитку творчих здібностей та 

обдарувань школярів». 

10) Інструктивно-методична робота заступників директора закладу з 

педагогічними кадрами (групові та індивідуальні консультації). 

11) Планування та проведення відкритих занять, виховних заходів, 

підготовка дидактичного матеріалу.  

 

 Етап реалізації, впровадження окремих елементів  (2015 рік) 

1) Продовження вивчення теоретичних положень щодо новітніх 

педагогічних технологій у позашкіллі. 

2) Створення умов для вирішення поставлених завдань: 

- оформлення довідково-інформаційного куточка з визначеної проблеми 

- складання переліку рекомендованої літератури з проблеми 

- вдосконалення системи роботи керівників гуртків у контексті роботи 

над проблемою 
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- вивчення досвіду роботи  педагогів інших позашкільних закладів, які 

працюють над аналогічними проблемами 

- проведення  інструктивно-методичних нарад, лекцій, дискусій, які 

реалізують окремі аспекти проблеми 

3) Організація наставництва, консультацій для молодих педагогів. 

4) Організація семінару – тренінгу «Інтерактивні технології навчання». 

5) Створення та забезпечення ефективної роботи творчих груп, школи 

перспективного педагогічного досвіду. 

6) Активізація діяльності методичних об’єднань, координаційно-

методичних рад Центру. 

7) Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної 

проблеми. 

8) Інструктивно-методична робота адміністрації з педагогічними кадрами. 

9) Анкетування з подальшим опрацюванням даних серед педагогів та 

вихованців. 

10) Планування та організація психолого-педагогічного семінару 

«Психологічні основи педагогічних інновацій». 

 

Практичний етап,  утілення проблеми у практику (2016 рік) 

1) Організація педагогічного колективу на реалізацію даної проблеми. 

2) Виконання педагогами конкретних науково-дослідницьких завдань 

3)  Організація семінару – тренінгу «Вебінар – зручний спосіб навчання за 

допомогою Інтернету». 

4) Педагогічна рада «Місце і роль інтерактивних технологій у формуванні 

ключових компетенцій особистості». 

5) Розробка творчою групою основних положень, рекомендацій, методів, 

заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі  Центру «Грані», кожного  

керівника гуртка зокрема. 

6) Організація  взаємовідвідування  гурткових занять, вивчення і 

виконання керівниками гуртків запропонованих методичних рекомендацій. 

7) Узагальнення та впровадження в практику роботи керівників гуртків 

перспективного педагогічного досвіду з даної проблеми. 

8) Організація науково-теоретичного семінару «Соціально-педагогічні 

аспекти творчості». 

9) Випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над проблемою. 

10) Педагогічна рада «Роль МО в розвитку творчого потенціалу педагога 

(звіт про роботу МО)». 

11) Реалізація проектів, моделей розвитку, напрацювань із теми. 
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12) Творчі звіти кращих педагогів за результатами роботи над науково-

методичною проблемою. 

13) Моніторинг рівня зростання банку обдарованих вихованців. 

14) Узагальнення матеріалів. Створення науково-методичного посібника. 

 

 Етап моніторингу та узагальнення досвіду  (2017 рік) 

1) Узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних 

рекомендацій. 

2) Коло ідей «Нові педагогічні технології в сучасному навчальному 

процесі». 

3) Організація декади відкритих занять «Заняття дає досвідчений 

педагог». 

4) Проведення творчих звітів методичних об’єднань (МО і КМР), творчих 

груп про наслідки роботи над проблемою. 

5) Педагогічна рада «Урахування психолого-педагогічних аспектів 

заняття – важлива умова реалізації новітніх технологій». 

6) Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, 

випуску методичних бюлетенів, вісників, інших матеріалів. 

7) Проведення  підсумкової науково-практичної конференції на тему 

«Колективний досвід Центру «Грані» зі створення умов для розвитку й 

самореалізації особистості в умовах використання новітніх педагогічних 

технологій». 

8) Моніторинг рівня зростання якості знань вихованців, участі у 

конкурсах, змаганнях. 

9) Анкетування серед педагогів і вихованців. 

10) Підбиття підсумків роботи, узагальнення матеріалів. Створення 

науково-методичного посібника. 

 

В процесі роботи над проблемною темою створено ініціативну творчу групу 

педагогів Центру, проведено педради,  засідання НМР, засідання МО, виховні 

заходи, відкриті заняття, анкетування, семінари, тренінги, обмін досвідом з 

позашкільними закладами області, методичні розробки тощо.  

Як приклад, далі деякі творчі роботи над проблемною темою  педагогів 

обласного Центру «Грані». 
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3.3. ПРЕЗЕНТАЦІЯ  

«Програма роботи колективу Центру “Грані” 

 над науково-методичною проблемою у 2014 – 2017 роках 

Ревков О. В. – заступник директора з НМР 

 

 
 

        

ВИКОР ИСТАННЯ

НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ –

Ш ЛЯХ Д О ПІД ВИЩ ЕННЯ

ЯКОСТІ ОСВІТИ І

ВИХОВАННЯ

 

 

Р ОБОТА КОЛЕКТИВУ

НАД ЄД ИНОЮ НМП :
* КОЛЕКТИВНА ФОР МА ПОШ УКОВОЇ

Р ОБ ОТИ

*Щ ОД О ВИР ІШ ЕННЯ АКТУАЛЬ НОЇ

ПСИХОЛОГО-ПЕД АГОГІЧНОЇ ПР ОБ ЛЕМИ

*З МЕТОЮ ВД ОСКОНАЛЕННЯ

НАВЧАЛЬ НО-ВИХОВНОГО ПР ОЦЕСУ ТА

*ПІД ВИЩ ЕННЯ ПР ОФЕСІЙНО-

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО Р ІВНЯ ПЕД АГОГІВ

    

К . Станіславський : «К ол ек т и в із дек іл ьк ох

деся т к ів ч ол овік н е м ож е об’єдн а т и ся ,

дер ж а т и ся і м іц н іт и л и ш е н а осн ові

особи ст ої вз а єм н ої си м п а т ії вс іх ч л ен ів .

Д л я ц ього л ю ди дуж е р із н і , а п оч ут т я

си м п а т ії н ест ій к е і з р а дл и ве. Щоб

об’єдн а т и л ю дей , п от р ібн а біл ьш я сн а і

м іц н а осн ова – ц е ідея ».

Об’є днавча сила у

пе дагогічних коле ктивах -

організ ація роботи над є диною

пе дагогічною пробле мою

 

 

СИСТЕМНИЙ ПІД ХІД Д О Р ОБОТИ НАД

НАУКОВО-МЕТОД ИЧНОЮ ПР ОБЛЕМОЮ:

1.З б ір інф ормації

2.Пед . аналіз  

інф ормації

3.Прогнозування  результатів

4.Планування

5.Організація

6.Регулювання

7.Контроль

8. Корекція

9.Стимулювання

10.Анал із на  основі зворотного 

зв”язку

    

ЕТАПИ Р ОБОТИ ЦЕНТР У «ГР АНІ» НАД

НМП:

Етап ре алізаці ї  – організація дослідно ї  

роботи

Початковий е тап – вивче ння літе ратури 

й пере дового  педагогічного  досвіду

Утіле ння пробле ми у  практику

Узагальнюючий е тап

2014

2015

2016

2017
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ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП (2014 Р ІК )(

Вивчення

теоретичних 

положень
Організація  

колективу Дослідження  

реального рівня

Обговорення  

проблеми

Тематичні 

педради

Створення  

творчої групиСкладання  

плану роботи

Розподіл 

обов”язків

ІМР, 

консультації

Відкриті заняття , 

виховні заходи, дидакт. 

матеріал

      

ПЛАН роботи

педагогічного  колективу Центру 

«Грані» 

над  науково -методичною 

проблемою 

у 2014 році

Використання  новітніх 
технологій – шлях до 

підвищення якості освіти й 
виховання

 

2. ЕТАП Р ЕАЛІЗ АЦІЇ – ВПР ОВАД ЖЕННЯ

ОКР ЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ (2015 Р ІК )

Створення  умов 

для  вирішення  

завдань: …
Організація  

наставництва , 

консультації

Організація  

семінару-тренінгу
Робота  ТГ, , 

школи ППД

Активізація  

діяльності МО, 

КМР

Організація  

самоосвіти
ІМР з пед. 

кадрами Анкетування

Психолого-

педагогічний 

семінар

Вивчення  

теоретичних 

положень

      

ПР АК ТИЧНИЙ ЕТАП ,

УТІЛ ЕННЯ ПРОБЛ ЕМИ У ПРАК ТИК У (2016 РІК )

Організація  пед. 

