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Над випуском Збірника «Грані науково-технічної творчості Запорізької
області» № 2 (2017) працювали:
Ревков О. В. – заступник директора з навчально - методичної роботи
КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР
Лукашева А. О. – завідувач відділу методичного
КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР
Збірник «Грані науково-технічної творчості Запорізької області» № 2 (2017)
присвячений важливій проблемній науково-методичній темі, над якою працював
педагогічний колектив Центру «Грані» протягом 2014 – 2017 років - «Використання
новітніх технологій – шлях до підвищення якості освіти і виховання».
Робота з реалізації науково-методичної проблеми стала тою об’єднуючою
силою в педагогічному колективі, що допомогла переорієнтуватися на новий підхід в
організації освітнього процесу. Колектив закладу, розпочинаючи роботу над
проблемною темою, виділив головний вектор: шлях до підвищення якості освіти і
виховання лежить через пошук наукових ідей й упровадження новітніх освітніх
технологій. Відповідна ідея стала провідною на час роботи над проблемною темою.
Завершуючи роботу, ми зрозуміли, що ця тема далеко не вичерпана. Враховуючи нові
вимоги Закону України «Про освіту», визначено один з актуальних напрямів
педагогічного процесу (технологій) - STEM-освіта: модернізація та інноваційний
розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає
конкурентну спроможність на сучасному ринку праці; здатність і готовність до
розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості,
когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності (Із
цитат Інституту модернізації змісту освіти… Методичні рекомендації…).
У цьому Збірнику розміщені деякі роботи педагогів Центру НТТУМ «Грані» з
проблемної теми.
Сподіваємось, що наші напрацювання будуть корисні педагогам освітніх
закладів.
Схвалено до друку на засіданні науково-методичної ради КЗ «ЗОЦ НТТУМ»
Грані» ЗОР від 30.11.2017, протокол № 4.
Підготовлено та віддруковано у комунальному закладі «КЗ ЗОЦ НТТУМ «Грані»
ЗОР м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14. Директор – Едель М. Г.

© КЗ «ЗОЦ НТТУМ «ГРАНІ» ЗОР, 2017
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I. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЗАШКІЛЛІ

Посібник
Лукашева А. О., завідувач методичного відділу

Будь обережний! Не помилися! Не нашкодь! Будь надією для дитини!
Знай чого прагнеш! Постійно шукай у дитині скарби в душі!
Ш. О. Амонашвілі
1. СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Головний стратегічний напрямок розвитку системи освіти відповідно до
завдань Національної доктрини розвитку освіти України - трансформація освіти
у світовий простір, вирішення проблеми особистісно орієнтованого навчання,
тобто такого навчання, у якому особистість учня була б у центрі уваги педагога,
психолога, в якої пізнавальна діяльність учня, а не викладання, була би
провідною. Така побудова освіти відображає гуманістичний напрямок у
філософії, психології і педагогіці. Вирішення цих завдань відкриває великі
можливості у пошуку нових засобів, форм і методів навчання і виховання. В
Україні радикально змінюється державна освітня політика, у педагогіці
постійно з'являються нові підходи і погляди до організації процесів навчання і
виховання. Розпочалося становлення нових парадигм (грец. paradeigma приклад, взірець) освіти, орієнтованих на входження нашої країни у світовий
освітній простір, поглиблюються тенденції диференціації освіти. Реалізація
принципу варіативності дає змогу педагогічним колективам навчальновиховних закладів обирати і конструювати педагогічний процес за будь-якими
моделями, зокрема й авторськими. Це супроводжується суттєвими
позитивними змінами в педагогічній теорії та практиці: розробленням різних
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варіантів змісту освіти, використанням можливості сучасної дидактики у
підвищенні ефективності освітніх структур; здійсненням наукових розроблень і
практичним обґрунтуванням нових педагогічних ідей і технологій. Реальністю є
взаємодія різних педагогічних систем і технологій навчання, апробування на
практиці як нових форм, так і цілісних педагогічних систем минулого.
Виникає проблема готовності педагога до використання нововведень у
навчальний процес. Сьогодні кожний педагог шукає найбільш ефективні шляхи
удосконалення навчального процесу, підвищення зацікавленості учнів і
зростання їх успішності. У зв'язку з прагненням педагогів підвищити якість
навчання, усе більше лунає поклик до переходу на педагогічні технології.
2. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ
Термін “технологія” походить від грецького Techne - мистецтво, і logos наука, вчення. Тобто “технологія” - це наука про майстерність, мистецтво
здійснювати виробничий процес.
Науково-технічний прогрес зумовив технологізацію не лише матеріального
виробництва, а й інтенсивно проник у сферу культури, гуманітарного знання.
Усі технології поділяють на два види: промислові і соціальні.
До промислових належать технології перероблення природної сировини
(нафти, деревини, руди тощо) або одержаних з неї напівфабрикатів (металів,
деталей і вузлів будь-яких виробів). Вони вимагають неухильного дотримання
послідовності передбачених технологічних процесів і операцій. Заміна одного
процесу іншим, зміна їх послідовності часто знижує результативність або
взагалі
унеможливлює
досягнення
позитивного
результату.
Для соціальних технологій вихідним і кінцевим результатом є людина, а
основним параметром змін - одна чи кілька її властивостей. Соціальна
технологія - це система знань і оптимальних способів перетворення і
регулювання соціальних відносин і процесів в життєдіяльності людей.
Соціальні технології гнучкіші за промислові. Проте неухильне дотримання
послідовності навіть найрезультативніших процесів у соціальній сфері ще не
гарантує досягнення необхідної ефективності. Адже людина є надто складною
системою, на неї впливає багато зовнішніх чинників різної сили і
спрямованості, тому заздалегідь передбачити ефект конкретного впливу на неї
неможливо. Специфіка соціальних технологій полягає в можливості пристосування їх до будь-яких умов, оскільки вони здатні скоригувати недоліки
процесів і методик технологічного процесу. Однак ці технології досить складні
за організацією і здійсненням. На цій основі грунтуються твердження про них
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як технології вищого рівня організації. Спільне між промисловими і
соціальними технологіями те, що завершальним результатом їх використання є
продукт із заданими властивостями. Розвиток цивілізації завжди пов'язаний із
прогресом у сфері обох цих технологій. З кожним витком цивілізаційного
розвитку зростали вимоги до соціальних технологій як важливого чинника
гармонізації взаємодії людини і природи, людей на планеті. Не менш гострою є
ця проблема і на постіндустріальному етапі розвитку людства. Застосування
технологічного підходу і терміна «технологія» до соціальних процесів, до
області духовного виробництва - освіти, культури, - це відносно нове більш
складне явище для соціальної дійсності. Технологічний підхід до викладання і
навчання, що передбачає точне інструментальне управління навчальним
процесом і гарантоване досягнення поставлених навчальних цілей займає
важливе місце серед освітніх технологій. Технологія в сфері освіти - освітня
технологія - це сукупність науково і практично обгрунтованих методів та
інструментів для досягнення бажаного результату в будь-якій області освіти.
3. ОСВІТНІ І ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Поняття «освітня технологія» вживається тоді, коли мова йде
про загальну стратегію розвитку освітнього
простору взагалі. Це поняття
ширше, ніж «педагогічна технологія», так як освіта включає,
крім
педагогічних, так само різноманітні виховні, соціальні, соціально-політичні,
управлінські, культурологічні, психолого-педагогічні, медико-педагогічні,
економічні та інші суміжні аспекти. Технологічний підхід відкриває нові
можливості для освоєння різних областей освітньої, в тому числі педагогічної
діяльності та соціальної дійсності, що дозволяє з великою певністю:
–прогнозувати результати і керувати педагогічними процесами;
–аналізувати і систематизувати на науковій основі наявний практичний досвід і
його використання;
–комплексно вирішувати освітні та соціально-виховні проблеми;
–забезпечувати сприятливі умови для розвитку особистості;
–меншувати ефект впливу несприятливих обставин на людину;
–оптимально використовувати наявні в розпорядженні ресурси;
–вибирати найбільш ефективні і розробляти нові технології і моделі для
вирішення виникаючих соціально-педагогічних проблем.