колективу

Виконання  

конкретних 

завдань

Організація  

семінару-тренінгу

Тематичні пед. ради
Створення  ППД Взаємовідвідування

Впровадження  в 

практику ППД
Науково-теоретичний 

семінар

Творчі звіти педагогів

Діагностування  рівня  

розвитку учнів

Випуск методичних 

бюлетенів

Реалізація  

проектів

Узагальнення матеріал ів. 

Випуск  н.-м.посібника

 

 

4. ЕТАП МОНІТОР ИНГУ ТА

УЗ АГАЛЬНЕННЯ Д ОСВІД У (2017 Р ІК )

Узагальнення ,

аналіз отриманих 
даних

Декада 

відкритих занять

Творчі звіти 

МО, КМР, ТГ

Підсумкова 

науково-

практична 

конференція

Випуск бюлетенів, 

вісників, порад

Педагогічна  

рада

Коло ідей

Анкетування  

педагогів і 

вихованців

Моніторинг

Узагальнення  

матеріалів

       

СИСТЕМА УПР АВЛІННЯ Й

ПР ИЙНЯТТЯ Р ІШ ЕНЬ

 12₁

1  - Д ире ктор 

2 - З аступники 
директора  з  НВР , 

НМР ; методичний 

відд іл

3  - Відділи, 

ме тодичні 

об”єднання

4 - Вихованці, 

батьки, 

громадськість

 

 

М ЕТ А РОБ ОТ И НАД НМП ЦЕНТРУ

сф ор м ува т и  в 
п еда гогів з а к л а ду 

п от р ібн іст ь 
т а  гот овн іст ь до 

вп р ова дж ен ня  
суча сн и х 

ін н ова ц ійн их 
т ехн ол огій

      

З АВД АННЯ

 з алучати пе дагогів Це нтру до активної  участі  
у  р із номанітних ме тодичних з аходах, з  ме тою 
підвище ння їх проф е сійної  майсте рності;

 стимулювати до е кспе риме нтальної , науково -
дослідної  роботи;

 широко з апровадж увати інф ормаційно -
комунікативні те хнологі ї;

 створити достатню мате ріальну баз у для 
успішної роботи гуртків;

 підвищити ме тодичний та з апровадити 
психологічний супровід  навчально -ви ховн ого 
проце су;

 продовж ити співпрацю з  науковими та 
ме тодичними установами.
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“…бе з  

прагне ння д о  

наукової 

роботи 

вчите ль 

потрапляє  під  

влад у трьох 

д е монів: 

ме ханічності, 

рутинності, 

банальності; 

він д е ре в’яніє , 

кам’яніє …». 

       

А. МАСЛОУ

«Ми пови нні навчати лю дей бути креати вни ми…, щоб

вони були готові прийняти нове , умілі

імпровізувати …Настав час нової лю ди ни …, що відчуває в

собі силу , муж ність і впевненість, щоб довіритися тому,

що ди ктує си туація, з датної , якщо з надоби ться, виріши ти

проблеми , що постали перед нею , шляхом імпровіз ації ,

без попередньої підготовки».

 

 

 

 

 

 

Ми здатні досягнути мети ! 
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3.4. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЯК 

СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ В ОСВІТІ 

Методичний посібник 

                        Лукашева  А. О.  -   завідувач методичного відділу  

1. ВСТУП 

«Інформатизація  освіти   спрямовується на  

формування та  розвиток інтелектуального  

потенціалу нації, удосконалення  форм і 

змісту навчального  процесу, впровадження  

комп'ютерних методів навчання та  

тестування, що дасть можливість вирішувати  

проблеми освіти на вищому рівні з   

урахуванням світових вимог». 

                                     (Концепція Національної програми  інформатизації) 

Інформатизація (лат. information - пояснення, викладення) є одним із 

головних напрямів сучасної науково-технічної революції, на якому 

грунтується перехід від індустріального етапу розвитку суспільства до 

інформаційного.    Це   процес   перебудови   життя   суспільства   на   основі  

використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільне 

значущих видах діяльності. Інформатизація охоплює три взаємопов'язаних 

процеси: 

      а) медіатизацію (лат. mediatus - посередник) - удосконалення засобів 

збирання, збереження і поширення інформації; 

      б) комп'ютеризацію - удосконалення засобів пошуку та оброблення 

інформації; 

       в) інтелектуалізацію - розвиток здібностей, сприйняття і продукування 

інформації, тобто підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, в т. 

ч. використання засобів штучного інтелекту. 
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Концепція інформаційних технологій  була додана до 

елементу комунікації і виникла у 1980-ті роки. Наразі ІКТ включають 

апаратні засоби (комп'ютери, сервери тощо) та програмне 

забезпечення (операційні системи, мережеві протоколи, пошукові 

системи тощо). У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології є 

важливою і невід'ємною частиною держави, навчання, бізнесу та приватного 

життя. 

     Інформатизація освіти в Україні є одним із пріоритетних напрямів 

реформування. У широкому розумінні - це комплекс соціально-педагогічних 

перетворень, пов'язаних з насиченням освітніх систем інформаційною 

продукцією, засобами й технологією, у вузькому - впровадження в заклади 

системи освіти інформаційних засобів, що грунтуються на мікропроцесорній 

техніці, а також інформаційної продукції і педагогічних технологій, які 

базуються на цих засобах. 

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки 

основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення 

інформації. 

Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують 

комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) 

технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого 

навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер. 

Основні шляхи застосування ІТ в освіті:  

Створення інформаційних середовищ навчальних закладів;  

Створення педагогічних програмних засобів (ППЗ);  

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час 

здійснення проективного і дослідницького навчання;  

Застосування мультимедійних засобів навчання;  

Розробка дистанційних курсів;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1980-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Застосування інформаційних технологій в управлінні навчальним 

закладом;  

Використання засобів Інтернет з метою пошуку інформації, розробки 

програмно-методичного забезпечення навчальних закладів, професійного і 

психологічного консультування;  

Створення Web-сайтів навчальних закладів;  

Здійснення профорієнтаційної роботи в закладах освіти;  

Розробка і використання контролюючих програмних продуктів; 

Створення електронних бібліотек, медіатек тощо. 

Однією із найголовніших складових інформатизації  навчальних закладів 

є інформатизація навчального процесу - створення, впровадження та 

розвиток комп'ютерного орієнтованого освітнього середовища на основі 

інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій. Головною її метою є 

підготовка особистості до повноцінного життя і діяльності в умовах 

інформаційного суспільства, комплексна перебудова педагогічного процесу, 

підвищення його якості та ефективності. 

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційно-комунікаційні 

технології (далі – ІКТ) стали невід’ємною частиною життя людини.  

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

роботу  навчальних закладів України  регулюється наступними документами: 

 Законом України "Про освіту"; 

 Законом України "Про загальну середню освіту"; 

 Законом України "Про позашкільну освіту"; 

 Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо          

забезпечення функціонування та розвитку в Україні"; 

 Концепцією профільного навчання в старшій школі;  
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 Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні»;  

 Положенням «Про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів»; 

 «Санітарними правилами та нормами при проведенні занять із 

комп'ютерною технікою»; 

 Рекомендаціями  парламентських слухань на тему: "Реформи галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного 

простору України", схвалених  Постановою Верховної Ради України  

від 31 березня 2016 року № 1073-VIII тощо. 

Інформаційно-комунікаційні технології  -   це сукупність методів, засобів та 

прийомів пошуку,  створення, зберігання, опрацювання, подання та 

передавання графічних, текстових, цифрових, аудіо- та відеоданих на базі  

персональних комп’ютерів,  комп’ютерних мереж та засобів   зв’язку. 
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Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх в 

Україні останні  роки  наклали певний відбиток на розвиток особистості 

дітей та учнівської молоді. Потужний потік нової інформації, реклами, 

застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення 

електронних іграшок і комп'ютерних ігор, Інтернету, мобільних телефонів 

дуже впливають на виховання дітей і сприйняття ними навколишнього світу. 

Істотно змінюється й характер їх улюбленої практичної діяльності - гри, 

змінюються улюблені герої й захоплення.  

 

Застосування сучасних ІКТ-технологій у навчанні - одна з найбільш 

важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. 

 У вітчизняних навчальних закладах  в останні роки комп'ютерна техніка 

й інші засоби ІКТ стали все частіше використовуватися при вивченні 

більшості навчальних предметів. 
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Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові ІКТ 

навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість 

сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. 

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, 

наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Нині освіта 

стоїть перед важливим завданням: навчитися правильно, оптимально і 

нешкідливо застосовувати комп’ютер. Роль комп’ютера  на занятті більш 

складна: його використання в навчальному процесі допомагає педагогу 

зробити заняття динамічним, цільовим, насиченим, яскравим, таким, що 

запам’ятовується надовго. 

Для дітей особливе 

значення сьогодні має 

комп’ютер. Поєднуючи в собі 

можливості телевізора, 

відеомагнітофона, книжки, 

калькулятора,  універсальної 

іграшки, здатної імітувати інші 

іграшки й різноманітні ігри, 

сучасний комп’ютер разом з тим  

став для дитини рівноправним 

партнером, спроможним 

реагувати на її дії й запити, 

партнером, якого їй так часом не 

вистачає. 

 

Терплячий товариш і мудрий наставник, творець казкових світів і 

героїв, вершина інтелектуальних досягнень людства, комп’ютер відіграє все 

більшу роль у дошкільній, шкільній та позашкільній діяльності сучасних 

дітей, у формуванні їхніх психофізичних якостей і розвитку особистості. 
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Використання комп’ютерів у навчальній діяльності є дуже природним з 

погляду дитини і виступає одним з ефективних способів підвищення 

мотивації  й індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей та 

критичного мислення дітей. Ці інноваційні педагогічні технології стають 

типовим явищем освітянської практики, а готовність до їх застосування - 

вимогою до усіх педагогів. Актуальність цього питання обумовлюється 

змістом сучасної реформи  освіти.  

Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним,  якщо 

педагог не використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та 

Інтернет.   

Довідка. Інтерне т (пишеться з великої літери, від англ., дослівно - 

«міжмережа») — всесвітня система добровільно об'єднаних комп'ютерних 

мереж, побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів 

даних. Інтернет утворює глобальний інформаційний простір, слугує 

фізичною основою тенет і багатьох систем (протоколів) передачі даних. 

Часто згадується як «Всесвітня мережа» чи «Глобальна мережа». У побуті 

іноді говорять Іне т, Інтерне трі або Не трі.                                                                             

Інтернет народився в США наприкінці 60-х років, розроблявся з метою 

забезпечення взаємодії віддалених комп'ютерів і задумувався як мережа з 

безліччю альтернативних пунктів збереження та шляхів поширення 

інформації.  

 Історія українського Інтернету почалася восени 1990 року, коли сектор з 

Міжгалузевого Наукового Центру Технології Програмування «Технософт» 

підключився до світової мережі Інтернет, ставши першим українським 

абонентом мережі RELCOM, коли Україні було делеговано домен  першого 

рівня коду країни ua для ідентифікації географічної території. Можливість 

передати електронну пошту у світову мережу всього за 30 хвилин, а також 

брати участь у відкритих світових форумах, стала дійсним інформаційним 

проривом спочатку для інженерів Технософт, а незабаром і для багатьох 
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інших першопрохідників Інтернет з України. Підкорені ідеєю Інтернет, 

інженери Технософт розгорнули перший український вузол RELCOM,  

навесні 1991-го року почали підключення абонентів України. Першим 

абонентом українського сегменту Інтернет став Інститут кібернетики, а вже 

до кінця 1991-го року вузол Технософт обслуговував абонентів не тільки 

Києва, а і багатьох інших міст України.  Далі, у 1995 році було делеговано 

цільові публічні домени COM.UA (загального призначення), GOV.UA 

(обслуговування державних установ і організацій України), NET.UA 

(юридичним особам, які зареєстровані на території України). 

Кількість регулярних Інтернет-користувачів в Україні на кінець 2015 року 

зросла до 22 млн.    4 квітня відзначається  Міжнародний день Інтернету. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

       Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес є  доцільним і 

перспективним. Розглянемо, що дає впровадження ІКТ для учнів початкової 

школи.  

       Дитина приходить до школи у 6 -7 років. Вона має необхідний для 

навчання рівень психічного розвитку, що характеризується  розвиненою 

пам’яттю, гостротою і свіжістю сприйняття, допитливістю, яскравістю уяви, 

умінням керувати увагою тощо. У початковій школі неможливо провести 

урок без залучення засобів наочності. Часто виникають проблеми, де знайти 

потрібний матеріал і як краще його продемонструвати? На допомогу 

прийшов комп'ютер.  

  Слід відзначити, що інформаційні технології в навчанні молодших 

школярів дають змогу здійснити поступовий перехід від основного виду 

діяльності дитини дошкільного віку - гри, ігрових вправ - до навчальних 

вправ, навчальних завдань. Комп’ютер природно вписується в життя школи і 
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є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна 

значно урізноманітнити процес навчання.  Це стосується усіх вікових 

категорій. Кожне заняття викликає в дітей емоційний підйом, навіть 

невстигаючі учні охоче працюють з комп’ютером, а невдалий хід гри 

внаслідок пробілів у знаннях спонукує частину з них звертатися за 

допомогою до вчителя або самостійно отримувати знання у процесі гри. У 

процесі навчання здібності учнів не тільки використовуються, а й 

розвиваються. Виробляються уважність, спостережливість, якість пам’яті, 

мислення й мовлення, формуються емоційні й вольові властивості.  До них 

належать упевненість, наполегливість, самоконтроль у роботі, терпіння, 

витримка.    

    3. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

3.1. Організаційно – методичні аспекти впровадження ІКТ в 

діяльність сучасного позашкільного навчального закладу 

В умовах оновлення навчального середовища, впровадження 

інноваційних технологій, що сприяє  творчому розвитку та вихованню 

підростаючого покоління,   пріоритетна роль у навчально-виховному процесі 

належить інформаційно-комунікаційним технологіям. 

Тому під час використання ІКТ у навчально-виховній діяльності 

необхідно дотримуватися основних дидактичних принципів 

(систематичності, послідовності, доступності,  диференційованого підходу, 

науковості), а також принципів адаптивності (пристосування ІКТ до 

індивідуальних особливостей дитини), керованості (можливість корегування 

педагогом процесу навчання та виховання на будь-якому етапі), 

інтерактивності (спілкування суб’єктів навчально-виховного процесу), 

оптимального поєднання індивідуальної та групової роботи; підтримання в 

дитини стану психологічного комфорту, необмеженості змісту 

навчання.Єдиний інформаційний простір для системи позашкільної освіти є 



32 

 

сукупністю засобів ІКТ, використання яких забезпечує можливість вільного 

обміну різноманітними інформаційними матеріалами між усіма суб’єктами 

освітнього процесу завдяки використанню ними таких інформаційно-

комунікаційних технологій мережі Інтернет, як форум, електронна пошта, 

пошукові системи, тематичні каталоги, освітні портали, Вікі, блоги, 

мультимедіа тощо. 

 

 

Впровадження ІКТ передбачає необхідність розвитку освіти на основі 

нових концепцій і запровадження сучасних інформаційних технологій у 

навчальний процес,  підготовку нової генерації педагогічних кадрів. 

3.2. Впровадження інформаційно-комунікаційних  технологій в 

 навчально-виховний процес в позашкільних закладах 

В сучасному позашкільному навчальному закладі відбувається 

цілеспрямований процес виховання та навчання особистості, формування її 

творчої компетентності, яка має свободу вибору професії, отримання знань 
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про матеріальний та духовний світ. Сьогодення потребує підвищення якості 

освіти на усіх рівнях. Реалізація цього завдання  у значній мірі залежить від 

рівня професійної підготовки педагогічних працівників. 

Традиційні методи викладання в закладах позашкільної освіти  в 

сучасних  умовах не  можуть повною  мірою забезпечити  необхідний 

потенціал інтелектуального  випередження, що виражається  в 

готовності вихованців до сприйняття нових ідей, знань і технологій, а також 

до нових продуктивних    розробок. Тому  необхідний пошук  нових методів, 

які в більшій мірі забезпечать підготовленість вихованця до швидкої 

зміни технологій,  притаманні сучасному  суспільству. 

Одним із напрямів модернізації системи освіти у позашкіллі є 

впровадження ІКТ у навчальний процес. Сучасне життя вимагає від педагогів 

освоєння комп’ютерної техніки, тому що багатьом вихованцям, які вже 

достатньою мірою володіють цією технікою,  більш  привабливими і 

близькими  є заняття з використанням комп’ютерних та мультимедійних 

технологій. 

Позашкільні навчальні заклади мають великі можливості для 

впровадження ІКТ, які надають знання, формують вміння за інтересами, 

створюють умови для розвитку  творчого потенціалу дітей і підлітків. 

Використання у навчально-виховному процесі позашкільних навчальних 

закладів ІКТ сприяє гармонійному формуванню творчої та діяльнісної 

особистості вихованця, підвищенню професійної компетентності педагога 

тощо. 

Мета впровадження ІКТ в навчально-виховний процес 

у позашкільному навчальному закладі 

 Застосування в сучасній освіті найновітніших інформаційних 

технологій. 