7

На початку 60-х років термін «педагогічна технологія» з'явився на
сторінках закордонної преси, у назвах багатьох педагогічних журналів
високорозвинених капіталістичних країн.
За визначенням ЮНЕСКО: «Педагогічна технологія - це системний метод
створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння
знань з урахуванням технічних і людських ресурсів в їх взаємодії, які ставлять
своїм завданням оптимізацію форм освіти».
Поняття «педагогічна технологія» має наступні важливі ознаки і елементи,
за твердженням М. В. Кларіна (експерт з навчання):
1. Специфіка педагогічної технології полягає в тому, що в ній конструюється і
здійснюється такий навчальний процес, який повинен гарантувати
досягнення поставлених цілей.
2. Ключем до розуміння технологічного побудови навчального процесу є
послідовна орієнтація на чітко поставлену мету.
3. Точне визначення критерій повного засвоєння для всього курсу є
найважливішим моментом в орієнтації і здійсненні навчального процесу з
тієї чи іншої педагогічної технології.
М. В. Кларін звертає увагу на те, що поняття «педагогічна технологія»
позначає прийоми роботи вчителя в сфері навчання і виховання. Таким
чином, поняття «технологія навчання» вже поняття «педагогічна технологія» і
стосується більшою мірою проектування процесу навчання.
Педагогічна технологія, в тому числі і технологія навчання - це система
проектування і практичного застосування адекватних даної технології
педагогічних закономірностей, цілей, принципів, змісту, форм, методів і засобів
навчання і виховання, що гарантують досить високий рівень їх ефективності.
3.1. Співвідношення понять “освітня технологія” і “педагогічна
технологія” Педагогічна технологія, в тому числі і технологія навчання - це
система проектування і практичного застосування адекватних даної технології
педагогічних закономірностей, цілей, принципів, змісту, форм, методів і засобів
навчання і виховання, що гарантують досить високий рівень їх ефективності.
Поняття «освітня технологія» вживається тоді, коли мова йде про загальну
стратегію розвитку освітнього простору взагалі.
 Поняття «педагогічна технологія» відображає тактику реалізації освітніх
технологій в певних умовах навчання. Їй притаманні загальні риси реалізації
педагогічного процесу незалежно від навчального предмету.
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Поняття «навчальна технологія» близьке, але не тотожне педагогічним
технологіям, оскільки воно відображає шлях освоєння конкретного навчального
матеріалу в межах визначеного предмета. Технологія навчання - система
методів, прийомів і дій вчителів й учнів для досягнення цілей при управлінні
процесом навчання, з діагностикою поточних і кінцевих результатів.
Поняття «технології виховання» - система методів, прийомів і дій вихователя і
вихованців у спільній діяльності, у зміст якої включене освоєння норм,
цінностей, відносин.
3.2. Змістовий взаємозв’язок понять педагогічної технології
ІЄРАРХІЯ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ
«ТЕХНОЛОГІЯ» В ПЕДАГОГІЦІ

1 Освітні
технології

2 Педагогічні
технології

3 Навчальні
технології

Виховні
технології
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Рис. 1.
1 – освітні технології
2 – педагогічні технології
3– навчальні технології (технології виховання, управління) .
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Педагогічна технологія – один із спеціальних напрямків педагогічної
науки (прикладна педагогіка), покликаний забезпечити досягнення певних
завдань, підвищувати ефективність навчально-виховного рівня, гарантувати
його високий рівень. Отже, організація різних видів педагогічної діяльності
передбачає використання варіативних технологій на рівні творчості та
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майстерності.

У

сучасній

дидактиці

представлені

найрізноманітніші

технології, бо кожен автор і виконавець приносять в педагогічний процес
щось своє індивідуальне.
Складність, багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що
відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка
продукування яких постійно зростає. Широкий спектр, багатоваріантність
педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації.
Найдосконалішою серед багатьох вважають класифікацію, за якою педагогічні
технології згруповано за різноманітними системними та інструментально
значущими ознаками.


Технологія традиційного навчання



Технологія проблемного навчання



Ігрові технології навчання



Технологія особистісно орієнтованого навчання



Технологія розвивального навчання



Технологія колективного способу навчання



Технологія розвитку критичного мислення



Технологія програмного навчання



Проектна технологія



Технологія модульного навчання

•Технологія традиційного навчання є насамперед авторитарною
педагогікою вимог; навчання дуже слабо пов’язане із внутрішнім життям учня,
з його різноманітними запитами і потребами, відсутні умови для прояву
індивідуальних здібностей, творчих проявів особистості. Для цієї технології
найбільш характерними є уроки формування нових знань, умінь, навичок та
комбіновані уроки.
Технологія проблемного навчання сприяє не тільки набуттю учнями
необхідної системи знань, умінь та навичок, але й досягненню високого рівня їх
розумового розвитку, формування в них здатності до самостійного оволодіння
знань шляхом власної творчої діяльності, розвиває інтерес до навчальної праці;
забезпечує грунтовні результати навчання.


Ігрові технології навчання де гра, як засіб розвитку творчого потенціалу
майбутнього фахівця. Ігровий метод навчання – це засіб розвитку творчого
потенціалу учня; передбачає визначення мети, спрямованої на засвоєння змісту


10

освіти, вибір виду навчально-пізнавальної діяльності, форми взаємодії педагога
і учнів.
 Технологія особистісно орієнтованого навчання направлена на
розвиток індивідуальних та пізнавальних здібностей кожної дитини;
максимально виявляти, ініціювати, використовувати індивідуальний) досвід
дитини; допомагати особистосто пізнати себе, самовизначатися і
самореалізуватися, а не формувати заздалегідь задані якості
Технологія розвивального навчання – це основа формування творчої
особистості, а в подальшому особистості, яка має внутрішні потреби, що
забезпечують її творчу активність. Метою розвивального навчання є
формування активного, самостійного, творчого мислення вихованця і на цій
основі поступового переходу в самостійне навчання. Завдання розвивального
навчання – формування особистості з
гнучким розумом,
розвиненими
потребами до пізнання та самостійних дій; певними навичками та творчими
здібностями.


•Технологія колективного способу навчання базується на організації
навчального процесу в парах, склад яких може змінюватись. Спосіб
колективного навчання дає можливість колективного співробітництва, і в той
же час, дає можливість самостійного мислення, що зумовлює розвиток
мовлення та комунікативних здібностей вихованців, таким чином підвищуючи
якість навчання. Під час колективного навчання технологія взаємодії включає в
себе три компоненти:
- підготовка навчального матеріалу (добір, додаткової літератури; розподіл
навчального матеріалу на змістовні блоки; розробка завдань);
- орієнтування вихованців на вміння слухати партнера, знаходити інформацію;
працювати в умовах робочого шуму тощо;
- засвоєння правил роботи, способів обліку результатів навчання тощо.
•Технологія розвитку критичного мислення сприяє формуванню
здібностей мислення. В процесі такої роботи вихованці формують свої думки,
зрозуміло висловлюють їх. У ході обговорення ідеї в групі вони змушені
переконливо аргументувати свою думку. Школярі навчаються слухати інших,
ділитися судженнями, виховують уміння втримуватися від поквапливих думок
або бажання негайно винести свій вердикт щодо сказаного іншими. Працюючи
колективно, вони отримують колективну мудрість, різноманітність
висловлювань та поширюють коло застосування особистих ідей. Відкриті
діалоги на заняттях виховують в учнів віру в свої сили, вміння відстояти свою
думку шляхом дискусій, порівнянь, узагальнень; удосконалюють мовлення,
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дають більш глибокі знання. У процесі роботи за цією технологією гуртківець
опановує прийоми роботи з інформацією та може активно використовувати їх
у самостійній роботі.
 Технологія
програмованого
навчання.
Провідною ідеєю
програмованого навчання є формування структури навчального матеріалу, його
змісту й обсягу на основі так званих елементів інформації. Зміст кожної теми
розбивається на окремі, логічно закінчені частки навчальної інформації —
елементи
інформації.
Ці елементи інформації розміщуються в певній послідовності, що
визначається логікою навчального змісту. Якщо учень виконав певні навчальні
дії, спрямовані на засвоєння даного елементу, йому пропонується завдання, на
яке він має дати відповідь. Це завдання за змістом відповідає тільки даному
елементу інформації. Учневі дається декілька варіантів відповіді, серед яких
один правильний. Якщо він вибрав правильний варіант, йому дозволяється
приступити до засвоєння наступного елементу інформації. Якщо вибір
відповіді був неправильним, тобто якщо учень вибрав неправильну відповідь,
йому пропонують ще попрацювати над цим елементом або пропонують
звернутися до таких джерел інформації (підручник, додаткова література), які
можуть
допомогти
правильно
зрозуміти
даний
елемент
знань.
Після повторної, але вже правильної відповіді, учень приступає до наступного
елементу інформації. Дії учня щодо засвоєння елементу інформації,
включаючи і пошук відповіді на запитання, називають кроком. Тому
програмоване навчання за своїм характером — це покрокове навчання.
•Проектна технологія - це створення під час навчального процесу таких
умов, за яких результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності
гуртківців.
Основна цінність проектної технології навчання полягає в тому, що вона
орієнтує учнів на створення певного матеріального або інтелектуального
продукту, а не на просте вивчення певної теми. Основні завдання: навчити
учнів самостійно здобувати знання, застосовувати їх для розв'язання нових
пізнавальних і практичних завдань; користуватися дослідницькими прийомами:
збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору,
висувати різні гіпотези, уміти робити висновки. Проект повинен розроблятися
за ініціативою учнів.
 Технологія
модульного навчання — це технологія навчання, сутність
якої полягає в тому, щоб той, хто навчається, міг самостійно працювати із
запропонованими йому індивідуальними програмами, що містять банк
інформації та методичні рекомендації щодо виконання завдань. МОДУЛЬНЕ
НАВЧАНННЯ - система навчання, яка є одним із видів особистісно-
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орієнтованого навчання та відрізняється від традиційної системи навчання
цілями й завданнями, програмно-методичним забезпеченням, організаційними
формами та ін.
4. НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
КЛАСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Одним із основних чинників педагогічної діяльності є складність,
багатогранність, що відкриває простір для багатьох навчальних технологій,
динаміка продукування яких постійно зростає. Широкий спектр,
багатоваріантність технологій зумовлюють необхідність їх класифікації.
Найдосконалішою серед багатьох уважають класифікацію, за якою навчальні
технології згруповано за різноманітними системними та інструментально
значущими ознаками (рис. 2).