Актуалізувати проблему формування інформаційної компетентності 

підростаючого покоління, яка наразі виступає одним із потужних чинників 
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успішності навчальної, професійної, суспільної та інших видів діяльності 

молодої людини. 

     Надання сучасному вихованцю компетенції використання 

інформаційних технологій, що проектуються сучасною індустрією як в освіті, 

так і в повсякденному житті. 

Надання нових можливостей для творчості, знаходження і закріплення 

будь-яких професійних навичок, реалізовувати принципово нові форми і 

методи навчання. 

Набуття здатності та вмінь самостійно здобувати і нестандартно 

використовувати знання, опановувати інформаційні технології їх пошуку, 

осмислення, поглиблення та застосування, які стають органічною потребою 

кожної людини. 

Формування соціальної, комунікативної, технічної, технологічної 

компетенцій вихованців на професійному рівні, спрямування молоді щодо 

майбутньої професійної діяльності. 

  Удосконалення професійної майстерності педагогів у сфері 

розширення освітнього простору засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

       Залучення  педагогів до створення інформаційного освітнього  

простору, що об’єднує педагогів, вихованців та їх батьків за близькими до 

педагогіки проблемами для акумулювання ідей та об’єднання можливостей. 

      Стимулювання керівників гуртків до самостійного поглибленого 

розширення знань шляхом вивчення сучасних педагогічних технологій. 

Пошук та підтримка керівників гуртків як  педагогів-творців та 

педагогів-дослідників, сприяння впровадженню їхніх розробок, ідей у 

педагогічну практику позашкільних навчальних закладів. 

  Аналіз, фактичний стан педагогічного процесу в аспекті 

впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.   

  Використання дистанційних форм навчання тощо. 
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3.3. Основні напрями  використання ІКТ в роботі  

позашкільного навчального закладу 

Найбільш актуальними напрямами розвитку процесу впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес ПНЗ є: 

 створення концепції інформатизації та комп’ютеризації закладу; 

розроблення комплексної програми її реалізації (організаційна 

підтримка, матеріально-технічне, програмне і кадрове забезпечення); 

навчання педагогічних працівників ефективно використовувати ІКТ у 

навчальній, методичній та організаційній діяльності; 

удосконалення організації навчального процесу на основі 

 інформаційних і телекомунікаційних технологій, поєднання цих технологій 

із традиційними і новітніми педагогічними технологіями; 

 інтегрування освітніх, наукових і культурних ресурсів Internet у 

навчальний процес  ПНЗ. 
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Інформаційно-комунікаційні технології є таким засобом навчання, 

використання якого надає педагогам можливість організувати навчально-

виховний процес на якісно вищому рівні. Для успішної реалізації 

поставлених освітніх завдань в умовах реформування концептуальних,  

організаційних і структурних засад сучасної позашкільної освіти важливою є 

готовність методичної служби позашкільного навчального закладу до 

інноваційної діяльності, що стимулює розвиток педагогів завдяки 

усвідомленню ними практичної значущості інновацій у системі освіти на 

професійному та особистісному рівнях.  Застосування інноваційності в  

роботі педагогічного колективу – основа для визначення подальшого 

розвитку закладу та впровадження відповідних організаційно-технічних, 

методичних і процесуальних інновацій у діяльність закладу, а найголовніше 

– це підвищення якості освіти, що є одним із головних завдань на найближчі 

роки. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій  у навчально-

виховному процесі ПНЗ сприяє: 

 індивідуалізації навчального процесу; 

 одержанню значних обсягів навчальної інформації за порівняно 

короткий час; 

 високій ступені наочності під час занять у гуртку; 

 пошуку необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо); 

 можливості моделювання природних процесів і явищ; 

 організації групової роботи; 

 забезпеченню зворотного зв’язку в процесі навчання; 

 ефективному контролю  засвоєння вихованцями навчального матеріалу 

та оволодіння творчими уміннями та навичками. 
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Позитивні сторони використання ІКТ: 

  забезпечення високого рівня інтерактивності між учнем і матеріалом; 

  розробка і вдосконалення різноманітних навчальних стилей і взаємодій, 

що стало можливим завдяки застосуванню інтерактивного відео; 

 забезпечення великих об’ємів для зберігання інформації, що стимулює 

навчання, яке включає перегляд значних баз даних (текстів, графіки, 

відео); 

 приваблює значну кількість користувачів, які навчаються; 

  збереження даних у цифровому форматі надає більших можливостей 

для навчання, матеріал може розглядатися покроковo з різними рівнями 

деталізації; 

 сприяння мотивації та заохоченню учнів; 

 одержання можливості доступу до будь-якого фото-,  відеокадру 

практично миттєво; 

  легке поновлення і конвертування інформації в інші формати; 

 можливість  працювати з електронною поштою та інформаційними 

форумами тощо. 

 

4. ВИКОРИСТАННЯ  ІКТ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ  ГУРТКОВОЇ        

РОБОТИ  У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Комп’ютерні технології - за аналізом сучасних досліджень – є  

інструментом, який дає змогу педагогу якісно змінити методи, а також 

організаційні форми своєї роботи і завдяки цьому розвивати індивідуальні 

здібності вихованця, спонукати кожного гармонізувати властиві йому 

особистісні якості, концентрувати основну увагу на формуванні пізнавальних 

здібностей, на ефективній навчальній діяльності, підтримувати і розвивати 

прагнення до самовдосконалення, посилювати міждисциплінарні зв’язки в 

навчанні,  здійснювати постійне динамічне оновлення навчального процесу, 
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його форм і методів, забезпечувати постійну адаптацію навчальних закладів 

до змінних зовнішніх умов і контингенту тих, хто навчається.  

Підвищення якості професійної освіти керівників гуртків  з 

використанням комп’ютерних технологій  потребує розв’язання таких 

завдань: 

1) вивчення інтересів вихованців до гуртка, підвищення їх активності в 

пізнавальній діяльності; 

2) поповнення педагогічного досвіду різними технологіями, методиками, 

формами і методами організації пізнавальної діяльності на заняттях. 

Важливо розуміти, що комп’ютерні технології можна використовувати на 

різних етапах сучасного заняття: актуалізації знань, вивчення нового 

матеріалу,  закріплення вивченого матеріалу і навіть під час контролю 

оволодіння вихованцями творчих умінь та навичок.  

Використання комп’ютерних технологій на заняттях гуртків дозволяє 

формувати та розвивати у вихованців такі компетентності:  

•  саморозвиток  та самоосвіта,  

• інформаційна, комунікативна, полікультурна, продуктивна творча 

діяльність.                                                                                             

У функції керівника гуртка  комп'ютер являє собою: 

• джерело навчальної інформації; 

•  наочний посібник; 

•  тренажер; 

•  засіб діагностики і контролю. 

     У функції робочого інструменту: 

•  засіб підготовки  матеріалів для занять, їх зберігання; 

•  графічний редактор; 

•  засіб підготовки виступів; 

• обчислювальна  машина великих можливостей. 
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Під час проведення занять слід  широко використовувати  програмні 

засоби навчання та мультимедіа: презентації, відеоролики, комп’ютерні 

програми тощо. 

Навчальний матеріал легше засвоюється і найдовше зберігається в 

пам’яті в тому випадку, коли вихованець  не пасивно сприймає те, що 

говорить керівник гуртка, а активно діє під час навчання.  

 

У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні 

дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, 

зоровою) для подальшого засвоєння вихованцями знань, ілюстрацією або 

засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу.  У будь-якому 

випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим 

джерелом знань та уявлень.  

 Комп’ютерна презентація завжди викликає цікавість у гуртківців. 

Вона, як яскрава обгортка, викликає у дітей бажання скуштувати цукерку під 

назвою «заняття».  Мотивація навчальної діяльності зростає в декілька разів. 

Презентація звільняє керівника гуртка від традиційного використання дошки. 

Етапи  заняття, основні тези і  весь  ілюстративний матеріал,  які чітко і 

наочно виконані на слайдах, сприяють концентрації уваги гуртківців і 

активізації їх діяльності. Практично всі заняття з вивчення нового матеріалу, 

узагальнення і систематизації знань сучасним керівникам гуртків слід 

проводити  з використанням презентацій, які містять інформацію про різні 

спортивно-технічні моделі, креслення,  види декоративно-прикладного 

мистецтва, конкурсні роботи різних напрямків, банки ідей, зразки робіт, 

виставки тощо.    