Навчальні технології

за рівнем
застосування

за науковою
концепцією
засвоєння
досвіду

за чинником
психічного
розвитку

за ставленням
до дитини

за орієнтацією
на особистісні
структури

за
філософською
основою

за типом
організації та
управління
пізнавальною
діяльністю

Рис. 2.
За сукупностю ознак технології навчання поділяються:
За рівнем застосування:
– загальнопедагогічні (стосуються загальних положень освітніх процесів);
– предметні (призначені для вдосконалення викладання окремих предметів);
– локальні та модульні (передбачають часткові зміни педагогічних явищ).
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За чинником психічного розвитку:
– біогенні (провідна роль належить біологічним чинникам);
– соціогенні (переважають соціальні чинники);
– психогенні (провідна роль належить психічним чинникам).
За філософською основою:
– матеріалістичні та ідеалістичні;
– діалектичні й метафізичні;
– наукові та релігійні;
– гуманістичні й антигуманні;
– антропософські (грец. anthropos — людина і sophia — мудрість);
–теософські (засновані на вченнях про всезагальний абсолют, божественну суть
усіх речей);;
– вільного виховання й примусу тощо.
За науковою концепцією засвоєння досвіду:
– асоціативно-рефлекторні (в основу покладено теорію формування понять);
– біхевіористські (англ. behavio(u)rism, від behavio(u)r — поведінка) (за основу
взято теорію научіння);
– розвивальні ґрунтуються на теорії розвитку здібностей);
– сугестивні (засновані на навіюванні);
–нейролінгвістичні засновані на нейролінгвістичному програмуванні);
– гештальттехнології (нім. Gestalt — цілісна форма, образ, структура і
технологія) та ін. (засновані на психотерапевтичному впливі) та ін.
За ставленням до дитини:
– авторитарні
(засновані
на
чіткій
надмірній
регламентації);
–дидактоцентристські
(центровані
на
навчанні);
– особистісно-орієнтовані (гуманно-особистісні, технології співробітництва,
технології вільного виховання).
За орієнтацією на особистісні структури:
– інформаційні (формування знань, умінь, навичок);;
– операційні (формування способів розумових дій);;
– емоційно-художні й емоційно-моральні (формування сфери естетичних і
моральних відносин);;
– технології саморозвитку (формування самоуправляючих механізмів
особистості);;
– евристичні (розвиток творчих здібностей);
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– прикладні технології (формування дієво-практичної сфери).
За типом організації та управління пізнавальною діяльністю:
– структурно-логічні технології навчання (поетапне формулювання
дидактичних завдань, вибору способу їх розв’язання, діагностики та
оцінювання одержаних результатів);
– інтеграційні технології (дидактичні системи, які забезпечують інтеграцію
різнопредметних знань і вмінь, різних видів діяльності на рівні інтегрованих
курсів, навчальних тем, навчальних проблем та інших форм організації
навчання);
– ігрові технології (ігрова форма взаємодії педагога й дітей, яка сприяє
формуванню вмінь розв’язувати завдання на основі компетентного вибору
альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжету). В освітньому
процесі використовують театралізовані, ділові, рольові, комп’ютерні ігри,
імітаційні вправи, ігрове проектування та ін.;
– комп’ютерні технології (реалізуються в дидактичних системах
комп’ютерного навчання на основі взаємодії “вчитель – комп’ютер – учень” за
допомогою інформаційних, тренінгових, розвивальних, контролюючих та
інших навчальних програм);
– діалогові технології (пов’язані зі створенням комунікативного середовища,
розширенням простору співробітництва на суб’єктивному рівні;
– тренінгові технології (система діяльності щодо відпрацювання певних
алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв’язання типових завдань
у процесі навчання: тести, психологічні тренінги інтелектуального розвитку,
розв’язання управлінських завдань);
- авторські технології (педагоги-практики розробляють авторські технології,
які поєднують у різних варіантах елементи апробованих технологій; як
правило, усі вони зорієнтовані на реалізацію змісту й досягнення мети
різнорівневого та різнопрофільного навчання).
- варіантні технології навчання (на основі однієї теорії навчання можуть
вибудовуватися різні варіантні технології навчання, які по різному поєднують
слово і наочність;
- технології проблемного навчання ( розвивають творчі здібності, пізнавальну
активність, інтерес, самостійність особистості).
6. ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИХОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Науковий термін «технологія виховання» вперше ввів в педагогічну
науку А. С. Макаренко. Виховні технології – це група педагогічних технологій,
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існування яких є дискусійною проблемою, що пояснюється складністю
діагностування тих якостей, розвиток яких передбачений метою технології. Під
виховними технологіями розуміють науково обґрунтовану стратегію, тактику і
процедуру виховання.
Виховні технології відображають систему конкретних засобів впливу на
вихованця, учнівський колектив на науковій основі і спрямовані на досягнення
виховної мети та удосконалення педагогічної діяльності.
Вибір виховної технології починається з усвідомлення мети та основних
завдань виховної роботи закладу. Як і будь-яку освітню технологію, виховну
технологію визначають як діяльність чи сукупність дій, як проект (модель)
виховного процесу, як систему, у якій результат відповідає визначеній виховній
меті. На цей час відомо багато виховних технологій. Ось деякі із них.
6.1.Технологія жорсткого колективного виховання А. С. Макаренка.
Вся діяльність А. С. Макаренка. в колонії імені М. Горького та комуни
імені Ф. Дзержинського була заснована на ідеях цієї технології: колективне
рішення і виконання всіх дій; зміна складів зведених загонів; система
перспективних ліній тощо.
6.2.