Інформаційно-комунікаційні технології тісно переплітаються з 

проектними технологіями. Саме проектна діяльність є  однією з 

результативних видів учнівської діяльності, в процесі якої відбувається 

розвиток пізнавальних навичок, уміння орієнтуватися у потоці інформації, 
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самостійно конструювати свої знання, вдосконалювати навички роботи з 

електронними комунікаціями, розвивати творчі здібності, формувати 

практичні знання і вміння, перевіряти отримані знання на практиці, робити 

висновки, шукати найоптимальніші шляхи вирішення різних питань і, 

головне, самостійно приймати рішення. 

Сучасний керівник гуртка повинен широко використовувати 

інформацію з Інтернету для подальшого  розширення  своїх  знань  в будь-

якій сфері діяльності, для ознайомлення з досвідом роботи інших 

позашкільних закладів, нових напрямів у роботі гуртків,  майстер-класів 

тощо. 

5. РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОРИСТАННЯ  ІКТ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ГУРТКОВОЇ РОБОТИ  У ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ НТТУМ «ГРАНІ» 

 

В обласному Центрі НТТУМ «Грані» найбільш потужно ІКТ–технології  

використовуються при організації навчально-виховного процесу  у відділах: 

виробничо-технічному, Малої Академії наук,  спортивно технічному, 

початково-технічного моделювання, тобто у всіх відділах. 

Виробничо-технічний відділ представлений телерадіостудією «Грані» - 

«Народний колектив»,  гурток «Комп’ютерна графіка і анімація»,  

«Журналістика і видавнича справа», фотогурток та гурток аквабіотехніки. 

 Телерадіостудія «Грані»,  гуртки «Комп’ютерної графіки і анімації»,  

«Журналістика і видавнича справа» укомплектовані комп’ютерними 

робочими місцями для педагога і вихованців, комп’ютерна мережа для усіх 

ПК з виходом у Інтернет, мультимедійним відеопроектором, графічними 

планшетами, відповідним ліцензійним програмним забезпеченням. 

Програми гурткової роботи розраховані на отримання відповідних 

навичок, орієнтацію на здобуття професій та максимальне використання у 

навчально-виховному процесі ІКТ. Практика роботи кіновідеостудії 

показала, що найбільш активні та творчо обдаровані вихованці студії вже із 
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закінченням загальноосвітньої школи готові до практичної роботи у 

електронних засобах масової інформації. Також значна кількість вихованців 

продовжує своє навчання у ВНЗ за творчими професіями.  

Сьогодні десятки колишніх вихованців студії вже творчо працюють у 

засобах масової інформації та навчаються на факультетах журналістики. 

Щорічно телерадіостудія «Грані» перемагає у багатьох Всеукраїнських 

та Міжнародних конкурсах. Так, у 2015 році Телерадіостудія Центру «Грані» 

(Студія «Кіно відео» та  гурток «Журналістика») перемогла на 

Міжнародному дитячому телевізійному фестивалі «ДИТЯТКО», здобула  1 

місце в номінації «Краща телепрограма дитячої телевізійної студії» та стала 

лауреатом. Нагороджені цінним подарунком – відеокамерою, кубком та 

дипломами. Загальна кількість надісланих робіт з різних країн світу на 

фестиваль перевищувала 834 роботи. 

 Великою популярністю користується гурток «Комп’ютерна графіка і 

анімація», де створено освітнє середовище та навчальні можливості для 

кожного вихованця щодо реалізації його як суб’єкта власного життя, 

успішної діяльності в майбутньому  завдяки  ІКТ.  

Гуртківці навчаються:  

 створювати творчі проекти з мультиплікації;  

 практичним навичкам в програмах Macromedia 

Flash, Adobe Photoshop, Audacity та інших;   

 основам малюнку та композиції, рухам та його 

фазам; 

 писати прості сценарії до мультфільмів;  

 реалізувати ідеї з анімації, приймати участь у 

колективних проектах, конкурсах і фестивалях.  

Як приклад, вихованці гуртка мають знання та 

навички для успішної участі у різноманітних 

конкурсах Всеукраїнського рівня. Так, у серпні 2015 року делегація у складі 
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2-х вихованців Люльченко Антоніни та Кузьменка Микити гуртка 

«Комп’ютерна графіка і анімація»  народного художнього колективу 

«Дитячо-юнацька телестудія «Грані» брала участь у Всеукраїнському 

фестивалі «Веселка» у місті Кременчук Полтавської області.  

У фестивалі взяли, участь команди з 14 областей України – більше 50 

дітей. За підсумками журі Запорізька делегація отримала такі нагороди: 

 Диплом І ступеню – Лауреат фестивалю телепередача «Супер-експерт»; 

 Диплом  І ступеню – Лауреат фестивалю анімаційний фільм «Краплини 

Всесвіту»; 

 Диплом ІІ ступеню – Дипломант фестивалю Телепередача «Невипадкові 

зустрічі» 

 Диплом ІІІ ступеню за бліц-конкурс «Незалежна моя Україна». 

 

Вихованці гуртка «Журналістика та видавнича справа» здобувають 

навички роботи в текстовому та графічному редакторах, професійній 

програмі верстки «Adobe inDesign»,   роботи в декількох майстер-шаблонах, 

у створенні блоків складної форми, модульної сітки багатоколоночної 

верстки та  кривих Безьє. Опанувавши всі ці навички, регулярно випускають 

молодіжну газету «Грані запоріжців», беруть участь у всіх різнопланових 

конкурсах, в тому числі  і у Міжнародних.   

У конкурсі «СВОБОДА. ДЕМОКРАТІЯ. МЕДІА» вихованець гуртка 

виборов право безкоштовної участі 15-17 листопада 2014 року у київській 

медіашколі #FreedomUkraine. В програмі заходу – спільна з відомими 

українськими журналістами робота в редакції видання «Твій 

вибір#FREEDOM Ukraine». Організатор Медіашколи – Академія української 

преси.                                                                                                                                                

У  травні 2015 р. у Києві пройшов ХІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс 

дитячо-юнацької журналістики  „Прес-весна на Дніпрових схилах”. 

Вихованці гуртка успішно представили заклад та область, здобувши: І місце 
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– в номінації «ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР», ІІ місце – в номінації «ГАЗЕТА», ІІІ 

місце – в номінації «РАДІОРОБОТА», ІІІ місце – за журналістський марафон. 

Отримали також низку СПЕЦПРЕМІЙ в номінаціях: «Телефільм», 

«Фоторепортаж», «Радіоробота», «Літературний твір», «Журналістська 

робота».  

А ще, Центр «Грані» ввійшов в десятку кращих закладів в Україні з 

медіаосвіти. За результатами дослідження, проведеного громадською 

організацією ERA – Європейською дослідницькою асоціацію, Центр «Грані» 

визнаний одним з кращих медіаосвітніх закладів в Україні.  

Гурток «Основи робототехніки та комп’ютерне моделювання» 

забезпечені комп’ютерним класом. Гуртківці навчаються створювати 

програми на комп'ютері на основі комп'ютерної програми Robolab 2.9.4 за 

спеціальною мовою програмування;    

 

Для  створення роботів 

використовується конструктор 

Lego Mindstorms NXT 9797 та ІКТ-

технології, Інтернет.  

 

Діти-винахідники позмагалися на Всеукраїнському науковому LEGO-

турнірі. 27 лютого у Києві відбувся Перший Всеукраїнський науковий 

LEGO-турнір (FIRST LEGO League), в якому взяли участь 8 винахідників 

Центру «Грані». Діти презентували роботу для сортування сміття та 

аналогічну гру. Змагалися у чотирьох номінаціях: проект, основні цінності, 

дизайн роботи, гра роботів. За участь у фестивалі отримали подарунки у 

вигляді наборів «Lego». Загалом захід об’єднав 35 команд з України. 

 Фотогурток також має комп’ютерне програмне забезпечення.  

Використовується програма «Photoshop». Гуртківці поглиблено вивчають 
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будову сучасної цифрової фото-, відеоапаратури. Передбачено 

вивчення основ професійної цифрової фотографії: наукової, рекламної, 

художньої, репортерської. 

Вагоме місце у роботі гуртка займає практична робота. Тут  вивчають 

комп’ютерні способи покращення якості негативів, навчаються створенню 

електронних фотоальбомів та колажів, передачі зображення з фотоапарату на 

комп’ютер, вмінню змінювати робочий профіль програм обробки до потреб 

принтерного друку, друкуванню фото на принтері та інше.  З достатньою 

базою знань та використанням ІКТ вихованці постійно перемагають в 

обласних і Всеукраїнських конкурсах за різними жанрами із застосуванням 

програми Adobe Photoshop (експериментальне фото).  

 

  

 

 У Центрі «Грані» щорічно проходять обласні змагання юних 

інформатиків -  любителів програмування, Web-дизайну та програм пакету 

Office. Як приклад, у грудні 2015 року з’їхалися зі всієї області  22 учасники, 
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щоб позмагатися в конкурсі з інформаційних технологій.  Командну першість 

вдалося вибороти Центру «Грані». 

   Гурток «Основи  користувача  ПК «Office».  Основні завдання -    

надання, розвиток та удосконалення теоретичних знань, практичних вмінь та 

навичок з комп’ютерною технікою,   а саме: 

• ознайомлення учнів зі значенням  обчислювальної техніки в сучасному 

суспільстві; 

• надання знань з будови комп’ютера, операційної системи; 

• формування уяви про інформацію та засоби обробки; 

• формування спеціальних знань, умінь, навичок, задоволення освітніх 

потреб з цього напряму; 

• формування та  розвиток  основ інформаційної культури вихованців; 

• розвиток вмінь та навичок роботи з персональним комп’ютером,  з 

основними програмами користувача; 

• розвиток логічного, технічного, алгоритмічного мислення; 

• розвиток активної творчості учнів з використанням сучасних ІК 

технологій тощо. Заняття в гуртку роблять з кожного гуртківця впевненого 

користувача персонального комп’ютера. 

 Отримані в процесі навчання знання стають міцною опорою при 

навчанні роботи з професійним програмним забезпечення, таким як 1С, 

Adobe PhotoShop, CorelDraw та багатьох інших.  

 Майже у всіх гуртках вихованці навчаються створювати Презентації,  

VEB-сайти, працювати у Pablishe та інших комп’ютерних програмах. 

  Найменші гуртківці 6 років навчаються у гуртку «Користувач 

персонального комп’ютера  в ПТМ». У дитини цього віку поки переважає 

предметне мислення, отже, всі поняття повинні або графічно зображуватися, 

або супроводжуватися малюнком, картинкою тощо. Більшу частину 

навчального часу, що відводиться на  освоєння комп’ютера, діти проводять за 

своїми  улюбленими комп'ютерними навчальними іграми, які мають високу 
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наочність. А ще гуртківці  знайомляться з будовою комп’ютера, складовими 

частинами, управлінням  комп’ютером через гру, багато малюють у 

графічному редакторі Paint.  

 

 

Як показали роки роботи за 

навчальною програмою, діти дуже 

добре оволодівають графічним 

редактором Paint, успішно  беруть 

участь у обласному конкурсі 

«Космічні фантазії». 

 

Ось два малюнки із багатьох, 

що представили вихованці гуртка   

на цей конкурс та одержали 

Дипломи II ступеня. Портфоліо дітей 

гуртка красномовно про це свідчить. 

 

Згодом потроху вчаться працювати в текстовому редакторі.  

Слід відзначити, що інформаційні технології у навчанні молодших 

школярів дають змогу здійснити поступовий перехід від основного виду 

діяльності дитини дошкільного віку — гри, ігрових вправ — до навчальних 

вправ, навчальних завдань, а отже, освоєння комп’ютера в молодшому 

шкільному віці.     

 Дуже важливим є те, що гуртки і спортивно-технічного напряму в 

Центрі «Грані» використовують у своїй роботи ІКТ: підбір і освоєння 

комп'ютерних програм, використання методрозробок, електронна пошта, 

зв’язок з іншими гуртками області та України, участь у форумах, 
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виготовлення креслень моделей в процесі роботи над творчим проектом;  

використання Інтернету тощо.  Це гуртки: авіамодельний, автомодельний, 

судномодельний, ракетомодельний, повітряних зміїв. 

    Вершиною професійної майстерності в авіамодельних гуртках є запуск 

моделі в повітря та керування ним у  польоті  – красивому, бездоганному  й 

неповторному, а також його майстерна посадка. Всі ці якості «пілота» 

відпрацьовуються на льотному полі. Але такі  заняття з різних причин не 

завжди в повній мірі можуть  проводитись в позашкільному закладі. В наш 

час розвитку інформаційних технологій в нагоді  стають авіасимулятори. У 

авіамодельному гуртку обласного Центру «Грані» використовується 

комп'ютерна навчальна програма: авіамодельний симулятор польотів    

«Aerofly Professional Deluxe» . Вихованці авіамодельного гуртка при роботі із 

симулятором можуть: 

 вивчати роботу ручок передавача; 

 відпрацьовувати базові навички керування й базові маневри/фігури; 

 підтримувати навички пілотування під час тривалих перерв (наприклад, 

узимку);  

 заощаджувати час і засоби на ремонтах (ремонт аварійної моделі  

обходиться дуже дорого); 

 оцінювати параметри ще не 

побудованих моделей; 

 спрощено відпрацьовувати нові 

складні фігури;  

 винаходити й перевіряти свої 

власні фігури тощо. 

Результати у таких гуртківців 

звичайно будуть досконалішими. 

 

 Ще  треба сказати   про гурток «Аквабіотехніка», який є єдиним в 

Україні. Це гурток для тих, хто цікавиться підводним світом та професіями, 
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пов’язаними з освоєнням Світового океану (моряк, водолаз, гідролог, 

гідробіолог, рятувальник  тощо). Мета даного гуртка  - задовольнити  

потреби вихованців, розширити світогляд, сформувати спеціальні знання і 

навички щодо безпечного перебування у водному середовищі,  навички 

експлуатації водолазної техніки та приладів для вивчення підводного світу. 

Саме персональні комп’ютери  зі встановленим програмним забезпеченням 

(програма «Photoshop» та «Sonic Foundry Vegas»), поряд з іншими засобами 

навчання, створюють умови для самореалізації творчої особистості  у цьому 

гуртку.  

 

 

 

 

 Основним програмним інструментарієм, що використовується 

керівниками гуртків при розробці занять  -  це, насамперед, пакет MS Office. 

Так, за допомогою різноманітних редакторів, що входять до цього 

програмного комплексу, зручно та швидко готувати мультимедійні 
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презентації та майстер-класи у вигляді слайд-шоу  (MS PowerPoint), 

індивідуальні та яскраві інструкційні картки та тестові листи  (MS Word, MS 

Excel),  презентаційні буклети, технологічні карти (MS Publisher) тощо.    

Розмаїття готових програмних рішень допомагає викликати в учня 

особисту зацікавленість в успішному виконанні поставлених завдань. 

 

 Важливе значення має створений  у обласному Центрі науково-

технічної  творчості учнівської молоді «Грані» сайт  www.grani@ukr.net. На 

сайті розміщена інформація рекламного, презентаційного, просвітницького 

характеру, а відео- і фотоматеріали дозволяють показати роботу Центру в 

цілому та за окремими напрямами. Сайт ергономічно та естетично 

оформлений, має практичний характер для вихованців, працівників  Центру, 

закладів освіти міста та області, добрі відгуки серед позашкільників України. 

 Це тільки дуже маленька частка від тих перемог, що одержують 

вихованці обласного Центру «Грані».  

Ми розглянули наймолодшу ланку тих, хто навчається, пізнає світ і 

використовує для цього інформаційно-комунікаційні технології. 

Годі  й  говорити про  те, яке важливе значення має використання ІКТ у  

старших класах загально-освітніх шкіл, професійних училищах, коледжах, 

вищих навчальних закладах тощо. 

6. ВИСНОВОК 

Сучасні інформаційні технології надають можливості інтеграції таких 

важливих передумов для організації навчально-виховного процесу, як 

мотивація, наочність, індивідуалізація навчальної діяльності, а також 

організації ефективного моніторингу за навчальною діяльністю з боку 

педагога. Проведення уроку чи заняття з використанням інформаційних 

технологій дозволяє йому перекласти частину своєї роботи на комп'ютер, що 

робить процес навчання більш цікавим й інтенсивним. Зауважимо, що 

http://www.grani@ukr.net./
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комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його, спонукає до пошуку 

нових, нетрадиційних форм й методів навчання.  

Це велика область для прояву творчих здібностей для багатьох: 

учителів, методистів, психологів, усіх педагогів, хто хоче й уміє працювати, 

може зрозуміти сучасних дітей, їхні потреби й інтереси, хто їх любить і 

віддає їм себе. 

Впровадження ІКТ передбачає необхідність розвитку освіти на основі 

нових концепцій і запровадження сучасних інформаційних технологій у 

навчальний процес,  підготовку нової генерації педагогічних кадрів.  

Єдине, що можна додати до цього, необхідно завжди пам’ятати, про ту 

межу, де закінчуються позитивні сторони використання ІКТ. Водночас із 

цим, застосування ІКТ у навчально-виховному процесі може привести до 

ряду негативних наслідків. Так, однією з переваг використання ІКТ є 

індивідуалізація процессу навчання. Водночас, зі значними перевагами, тут є 

й великі недоліки, які зв’язані з тотальною індивідуалізацією. 