Технологія колективного творчого виховання І. П. Іванова

Педагоги вважають академіка І. П. Іванова винахідником методики
колективного творчого виховання, творцем педагогіки, про яку говорять як
про «педагогіку співробітництва». Це – діяльний, творчий і організаційний
механізм, який автор назвав «педагогіка загальної турботи»: діти і дорослі
створюють те, на що здатні. Основний принцип: тут немає нічого, в чому ти сам
не береш участь.
Основне завдання: виховання суспільно активної гуманної особистості,
бійця, альтруїста і творця, формування в нього навичок самоорганізації, вміння
працювати у групі, відповідати за доручену справу. Основними ознаками
можуть стати: спільне створення (визначення, проведення і аналіз) справи, її
соціальний характер (для кого це потрібно?), висока мотивація творців.
Дитина, також як і дорослий, може щось робити тільки у тому разі, якщо захоче
це зробити, якщо у нього виникла мотивація до цього.
Це така форма роботи, яка спрямована на:
– розвиток творчих здібностей;
– розвиток інтелектуальних здібностей;
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– реалізацію комунікаційних потреб;
–навчання правилам і формам спільної роботи.
Провідним видом діяльності у технології колективного творчого
виховання є гра, яка поєднана із суспільно-корисною працею та навчанням. У
процесі її реалізації формується низка ключових якостей: патріотизм,
інтернаціоналізм; колективізм, принциповість, прагнення до виконання свого
громадянського обов’язку; працелюбність, активність, відповідальність;
гуманізм, добросердечність; дисциплінованість, мужність. Одна із головних
ідей методики колективного творчого виховання — формування особистості
через єдиний виховний колектив, з однаковими вимогами до старших і
молодших. Особливість технології полягає в тому, що між вихователями та
вихованцями складаються в процесі діяльності суб'єкт-суб'єктні взаємини, в
силу яких і педагог, і вихованець рівною мірою почуваються відповідальними
за якісне виконання поставлених завдань. Ця технологія — особистісно
орієнтована, бо кожній дитині знайдеться справа для душі, яку вона може
організувати, зробити краще, ніж інші. Сьогодні вихованець керує,
організовує, творить спільно з іншими такими ж зацікавленими людьми. Завтра
він з такою ж самою зацікавленістю візьме участь у новій колективній творчій
справі, але вже в ролі виконавця. Ця технологія об'єднує ділову та
міжособистісну сфери діяльності людини: колективна організаторська
діяльність, колективні творчі справи, творчі ігри, творчі свята тощо.
6.3. Технологія гуманного колективного виховання
В. О. Сухомлинського.
Гуманістична система ставить в «епіцентр виховання» особистість
дитини як найвищу цінність життя. У процесі виховання дитина повинна бути
«подібною Сонцю – центру планетарної системи» (Р.Галь). У нашій Країні
ідеал гуманістичного виховання блискуче реалізував у 50-60 роках XX століття
В.О.Сухомлинський. Уся освітня система керованої ним школи була
орієнтована на творення щастя кожного вихованця, доброго ставлення до дітей,
створення умов для індивідуально-творчого розвитку кожної особистості.
Предметом виховання у школі була людина – дитина, підліток, юнак, духовний
світ конкретної дитини, джерела її розумового, морального, емоційного,
фізичного, естетичного розвитку. Кожен педагог повинен був глибоко, до
тонкощів знати індивідуальність кожного учня, стверджувати гуманне начало у
вихованні, що розцінювалося як найважливіша риса педагогічної культури
вчителя. Важливим є співробітництво дітей і дорослих, довіра дітям, виховання
без покарань, творча праця і моральна свобода, можливість вибору вчинку, лінії
поведінки, способу життя, прийняття відповідальності за свій вибір та інше -

17

важливі гуманістичні принципи, на яких побудована педагогічна система
В.О.Сухомлинського.
6.4. Технологія «Створення ситуації успіху»
В. О. Сухомлинський вбачав використання цієї технології у створеній
ним «Школі радості». Ще однією передумовою технології «Ситуації успіху»
є ідея А. С. Макаренка про завтрашню радість, якою мати жити колектив, що
відкидає сіру буденність і прагне яскравих вражень. Технологія «Створення
ситуації успіху» відрізняється від інших відомих технологій успіху тим, що
ніякого досягнення реально може й не бути, він імітується педагогом для
формування позитивної мотивації та емоційного стану піднесення.
Найважливішим у діяльності дитини є уміння створити установку, з якою вона
приступає до роботи. Допомогти у цьому цілком може педагог такими словами:
– У тебе неодмінно вийде!
– Я впевнений, що ти справишся!
– У тебе вийшло просто чудово! Продовжуй роботу.
Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат
як успіх. Усвідомлення ситуації успіху самим учнем, розуміння її значимості
виникає у суб'єкта після здолання своєї боязкості, невміння, психологічного
враження та інших видів труднощів. Ситуація успіху – це пусковий механізм
подальшого розвитку особистості. Використання ситуації успіху має сприяти
підвищенню робочого тонусу, збільшенню продуктивності навчальної і
виховної роботи, а також допомогти учням усвідомити себе повноцінною
особистістю.
6.5.

Особистісно-орієнтоване виховання

В останні роки особистісно-орієнтоване виховання стрімко завойовує
освітній простір України. Більшість педагогічних колективів Країни
наполегливо освоюють теоретичні основи і практичне використання цієї
технології
у навчально-виховному процесі. Особистісно-орієнтоване
виховання – новий тип виховання, що розвивається в постіндустріальному
суспільстві, сутність якого полягає в подоланні суперечності між вихованням
«для всіх» і вихованням «для кожного» на основі повернення до особистості, її
індивідуальної свідомості, життєвого досвіду, індивідуального творчого
потенціалу. Особистісно-орієнтоване виховання надає можливість вихованцеві
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краще функціонувати як особистість. За такого виховання педагог формує
неповторну своєрідність людини, що унікально поєднує особисті особливі і
загальні риси, які відрізняють її від інших індивідів і людських спільнот. Під
час реалізації особистісно-орієнтованих технологій виховання взаємодія
вихователя з вихованцями має будуватися з урахуванням їхніх позицій, бажань,
а не вимушеності спілкування.
6.6. Шоу-технології
Під впливом засобів масової інформації сьогодні в навчальних закладах
поширились форми масових заходів, які мають характер «шоу» –
театралізованої гри.
Шкільні заходи за типом «шоу» мають три особливості: поділ учасників на
тих, хто виступає («сцену»), і глядачів («зал»), змагальність на сцені, наперед
створений організаторами сценарій. У будь-якій педагогічній дії є три блоки:
підготовка – реалізація – аналіз підсумків. Основана частина шоу-технології –
це завдання, конкурси і оцінювання. У грі, яка є складовою частиною шоу,
полягає велика педагогічна сила. Оцінювання проводиться не тільки журі, але
й залом. Шоу – це сценічне дійство, і необхідно використовувати відповідні
йому закони.
Крім цих технологій, відомі і такі:




технологія виховної роботи з колективом классу або групи;
технологія організації самовиховання;
технологія релігійного (конфесійного) виховання тощо.
7. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Найзначущішою особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох
стратегій організації навчання - традиційної та інноваційної. Терміни
«традиційне (нормативне) навчання» та «інноваційне навчання» запропоновані
групою вчених у доповіді Римському клубу (1978), який звернув увагу світової
наукової громадськості на неадекватність принципів традиційного навчання
вимогам сучасного суспільства до особистості, її пізнавальних можливостей.
Інноваційне навчання трактувалось у ній як процес і результат навчальної
та освітньої діяльності, що стимулює новаторські зміни в культурі,
соціальному середовищі. Воно орієнтоване на формування готовності
особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до
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творчості, різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва
з іншими людьми.
Інноваційне (лат. innovatio - оновлення, зміна) навчання орієнтоване на
формування готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок
розвитку здібностей до творчості, різноманітних форм мислення, а також
високих соціально-адаптаційних можливостей особистості.
Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість
майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки
цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях.
Розвиток системи і змісту навчання в сучасному світі відбувається в
контексті глобальних освітніх тенденцій (мегатенденцій), серед яких
найпомітнішими є:
– масовий характер освіти та її неперервність як нова якість;
– значущість освіти для індивіда і суспільства;
– орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності;
– адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;
–орієнтація навчання
саморозкриття.

на

особистість,

забезпечення

можливостей

її

Ці тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток людини.
Освіта має забезпечити кожному, хто навчається, широкі можливості для
здобуття таких умов розвитку та підготовки до життя, як:
- знань про людину, природу і суспільство, що сприяють формуванню наукової
картини світу як основи світогляду та орієнтації у виборі сфери майбутньої
практичної діяльності;
- досвіду комунікативної, розумової, емоційної, фізичної, трудової діяльності,
що сприяє формуванню основних інтелектуальних, трудових, організаційних і
гігієнічних умінь та навичок, необхідних у повсякденному житті для участі у
суспільному виробництві, продовженні освіти та самоосвіти;
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- досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку індивідуальних
здібностей особистості і забезпечує її підготовку до життя в умовах соціальноекономічного та науково-технічного прогресу;
- досвіду суспільних і особистісних відносин, які готують молодь до активної
участі в житті країни, створення сім'ї, планування особистого життя на основі
ідеалів, моральних та естетичних цінностей сучасного суспільства.
Співзвучною цим положенням є думка українського вченого Івана Зязюна,
який стверджує, що сенсом і метою сучасної освіти повинна стати «людина у
постійному розвитку, її духовне становлення, гармонізація її відносин з собою
та іншими людьми, зі світом. ...Система освіти створюється для людини,
функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку
особистості і в ідеалі її призначення - щастя людини».
Однак сучасний стан системи освіти не задовольняє багатьох, хто в ній
працює. Про якість освіти свідчить насамперед її відповідність освітньому
стандарту, проте одні педагоги вбачають показники «якості освіти» у кількості
виставлених учням позитивних оцінок, інші - у розвитку особистості дитини. З
точки зору інноваційної педагогіки новою якістю освіти є належна якість не
лише навчання, а й виховання, ступінь розвиненості особистості людини, яка
навчається, її підготовленості до продовження навчання, самостійного життя.
Розвиток цивілізації, продукуванням нових знань, створенням нових
технологій, систем комунікацій постійно оновлюють вимоги до якості освіти,
одним із найважливіших засобів забезпечення якої є інноваційність освітнього
пошуку.
Інноваційність як принцип педагогіки забезпечує умови розвитку
особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на
особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку, тобто забезпечує підвищення
якості освіти,
Якість освіти - це рівень знань і вмінь, розумового, морального і
фізичного розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до
поставлених цілей. Якість освіти, забезпечення навчальної діяльності і надання
освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально-виховним закладом у
сучасному вимогливому середовищі значною мірою залежатиме від
результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на
нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психологопедагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.
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З урахуванням цього пріоритетними завданнями сучасної освіти є:
–навчання навчатися, навчання працювати, навчання співіснувати, навчання
жити;
–навчання навчатися полягає у виробленні вміння оволодівати та оперувати
найрізноманітнішою інформацією;
–навчання працювати має на меті формування здатності ефективно
оволодівати професійними навичками, вміння знаходити вихід у
найнепередбачуваніших виробничих ситуаціях, співпрацювати в колективі,
співвідносити себе з конкретними фаховими ролями та ефективно їх
виконувати;
–навчання співіснувати полягає у розвитку таланту до налагоджування
соціальних, дружніх і родинних стосунків, вихованні здатності до емпатії,
персоніфікованих взаємин з іншими людьми;
–завданням навчання жити є формування в молодої людини цілісного
світогляду і світосприйняття, вміння осмислено бачити особистісний сенс
життя, прагнути до духовної зрілості, бути відповідальною за себе,
усвідомлювати відповідальність за долю людства.
Прагнення до змін, зняття певних обмежень на інноваційну діяльність
послужили зародженню широкого інноваційного руху в системі освіти.
Неабиякі можливості для якісних змін в освіті пов'язані з інтенсивним
розвитком засобів комунікації та інформаційних технологій.
Серед великої кількості технологій в Україні розроблена та пропагується
технологія інтерактивного навчання доктора педагогічних наук О. І. Пометун.
Інтерактив (від анг.- взаємний та діяти). Інтерактивне навчання - це
спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету створення
комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та
інтелектуальну спроможність.
Інтерактивне навчання - це навчання діалогу, під час якого відбувається
взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного
розв'язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес
відбувається за умови постійної, активної взаємодії усіх учнів; учитель і учень
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є рівноправними суб'єктами навчання. Інтерактивне навчання сприяє
формуванню різних навичок та вмінь; виробленню життєвих цінностей;
створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних
якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання
рольових ігор, спільне розв'язання проблем.
8. ІНТЕРАКТИВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
8.1. Технології кооперативного навчання.
 Робота в парах;
 ротаційні (змінювані) трійки;
 два – чотири – всі разом;
 карусель - коли утворюється два кільця: внутрішнє й зовнішнє. Внутрішнє
кільце – це сидячі нерухомо учні, а внутрішнє – учні через кожні 30 секунд
змінюються. Таким чином, вони встигають проговорити за кілька хвилин
декілька тем і постаратися переконати у своїй правоті співрозмовника;
 робота в малих групах;
 акваріум - технологія полягає в тім, що декілька учнів розігрують ситуацію в
колі, а інші спостерігають і аналізують.
8.2. Технології колективно-групового навчання.
 Обговорення проблеми в загальному колі;
 мікрофон;
 незакінчені речення;
 мозковий штурм;
 навчаючи – вчуся;
 ажурна пилка;
 аналіз ситуації;
 вирішення проблем;
 дерево рішень - група ділиться на 3 або 4 групки з однаковою кількістю
учнів. Кожна групка обговорює питання й робить записи на своєму «дереві»
(аркуш ватману), потім групки міняються місцями і дописують на деревах
сусідів свої ідеї.
8.3. Технології ситуативного моделювання.
 Симуляції або імітаційні ігри;
 спрощене судове слухання;
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 громадські слухання;
 розігрування ситуацій за ролями.
8.4. Технології опрацювання дискусійних питань.
 Метод ПРЕС;
 займи позицію - зачитується яке-небудь ствердження і учні повинні підійти
до плаката зі словом «ТАК» або «НІ». Бажано, щоб вони пояснили свою
позицію;
 зміни позицію;
 неперервна шкала думок;
 дискусія;
 дискусія в стилі телевізійного ток-шоу;
 оцінювальна дискусія;
 дебати.
8.5. Структура занять при застосуванні інтерактивних методів.
 Мотивація. Мета цього етапу — сфокусувати увагу гуртківців на проблемі й
викликати інтерес до теми. Прийомами навчання можуть бути питання, цитата,
коротка історія, невеличке завдання і т. ін. Займає не більш 5 % часу заняття.
 Оголошення, представлення теми та очікування результатів.
Мета — забезпечити розуміння вихованцями змісту їхньої діяльності, тобто
того, чого вони повинні досягти в результаті заняття і чого від них очікує
керівник гуртка. Часом буває доцільно залучити до визначення очікуваних
результатів усіх учасників заняття (5 % часу).
 Надання необхідної інформації. Мета — дати учням достатньо інформації для
того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути мінілекція, читання роздаткового матеріалу, показ слайдів тощо. З метою економії
часу можлива інформація в письмовому або електронному вигляді для
попереднього (домашнього) вивчення. Наприклад, деякі завдання побудовані
таким чином, що додаткова інформація буде сприяти кращому виконанню
завдань. На самому занятті керівник гуртка може ще раз звернути на неї увагу,
особливо на практичні поради, якщо необхідно — прокоментувати терміни або
організувати невеличке опитування (10% часу заняття).
 Інтерактивна вправа — центральна частина заняття.
Мета — практичне освоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей заняття.
Послідовність проведення цього етапу така:
–Інструктування — керівник гуртка розповідає учасникам про цілі завдання,
про правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдання;
запитує, чи все зрозуміло учасникам.
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– Об'єднання в групи, розподіл ролей.
– Виконання завдання, під час якого педагог виступає як організатор,
помічник, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для
самостійної роботи і навчання один з одним.
– Презентація результатів виконання вправи. Інтерактивна частина заняття
займає близько 60 % його часу.
 Підбиття підсумків, оцінювання результатів заняття.
Мета — усвідомлення того, що було зроблено на занятті, чи досягнуто
поставлених цілей, як і де можна застосувати отримані знання в майбутньому.
Підбиття підсумків бажано проводити у формі питань: що нового дізналися?
яких навичок набули? наскільки це може бути корисно в житті? Крім того,
можна задати питання із проведення самого заняття: що було найбільш вдале,
що ще сподобалося, що слід змінити в майбутньому. Важливо, щоб самі
гуртківці змогли сформулювати відповіді на всі питання. Для опрацювання
результатів бажано лишити до 20 % часу заняття.
8.6.Технології навчання для молодших школярів
Технологія "Незакінчене речення”
(Я дякую своїй Батьківщині (родині,
школі) за ..., бажаю їй ... .
Технологія "Мікрофон”. Завдання: поставити питання за своєю темою для
групи, але таке яке, сьогодні ще не звучало. Діти беруть мікрофон і запитують,
частіше використовуючи ті питання які чули на попередніх заняттях. Педагог
ставить питання – діти відповідають.
 Технологія "Дерево рішень”. Проблема "Ознаки живого організму”, рішення
- дихання, живлення, розмноження, народження, ріст, смерть тощо. Проблема
"Умови існування живого організму”, рішення – світло, тепло, повітря, вода,
їжа, земля тощо.
 Гра "Реклама на телеканалі” Робота в групах. Кожна група вибирає картку,
де вказана тема реклами. Ми – пішоходи. Моя Батьківщина. Моя родина. Моя
школа тощо.
 Гра "Ключовий момент”. Тест –перевірка знань (тестування)
 Технологія "Робота в групах”.
Гра "Дослідники”:
дослідіть текст,
порахуйте, скільки разів у ньому зустрічається слово "калина” і тому подібне.
 Технологія "Мозкового штурму” – довести, пояснити. Мозковий штурм є
прекрасний метод для використання досвіду учнів з метою розв’язання проблем
та розробки ідей. Мозковий штурм спрацьовує найкраще в групах по 5 –7 осіб.
Основні пункти:
–Чітко визначте проблему або тему для мозкового штурму. Працюйте в колі.
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–Виберіть лідера, який веде обговорення і заохочує появу нових ідей. Він
повинен заохочувати кількість, а не якість ідей.
Правила мозкового штурму є такі.
–Жодної критики!
–Запозичення інших ідей є нормальним явищем.
– Бажана велика кількість ідей.
–Оцінка приходить пізніше. Щоб вдосконалити якість ідей, надайте час дітям,
щоб вони написали свої ідеї спочатку індивідуально.
 "Банани”. Вправа допомагає зламати стереотипи робити лівої мозкової
півкулі, логічного, раціонального мислення. Використовується як розминка.
(Напис на дошці: ШБІАСНТЬАЛІНТЕИР.)
Закресліть у цьому рядку шість літер таким чином, щоб літери, які
залишаються (без зміни своєї послідовності), складали б добре знайоме слово
«Банани».
На практиці необхідно використовувати інтерактивні форми в цілому, або ж
взявши елементи, які більш доцільні до певного віку дітей. Саме інтерактивні
методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і
практика засвоюються одночасно, а це надає змогу гуртківцім формувати
характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати
критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. При
цьому навчально-виховний процес організовується так, що вихованці шукають
зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні
рішення, мають змогу зробити "відкриття”, формують свої власні ідеї та думки
за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву.
9. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГУРТКАХ
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ НТТУМ «ГРАНІ»
З урахуванням впровадження STEM-освіти, головною метою якої є
реалізація державної політики
нового «Закону про освіту України» щодо
посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній
діяльності та професійної компетентності педагогічних працівників,
адміністрація Центру «Грані» спрямовує свою діяльність на забезпечення
розуміння педагогами важливості впровадження педагогічних інновацій та
більш технічно складних навичок в навчально-виховний процес.
Результатом упровадження педагогічних інновацій є всебічно розвинена
та соціально адаптована до сучасного життя особистість, яка має відповідну
сукупність знань і вмінь, вчиться бути самостійною, має навички критичного
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мислення, приймати власні рішення та брати за них відповідальність. Отримані
знання дозволяють дитині вирости новатором – двигуном розвитку людства
Основна мета та завдання Центру «Грані» – змінити ціннісні орієнтації
педагога та стимулювати в педагогічному колективі пошук нових засобів
навчання і виховання дітей, впроваджувати STEM-освіту, творчий підхід,
активність педагогів, прагнення їх до самоосвіти тощо.
БАНК ДАНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Гуртки, що забезпечують інноваційні технології у надання освітніх послуг
учнівській молоді, розвиток дослідницько-експериментальної роботи:
Гурток ТРС «Грані» Мета гуртка - створення умов для творчого розвитку
вихованців засобами виготовлення аудіо роликів,
відеофільмів, телепередач, їхньої професійної орієнтації
і допрофесійної підготовки до професій, які пов’язані із
електронними засобами масової інформації, екранних
мистецтв, використання елементів STEM-освіти.
Гурток
«Журналістика та
видавнича справа»,