Індивідуалізація зводить до мінімуму обмежене в навчально-виховному 

процесі живе спілкування учнів та вчителів, учнів між собою, пропонуючи їм 

спілкування у вигляді «діалогу з комп’ютером». Це приводить до того, що 

учень, який активно використовує живе мовлення, замовкає на тривалий час 

при роботі з ІКТ. Контакти та взаємодії учнів відбуваються тільки в 

соціальних мережах. Тобто, учень не одержує достатньої практики 

діалогічного живого мовлення. 

Під час пошуку інформації з’являються труднощі через багаточисленні 

посилання, що  відхиляють користувача  від матеріалу, що вивчається. 

Використання інформаційних джерел, які опубліковані в мережі Інтернет, 

часто приводить до негативних наслідків. Частіше за все при використанні 

таких джерел учні копіюють готові реферати, проекти, доповіді, рішення 

різноманітних завдань зі шкільних посібників, що не сприяє підвищенню 

ефективності їх навчання.  
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ІКТ можуть стати не тільки могутнім засобом становлення та розвитку 

школярів, а й, навпаки, сприяти формуванню шаблонного мислення, 

формального безініціативного ставлення.  

Також значну небезпеку  приховує  у собі поверхове використання ІКТ 

для виконання незначних у загальноосвітньому плані групових або 

індивідуальних проектів. Для багатьох учнів комп’ютер може залишитися 

лише захоплюючою іграшкою. Сьогодні можна зустріти дуже багато таких 

«граючих» школярів. 

Не можна забувати також про те, що надмірне та невиправдане 

використання ІКТ негативно відбивається на здоров’ї всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

І, до речі наостанок, згадаємо тут вислів «Хто володіє інформацією, той 

володіє світом». 

3.5. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

Бушманова О. О. - заступник  директора з НВР   

 
 

Інновація в педагогіці - це процес створення та впровадження нових 

засобів (нововведень) для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі 

розв'язувалися по-іншому, відкриття нових форм, методів, способів 

педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці й масовій практиці, 

творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем 

навчання і виховання. 

 

Освітні інновації поділяються на: 

• Психолого-педагогічні (нововведення в навчальний, виховний та 

управлінський процеси). 

• Науково-виробничі (комп'ютерні та мультимедійні технології, сучасне 

матеріально-технічне обладнання) 

•  Соціально-економічні ( юридичні, правові, економічні нововведення) 

Класифікація інновацій: 
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• Психолого-педагогічні інновації:  нововведення у 

навчальному, виховному та управлінському процесах. 

• Науково-виробничі: комп'ютеризація, телекомунікація, матеріально 

- технічне оснащення. 

• Соціально-економічні: сучасні технології розвитку особистості; 

правове забезпечення освіти; нововведення в економіку освіти. 

Сутність інноваційних процесів в освіті - це рішення двох проблем - 

вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду та його 

поширення, впровадження досягнення психолого-педагогічної науки в 

практику. 

Учитель інноваційного типу виступає в якості автора і розробника 

нових навчальних програм. У тому числі він дослідник, користувач і в той же 

час пропагандист новітніх технологій і концепцій у педагогічному процесі. 

Педагог проводить відбір і оцінку можливості застосування нових ідей та 

методик, пропонованих колегами та педагогічною наукою. В даний час 

виникла необхідність в інноваційній педагогічної діяльності і визначається 

вона умовами розвитку суспільства, культури і поруч життєвих обставин. 

Поняття "вчитель інноваційного типу" передбачає відкритість 

експериментів, інновацій і змін в педагогічному процесі. Педагог повинен 

сприймати різні точки зору, не змінюючи власне бачення проблеми. Такий 

вчитель орієнтований на сьогодення і майбутнє, але не на минуле. Він долає 

створені життям перешкоди, планує майбутнє, всі свої дії і досягнення. Йому 

властиве почуття справедливості і він бачить високу цінність навчання і 

освіти. 

Учитель інноваційного типу - це творча особистість, яка сама 

компонент інноваційного процесу в педагогіці. 

Сучасне суспільство, його розвиток, вимагає від вчителя інноваційної 

поведінки. Це означає активну і систематичну творчість при здійсненні 

педагогічної діяльності. Постійне вивчення і запровадження в практику  

досвіду колег, але при цьому не втрачати власний рівень креативності і, 

таким чином,  входити в педагогічне співтовариство. 
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Класифікація педагогічних нововведень (за І.М. Дичківською) 

•У змісті освіти - оновлення змісту навчальних програм, підручників, 

посібників. 

 •У технології навчання та виховання - оновлення методик навчання та 

виховання. 

 •В організації педагогічного процесу - оновлення форм і засобів 

здійснення навчально-виховного процесу. 

•В управлінні освітою - оновлення структури навчального закладу. 

•В освітній екології - будівництво, інтер'єр приміщень. 
 

Перелік основних прогностичних умінь, необхідних учителю для 

здійснення інноваційної діяльності  (О.Г. Козлова) 

• Виробляти особисту стратегію саморозвитку. 

• Приймати оптимальні педагогічні рішення в умовах невизначеності. 

• Володіти варіативним педагогічним мислення, знаходити декілька 

способів вирішення однієї задачі. 

• Глибоко перебудовувати педагогічні цілі у зв'язку зі змінами 

педагогічної ситуації. 

Показники оцінки готовності вчителя до інноваційної діяльності 

(О.Г. Козлова) 
Показник

и оцінки 

Параме

три оцінки 

Ознаки  виявлення  параметрів 

Мотива- 

ційна 

готовність 

Готовність 

до змін 

-Творчо-перетворююче ставлення до дійсності, відхід від 

нормативів. 

-Усвідомлення необхідності в інноваційній діяльності.  

-Позитивне  сприйняття  власного  минулого  досвіду в 

контексті інноваційної діяльності. 

-Узгодженість власних цілей з проблемами інноваційної 

діяльності. 

-Готовність до участі в проектуванні нових освітніх систем. 

 

 
Сприйнят-

ливість до 

нововведень 

-Відкритість    внутрішнього    світу    вчителя культурі, 

суспільству. 

-Здатність   до   подолання   стереотипів   у педагогічній 

діяльності. 

- Говність до подолання творчих невдач. 

-Рівень включеності в інноваційні рішення. -Самостійність у 

приприйнятті рішень. 

 -Полання психологічних бар'єрів. 

Технолого- 

педагогічна 

підготовле- 

ність 

Теоретико- 

Методолог-

гічна 

обізнаність 

-Наявність глибоких теоретичних знань і вмінь з предмета. 

 -Уміння   співвідносити   з   базовими   знаннями свою 

практику, вдосконалювати на основі базових знань власну 

практичну діяльність. 

-Наукова   обґрунтованість,   включення   нових   ідей у 
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практику. 

-Концептуальність, можливість розповсюдження і 

використання розроблених  ідей. 

-Органічне поєднання інноваційної діяльності та особистої 

культури. 

 

 

Технологія 

прийняття 

рішення 

-Уміння використовувати способи вирішення аналітико-

рефлексивних, конструктивно-прогностичних, організаційно-

діяльнісних, оцінювально-інформаційних, корекційно-

регулюючих педагогічних завдань.  

-Уміння здійснювати вибір інноваційної проблеми і теми.  

-Володіння евристичними методами розв'язання проблеми.  

-Володіння методикою складання авторських програм, 

навчальних   планів,   моделювання   та конструювання 

елементів уроку. 

-Володіння способами модернізації, систематизації засобів 

навчання. 

 

 

Технологія 

пошукової 

діяльності 

-Уміння оперувати категоріями: мета, завдання, проблема, 

задум, гіпотеза, інструментарій дослідження. 

 -Уміння складати розгорнуту програму експерименту.  

-Застосування засобів діагностики, корекції просування учнів 

у навчанні та розвитку. 

-Володіння методикою педагогічного експерименту. 
 
 

Інновації у формах, методах і технологіях навчання та виховання: 

•  Дистанційна форма навчання; 

• Інтерактивні методи навчання; 

• Діалогові, діагностичні методи навчання;  

• Альтернативні навчальні технології: 

 

1. Розвивальна технологія; 

2. Модульна технологія; 

3. Диференційована технологія; 

4. Ігрова; 

5. Алгоритмізована; 

6. Проектна; 

7. Рейтингова; 

8. Особистісно-зоорієнтована 
 

Інноваційні педагогічні технології: 

• Технологія "прямого викладання" 

• Технологія кооперативного навчання 

• Технологія особистісно-зорієнтованого навчання 
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• Технологія інтенсивного навчання (укрупнення частин) 

• Технологія розвивального навчання 

• Технологія інтерактивного навчання 

• Технологія проектного навчання 

• Технологія модульного навчання 

• Технологія комбінованого уроку 

Найбільш відомі технології навчання та їх автори: 

 •  Розвивальне навчання (Д. Єльконін,  В Давидов) 

•  Особистісно-зоорієнтоване навчання (І. Якіманська, О. Савченко,  

   С. Подмазін)  

•   Модульно-розвивальне навчання (А. Фурман) 

• Диференційоване навчання (Н. Бібік, Н. Софій) 

• Гуманістичне навчання (Т. Пушкарьова)  

• Комп'ютеризоване навчання (Н. Морзе) 

• Інтегративне навчання (В. Ільченко) 

• Навчання як дослідження 

• Проектна технологія 

• Життєтворчості 

• Інтеграційна природнича освіта 

• Колективне навчання 

• Ігрові та інтерактивні технології. 