Гурток надає послуги
жанрової та театральної
майстерності
журналіста,
журналістської
етики,
видавничих стандартів, специфіки та тонкощів роботи в
професійній програмі верстки «Adobe inDesign»,
маркетингових технологій просування газети, основ
фотожурналістики, книго-друкування, співробітництва з
місцевими ЗМІ, технологій на основі комунікативної і
дослідницької діяльності.

Програмування Scratch - перспективний інструмент і
засіб організації позанавчальної проектної пізнавальної
«Творча діяльність діяльності школяра, спрямованої на формування
первинних елементів логічного і алгоритмічного
в середовищі
мислення, який включає знання вихованців щодо
програмування
складання найпростіших алгоритмів при плануванні і
Scratch»
реалізації проектів в середовищі Scratch, створення
власних програмних подій, здатних ілюструвати матеріал
з різних навчальних предметів, активізації самостійної
навчально-пізнавальної діяльності гуртківців.
Гурток

Гурток

Авіамоделювання - один із найпопулярніших напрямів
технічного моделювання, що поєднує конструювання і
побудову діючих моделей. Особливої уваги у вирішенні
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«Авіамоделювання» проблем набувають питання здійснення міжпредметних
звязків, а також опори на базові знання з фізики,
математики, трудового
навчання. Використання
інноваційних технологій (комп’ютерних програм для
виготовлення креслень моделей, програм «Симуляторів»
для тренування у запуску та польотах моделей)
на
заняттях гуртка поставили на вищий щабель
зацікавленості вихованцями.
У сучасному житті актуальність упровадження основ
медіа-освіти та цільового підвищення рівня медіаГурток
культури дітей є очевидною, так як медіа-освіта виховує
«Комп’ютерна
графіка і анімація», масову свідомість. Анімація є складовою частиною медіаосвіти, основаної на засобах аудіовізуальної комунікації.
Навчання в гуртку поєднує кілька напрямків медіатворчості, зокрема: мультиплікації і кіно, образотворчого
мистецтва, обробки фото і аудіоматеріалів, літературної
та драматичної творчості тощо.
Гурток «Основи
робототехніки та
комп’ютерного
моделювання»

Актуальність вивчення основ робототехніки пов’язана з
популяризацією професії інженера. Робототехніка - це
проектування, конструювання та програмування всіляких
інтелектуальних механізмів - роботів, які мають
модульну
структуру
і
володіють
потужними
мікропроцесорами. Юні дослідники, увійшовши в
цікавий світ роботів, занурюються в складну середу
інформаційних технологій. Робота керівника гуртка
спрямована на формування в учнів системного мислення,
вивчення основ алгоритмізації та програмування з
використанням робота Lego Mindstorms NXT.

Гурток
«ARDUINO»

Arduino – це суміш електроніки та програмування, яка
дозволяє побудувати систему «розумний будинок», з
«нуля» зібрати свого власного робота або мобільний
телефон, управляти чим завгодно – від миготіння
світлодіода до польоту квадрокоптера, і ще багато чого
цікавого, де можна застосувати знання з фізики,
електрики та програмування.
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Гурток
«Аквабіотехніка»

Створення такого гуртка, який є єдиним в Україні,
обумовлено тим, що багато школярів та учнівської
молоді цікавляться підводним світом та професіями,
пов’язаними з освоєнням Світового океану (моряк,
водолаз, гідролог, гідробіолог, рятувальник
тощо).
Задовольнити їх потреби, розширити світогляд,
сформувати нові навички,
«озброїти» особистість
новими способами пізнання, праці та спілкування, а
також підвищення загального фізичного розвитку
школярів і студентів відповідно до Всеукраїнської
концепції «Фізичне виховання – здоров'я нації» - мета
керівника гуртка, Це допомагає вихованцям вибрати
майбутню професію, а також успішно адаптуватися в
мінливих умовах сучасного світу.

Практичний інтерес представляє створення членами
Гурток «Біофізика» гуртка «Біофізика» технічних засобів, в основу яких
покладено використання біофізичних ефектів,
для
використання
в
екології,
медицині,
харчовій
промисловості та сільському господарстві.
Головна мета керівника гуртка – надбання вихованцями
основ знань з питань практичного використання
основних фізичних, хімічних і біологічних законів та
ефектів для формування новаторських рішень в різних
галузях медицини, промисловості та сільського
господарства; розвиток інтересу до
наукових
досліджень, практичних експериментів та реалізації
своїх ідей.
Гурток «Основи
економіки»

Головні завдання, що стоять перед педагогом, полягають
у наданні вихованцям основ економіки для подальшого
формування специфічного середовища, необхідного їм
для формування нормального розвитку економічних
відносин в країні, навчити гуртківців орієнтуватись в
сучасних ринкових умовах, які дуже швидко змінюються,
привити здібність аналізувати, оцінювати економічну
ситуацію і приймати цивілізовані рішення. Це
експериментальний напрямок у позашкільній освіті.
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Це гурток інтегрованого курсу, який дозволяє
узагальнити шкільні знання, пов’язати з історикоГурток «Сучасна
фізика та проблеми діалектичним розвитком науки взагалі й природничих
природознавства як наук зокрема, а також з нагальними екологічними та
основа філософії» суспільними проблемами. Вихованці вивчають закони
філософії, що
дозволяють прогнозувати, як
розвиватиметься
досліджуване
явище.
Завдяки
узагальненості філософських принципів можна на їх
основі прогнозувати шляхи вивчення цього явища.
Основне завдання для керівника гуртка - формування
наукового світогляду, самоактуалізація особистості у
процесі навчання та розвитку. Це експериментальний
напрямок у позашкільній освіті.
Гурток «Теорія
розв’язування
винахідницьких
задач»

Фізика є наукою фундаментальною і,
в багатьох
випадках, наукою професійно-орієнтовною. Високий
рівень розвитку фізичної науки – це надбання людської
цивілізації, а отже складова людської культури. Більше
того, фізика сьогодні – це основа технічного прогресу,
резервуар нових ідей і нових технологій, вона має
забезпечити майбутньому фахівцеві не тільки знання
сучасного виробництва, але й озброїти його такими
знаннями, які б дозволяли йому вносити у виробництво
нові, більш прогресивні методи, більш економічні
енергозберігаючі і природоохоронні технології.Дана
навчальна програма реалізується у гуртках науковотехнічного
та
дослідницько-експериментального
напрямів, які є складовою системи Малої академії наук
України.

Гурток «Фізика у
живій природі та
медицині»

Мета керівника гуртка сприяти надбанню предметних (з
фізики, математики, хімії, біології) знань, вмінь та
навичок, розвиток
логічної пам’яті для створення
цілісної системи знань, в т. ч. єдності законів природи,
застосування законів фізики до живих організмів,
сформувати у вихованців основні поняття з питань в
різних галузях промисловості, а також у галузі фізіології
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та біології, зокрема в медицині, сільському господарстві,
ініціювати творче мислення та інтерес до практичного
застосування набутих знань. Це гурток дослідницькоекспериментального напряму (Малої академії наук)
позашкільної освіти.
«Фізико-технічний Пропонована програма гуртка побудована на основі ідеї
гурток»
методу проектів. Метод проектів є одним із можливих
шляхів удосконалення сучасної освіти, єднає науку з
щоденним життям, вимагає від учнів цілої низки
раціональних зусиль і твердої волі, щоб довести всю
справу до кінцевої мети.Робота з учнями над навчальнодослідницькими роботами в гуртках МАН має тісний
«ідеологічний» зв'язок з методом проектів. Метод
проектів дозволяє органічно вирішити питання
практичної спрямованості освіти і інтеграції різних
курсів, в цьому гуртку - фізики та математики.
«Фізичний гурток»

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає базові
закономірності
перебігу
природних
явищ.
Загальновизнаною ідеєю сучасного навчання вважається
його відповідність розвитку науки, а також тим методам
пізнання, які в науці є вирішальними. Творче об'єднання
учнів гуртка є надзвичайно важливим для розвитку
креативного мислення гуртківців. Мета - розвиток
експериментальних умінь та дослідницьких навичок,
креативних здібностей, формування і розвиток логічного,
творчого та критичного мислення вихованців у процесі
поглибленого вивчення фізики.

Ці гуртки забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і вмінь із різних
видів
діяльності.
Як приклад, робота дитячо-юнацької телерадіостудії
«Грані», яка об’єднує гуртки: кіно-відео, журналістику, фотоаматорство та
комп’ютерну графіку та анімацію. Вихованці гуртків тісно співпрацюють між
собою. Наприклад, при створенні газети, юні журналісти звертаються за
фотографіями до вихованців фотогуртка. Для створення телевізійних проектів
(передач, репортажів) – співпрацюють з вихованцями гуртка «Кіно-відео», які
виступають операторами та монтажерами, а ведучими є юні журналісти. До
зйомок залучається і малеча Центру «Грані».
Наприклад, пізнавально-
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розважальна телевізійна передача «Супер-експерт» побудована на інтерв’ю
ведучих з учнями різних вікових груп щодо гуманітарних, технічних,
суспільно-громадських питань тощо. Під час колективної роботи, яка об’єднує
майбутніх кореспондентів, режисерів, дикторів, ведучих, звукорежисерів,
операторів, монтажерів, аніматорів тощо, вихованці спілкуються між собою,
обмінюються набутим досвідом роботи, навичками, дають один одному поради,
вчаться працювати у великому колективі.
Залучення дітей до творчості та набуття навичок різних професій дає змогу
профорієнтувати та допрофесійно підготувати талановитих школярів і молодь
до професій, які пов'язані з технікою та наукою.
Навчально-виховна діяльність обласного Центру «Грані» націлена на
впровадження проектних технологій.
У практику Центру «Грані» активно увійшли технології:
*інформаційно-комунікаційні в гуртках:
• «Аудіовідеотехнології для теле- і відеогуртків»,

•«Основи користування на персональному комп’ютері офісними програмами»,
• «Комп’ютерна графіка і анімація»,

•«Користувач персонального комп’ютера в ПТМ,
• «Інформатика і програмування»,
• «Творча діяльність в середовищі програмування Scratch»,
• Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання»,
•«Журналістика та видавнича справа»
• «Електронне конструювання» тощо.

*Технологія розвивального навчання.
* Інтерактивні методики (робота в групах, метод проектів, «розумовий штурм»,
рольові та ділові ігри, «відкритий мікрофон», групова дискусія, взаємне
навчання тощо.
*Блочний метод викладання матеріалу.
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10. ВИСНОВКИ
Освіта, навчання, виховання. Три головні частини педагогічного процесу.
Так було, так є і так буде. Однак, кожна епоха висуває з названої триєдності на
перший план одну з основних частин, яка в певний історичний момент є
визначальною. Новий «Закон про освіту» вводить поняття «освітня послуга»,
яка спрямована на досягнення очікуваних результатів навчання. А результати
навчання – це «знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності,
інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які
можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна
продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх
компонентів». Стан освіти і перспективи її розвитку значною мірою залежать
від політики держави у цій сфері. У багатьох країнах державна освітня політика
вважає високий професійний і загальнокультурний рівень населення важливою
умовою
економічного
розвитку,
збереження
і
підвищення
конкурентоспроможності національної економіки на світових ринках, безпеки і
соціальної стабільності.
Професіоналізація педагога і входження його в інноваційний режим
роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє
його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого
неможливе забезпечення нової якості освіти.
Становлення оновленої освіти передбачає природні процеси розвитку
педагогічної практики, цілеспрямований управлінський вплив на систему
підготовки, перепідготовку педагогічних кадрів, суттєві корективи змісту,
стилю діяльності педагогічних установ, педагогів (вихователя, учителя,
викладача), тобто перехід освітньої системи до функціонування на нових
засадах.
Динаміка сучасного розвитку цивілізації, прогнозування його перспектив
наводять на висновки, що освітня система, навчальний заклад, педагогічний
колектив, педагог, які ігноруватимуть у своїй діяльності інноваційний чинник,
не лише відставатимуть від суспільних процесів, тенденцій, а й
спричинятимуть
формування
особистості,
покоління,
заздалегідь
запрограмованих на останні інтелектуальні, духовні, соціальні позиції. Педагог,
байдужий до пізнання й використання у своїй діяльності нового, формуватиме
подібні комплекси й у своїх вихованців, з яких мало хто зможе стати успішною
особистістю.
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II. ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В ПНЗ
Методична розробка
Матвієнко К. І., методист
ВСТУП
У різні епохи формувалися певні погляди на завдання і характер
навчання, що визначали специфічний для кожного суспільства, конкретних
умов його життя навчальний процес, тенденції у теорії та практиці навчання.
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Від догматичної технології навчання, яка сформувалася у середні віки,
подальший розвиток виробництва і суспільний прогрес зумовили перехід до
пояснювального навчання та інших, більш ефективних технологій.
Педагогічна технологія – цілеспрямоване систематичне та послідовне
впровадження в практику прийомів, способів педагогічних дій і засобів , які
охоплюють цілісний навчально-виховний процес, починаючи від визначення
його мети і до одержання очікуваних результатів. Вибір технології – особиста
справа педагога і залежить від рівня його кваліфікації, творчого потенціалу, рис
особливості. Пропоновані технології є такими, що найбільш відповідають
специфіці роботи педагога позашкільного закладу.
Технологія навчання – інтегративна модель навчально-виховного процесу
з чітко визначеними цілями, діагностикою поточних і кінцевих результатів,
розподілом навчально-виховного процесу на окремі компоненти. Технологія
навчання передбачає чітке та неухильне виконання певних навчальних дій.
Виділені наступні ознаки технології:
- доцільність, як будь-яка технологія, повинна містити опис цілей і задач, на
вирішення яких спрямовані проектовані способи і дії;
- результативність - опис результатів;
- алгоритмічність - фіксація послідовності дій педагога й гуртківців;
- відтворюваність - систематичне використання алгоритму дій і засобів в
організації педагогічного процесу;
- керованість - можливість планування, організації, контролю і коректування
дій;
- прогнозованість: технологія створюється і реалізується штучним способом,
підлягає модернізації і коректуванню з урахуванням конкретних умов.
1. ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: АКТУАЛЬНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ У ПНЗ
1.1. Інтерактивна модель навчання
Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійського мови і походить від
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слова «interact», де «inter»

- взаємний і «act» - діяти. Таким чином,

інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це
спеціальна форма організації діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається
за умови постійної активної взаємодії всіх гуртківців. Це – взаємонавчання
(колективне, групове, навчання у співпраці), де і гуртківець, і педагог є
рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони
роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі
аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно сприяє ефективності формування
навичок і вмінь, виробленню цінностей, створення атмосфери співробітництва,
взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.
Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника
навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час
інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з
іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.
Науковці виділяють такі інтерактивні форми навчання і виховання:
інформаційні, пізнавальні, мотиваційні, регулятивні.
1.1.1. Інформаційні інтерактивні форми навчання і виховання
Це способи діалогічної взаємодії учасників навчання з метою обміну
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духовними цінностями.