Висновки: 

• Інновації є об'єктивним і необхідним процесом еволюції освіти. 

  •   Інновація - це процес упровадження якогось нововведення в 

педагогічну практику. 

• Класифікувати інновації можна по-різному: 

-     у змісті навчання і виховання; 

-  у формах, методах і технологіях навчання і виховання; 

-  у змісті, формах, методах управління освітою 

• За мірою новизни інновації бувають: радикальні, базові, 

модифікаційні, комбінаторні. 

• Інновації реалізуються через спеціальні педагогічні технології. 

• Жодна інноваційна технологія не є універсальною. 

 •  Запровадження будь-яких інновацій потребує змін - матеріально-

технічних, психологічних. 

• Новітні технології потребують програмного і методичного 

забезпечення, знання методики запровадження інновацій. 
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Починати впроваджувати новітні технології потрібно поступово, 

адже до них потрібно звикнути. 

•Краще старанно підготувати кілька занять у навчальному році, ніж часто 

їх проводити нашвидкуруч. 

•Використання педагогічних інновацій не самоціль. Це лише 

засіб досягнення максимально можливого результату 

•Кожен учитель творець власної технології, бо головне результат, а не 

інновації собі по собі 
 

Головне завдання сучасного етапу: 

•Ламати стереотипи педагогічної діяльності. 

•Максимально ознайомлювати вчителів з новими технологіями. 

•Зацікавлювати можливістю їх впроваджень. 

•Створювати максимально сприятливий клімат для вчителя, що шукає і 

експериментує. 

 

 

 

 

3.6. ВЕБІНАР –  

ЗРУЧНИЙ СПОСІБ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТУ 

 

Куцова Т.В.  -  методист (виступ на НМР у Центрі «Грані») 

 

 

Мені дуже подобається спостерігати за розвитком цифрових технологій, 

який відбувається в даний час. Все розвивається настільки стрімко, що навіть 

те, що було актуально буквально вчора, сьогодні вже мало кого приваблює. 

Взяти, наприклад,  навчальні відео курси... Коли вони вперше з'явилися на 

ринку, вони були просто шалено популярні – люди готові були купувати їх 

пачками, прагнучи навчитися чогось нового. Про інші форми подачі навчання в 

Інтернеті мало хто навіть замислювався. А що сьогодні? Відеокурси поступово 

втрачають популярність, а на зміну їм приходять так звані вебінари. 

 

 

 

 

Що таке вебінар? 
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Вебінари – це заходи, що проходять в режимі онлайн. Вони схожі на 

звичайні семінари – послідовні доповіді, показ демонстрацій, питання і 

відповіді, проте все це відбувається в режимі реального часу через Інтернет. 

Вам не треба кудись їхати, сидіти в задушливих кімнатах з іншими 

учнями, організаціям немає потреби посилати своїх співробітників на курси 

підвищення кваліфікації – викладач сам віртуально приходить в гості до тих, 

хто хоче навчатися  і проводить навчання. 

Якщо ви запізнилися на початок вебінару, ви можете підключитися в будь-

який момент, поки йде вебінар; якщо ви не змогли підключитися до вебінару з 

якихось причин, ви завжди зможете завантажити його запис. 

Все дуже просто! До вебінару можна підключитися всього за кілька кліків 

мишки; підключення з будь-якої точки. 

Щоб брати участь у такому семінарі, досить мати вихід в Інтернет і 

комп'ютер. Усе! Не потрібно ставити будь-якого додаткового програмного 

забезпечення: все працює у вікні звичайного браузера (Internet Explorer, Firefox, 

Opera, Safari) + Можливість, іноді досить великій кількості глядачів, 

перетворюватися в реальних співрозмовників. Яким чином? 

• текстовий чат; 

• а при наявності встановленого мікрофона, і ще краще – вебкамери 

(відеокамери), задавати питання онлайн через камеру. 

Можливості вебінарів: 

• відео- та аудіо-конференція; завантаження і перегляд презентацій та 

відео; 

• демонстрація екрану комп'ютера ведучого учасникам;  

• передача прав на керування від ведучого учасникам. 

Які заходи можна організувати за допомогою вебінарів: 
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• відеотренінги; онлайн-конференції; віртуальні презентації; маркетингові 

заходи; онлайн-зустрічі, клуби та наради; відео співбесіди тощо. 

 

 

 
 

 

 Що потрібно для участі у вебінарі: 

• Слухачам – доступ в Інтернет і гарнітура (навушники, мікрофон). 

• Ведучим  вебінарів – доступ в Інтернет, web-камера і гарнітура. 

І майданчик для мовлення! Для того, щоб провести вебінар – створити 

своєрідну віртуальну "кімнату" в Інтернеті, де ви будете збирати своїх слухачів, 

вам потрібно кудись заходити і десь це все провести. І ось тут, з одного боку на 

ринку просто величезна кількість різних варіантів і пропозицій, а з іншого - 

дійсно хороших вкрай мало. Причому, розкид за цінами коливається від 

«абсолютно безкоштовно» до кількох тисяч доларів! 
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Проводити вебінари в в Google Hangouts просто, швидко і безкоштовно. 

Перше, що потрібно зробити – це зареєструватися в гугл, мати аккаунт в гугл. 

 

 
Коли у вас буде аккаунт, ви опинитеся в соціальній мережі 

https://plus.google.com. Це, якби,  типу контакта і однокласників, тільки від 

гугла. Це  «Лента новостей», відео. Щоб організувати трансляцію, потрібно 

перейти на «Ленту»  і перейти під вкладочку «Хенгаутс». 

Вибираємо «Видеовстреча» в прямому ефірі. У віконці вписуємо назву, 

наприклад, трансляція. В описі найкраще писати те, про що ви будете 

говорити, щоб люди розуміли, про що ви будете розповідати. 

Також її краще планувати на потім. 
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Наступна цікава річ – це для кого буде доступна трансляція. Якщо це 

відкритий вебінар, то залишайте «для всіх». Якщо для обмеженого кола людей, 

то можете ввести, наприклад, пошту gmail 'цих людей – одного або багатьох. 

Натискаєте – «Поделиться». Наступна сторінка – сторінка Трансляции, де 

безпосередньо написано, хто її проводить, перехід на мій «Профайл». Якщо 

натиснути плей – з'явиться час до початку трансляції. 

Внизу опис трансляції, нижче – глядачі. Запросити ще можна вручну зі 

своїх кіл спілкування в гугл плюсі. Або, можна дати пряме посилання. 

Посилання (в деталях), або посилання на ютуб канал. 

Трейлер – сюди можна завантажити таке відео, в якому ви розповідаєте 

про вебінар. У цьому відео я розповім про те  й про те. Вона добре працює, але 

для цього потрібно знімати окреме відео. 

Є функція «Вопросы». Але головна кнопка – це «Начать». Зараз я 

розповім, як безпосередньо проводити трансляцію. 

Які плюси Хенгаутса? Після натискання на кнопку завершити, трансляція 

зберігається автоматично в Ютуб, не потрібно додатково завантажувати, 

заливати на Ютуб. Можливість трансляції на необмежену кількість людей, у 

багатьох платних сервісах такого немає. Ще одне – можливість обмежувати 

платні і безкоштовні вебінари, щоб можна було запросити певне коло осіб. Є 

Гугл - еффектс (звуки, анімації). І до того ж він безкоштовний. 

- Можливість вмонтувати трансляцію на будь-який сайт. 

- Доступність з будь-якого пристрою.  

- Рідше виникають проблеми зі зв'язком. 

        - До 8 конференція учасників. 

        - Розсилка повідомлень, що йде прямий ефір. 

Як організувати робоче місце при проведенні вебінару? 
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Вебінар – нова інтернет-технологія, але яка дуже активно використовується 

тими, хто розуміє цінність часу. Вебінарів, інтернет-конференцій з кожним 

днем проводиться все більше і більше найрізноманітнішими компаніями. Як 

мінімум, це цікаво. 
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