Практичні методи і вправи:
«Моє ім’я» - учні називають своє ім’я і розповідають якусь цікаву,
кумедну, яскраву історію, пов’язану з іменем. Чудово поєднується з правовим
вихованням, першим знайомством із Конвенцією про права дитини – «Кожна
людина неповторна, має право на ім’я». Дозволяє швидко познайомитись.
«Перше знайомство» - учні обирають собі пару. Перш ніж назвати себе і
розповісти про себе, учням пропонується уважно подивитися одне на одного і
посміхнутися. Можна потім запропонувати описати свою пару: зовнішність,
враження.
«Хвилина мого життя» - розповісти випадок, що найбільш запам’ятався.
«Паперові літаки» - написати ім’я на аркуші, зробити з нього паперовий
літак. Літаки запускають одночасно. Кожен підбирає літак, відшукує володаря.
Потім виконує якесь завдання в парі.
«Візитка» - гуртківці виготовляють собі особисті картки (бейджики) з
характерологічною інформацією.
1.1.2. Пізнавальні інтерактивні форми навчання і виховання
Це способи пізнавальної взаємодії (діалогу) учнів з метою отримання нових
знань і навичок.
Вправи:
«Ділова сюжетно-рольова гра» - це форма відтворення предметного і
соціального змісту якоїсь діяльності, моделювання таких відносин, які
характерні для образного виду діяльності.
У грі відтворюється професійна обстановка, подібна

до реальної,
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предметне оточення.
Сюжетно-рольова гра має виховну і навчальну мету і складається з таких
компонентів: цілі, комплект ролей і функцій гравців, сценарій, правила гри,
предметне забезпечення.
Найскладнішим у грі є чітке визначення функцій гравців. Рекомендується
функції подавати узагальнено та доповнювати інструкціями словесно чи за
допомогою знаків.
У правилах гри відображаються

характеристики реальних процесів і

явищ. Правила містять обмеження, що стосуються технологій гри, регламенту
ігрових процедур, ролей та функцій. Їх не повинно бути багато.
Пізнавальні інтерактивні методи включають і евристичні методи
навчання. Евристика ( від гр. еврика – «знайшов») -

наука, що вивчає

закономірності побудови нових дій у новій ситуації – це спеціальні методи
розв’язання задач, які, як правило, приставляються формальним методам; подруге, це організація процесу продуктивного творчого мислення.
Навчальна і виховна евристична діяльність – це діяльність, у ході якої
цілеспрямовано розвиваються творчі здібності, нестандартні підходи до
вирішення ситуацій і завдань.
З

евристичних

методів

найбільш

прийнятий

для

практичного

використання – ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань).
1.1.3.Мотиваційні інтерактивні форми навчання і виховання
Це способи діалогічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу,
за допомогою яких кожен визначає власну позицію у ставленні до діяльності
учасників, інших учнів, педагога, самого себе. Тісно пов’язані із самооцінкою.
Вправи:
«Мої очікування» - запропонувати чітко визначити своє відношення до
діяльності: я чекаю – від себе, від інших учнів, від педагога.
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«Самооцінка» (за конкретним видом діяльності):
- Що я вмію?
- Чого б я хотів навчитися?
- Де це можна використати?
- Як мені це вдалось?
Для формування правильної самооцінки дуже важливо вчити дитину
порівнювати результати своєї діяльності не тільки з еталоном та результатами
інших гуртківців, а й зі своїми досягненнями, радіти власним успіхам. У цьому
основа особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання. Система
оцінних дій педагога повинна будуватися таким чином, щоб дитина могла
бачити ступінь свого просування шляхом здобуття знань, вироблення умінь і
навичок. Необхідно врахувати також, що уміння оцінювати буде розвиватися
тільки при наочному зображенні еталону, що відповідає вимогам. Інакше
кажучи, школярам найдоцільніше показати конкретний зразок того, яким має
бути результат. Найефективнішою стає оцінка діяльності педагога, коли такий
зразок не просто пропонується ним, а вибирається учнями самостійно, в ході
спеціального обговорення. Колективний вибір еталону сприяє тому, що учні не
тільки чіткіше засвоюють вимоги, а й відчувають самостійність, свободу
вибору, позитивні емоції.
«Інтерв’ю» - робота в парах із проблем:
- Що знаєш по темі?
- Які запитання виникли?
- Де знайти відповідь?
1.1.4.Регулятивні інтерактивні форми навчання і виховання
Це способи, завдяки яким установлюються та приймаються певні правила
діалогічної взаємодії учасників діяльності.
«Вироблення правил» - перед початком будь-якої діяльності виробляються
правила, якими керуються у процесі проведення. Наприклад: правила
поводження під час роботи, на екскурсії, в залі.
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1.2.

Технологія «Створення ситуації успіху»

Одне з пріоритетних завдань освіти, в тому числі і позашкільної –
реалізація на практиці особистісно зорієнтованого підходу до дитини, який
поєднує виховання і навчання в єдиний процес розвитку творчих здібностей
дитини.
Педагогічну технологію «Створення ситуації успіху» з успішністю
віднести до особистісно-зорієнтованих технологій тому, що її точкою відліку є
духовне удосконалення внутрішнього світу і дитини, і педагога. Ця технологія
націлена на те, щоб викликати в учня яскраве позитивне емоційне відчуття від
своїх досягнень. Недарма говорять, що успіх окрилює. Почуття радості надає
впевненості, оптимізму, підвищує життєву стійкість та інтерес до справи, в якій
досягнуто успіху. Тому ця технологія якнайбільше підходить до використання в
роботі педагогів позашкільних закладів. Адже заняття в системі позашкільної
освіти не є обов’язковими, тому питання залучення школярів, створення у них
мотивації до занять у секціях, гуртках достатньо актуальне. Пережита радість
від успіху викликає бажання відчути її ще і ще.
Ситуація успіху – суб’єктивний психічний стан
задоволення внаслідок фізичної або моральної напруги
виконавця справи, творця явища.
Успіх

–

це

удача

в

діяльності,

досягнення

результатів, суспільне визначення особистості. Залежно від того, ким і як
підготовлений, чим умотивований, як підтримуваний, він може бути
очікуваним

та

неочікуваним,

підготовленим

та

непідготовленим,

короткочасним та тривалим, періодичним та частим, миттєвим та стійким,
направленим на подальше життя дитини.
Ситуація успіху досягається, коли сам виконавець визнає результат як
успіх. Об’єктивна успішність діяльності може бути емоційно малозначущою
для виконавця, тому що якість результатів оцінюється іншими. Усвідомлення
ситуації успіху самим учнем виникає в результаті подолання невміння,
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незнання, нерішучості й інших труднощів. Інколи, переживаючи ситуацію
успіху, дитина може зазнати незгладимих емоційних вражень, різко змінитись у
позитивний бік. Змінюються її взаємини з оточуючими, підвищується життєва
стійкість.
Успіх, якщо дитина переживає його неодноразово, відкриває період
визволення прихованих можливостей особистості, перетворення та реалізацію
духовних сил.
Завдання педагога – допомогти особистості дитини зрости в успіху,
навчити відчувати радість від подолання труднощів, дати зрозуміти, що
задарма в житті нічого не дається, скрізь треба докладати зусиль. У житті
чергуються успіхи та невдачі, але існує і певний баланс між ними, який
особистою наполегливістю може бути зрушений у напрямку успіху. Технологія
«Створення ситуації успіху» виробляє найціннішу людську якість - стійкість у
боротьбі з труднощами.
Організація ситуації успіху допомагає у вирішенні проблеми агресивності,
ізольованості в групі, лінощів.
Технологія «Створення ситуації успіху» не є новою для педагогів
позашкільних навчальних закладів. Ситуаційно всі вони нею користуються. Але
для досягнення стійкого виховного та навчального ефекту педагогічний вплив
має будуватися на добре продуманій і підготовленій тактиці та стратегії.
Щоб сприяти успіху дитини в певній діяльності, важливо розуміти її
внутрішній світ, знати оточуюче середовище, поважати її переживання. Як
тільки вихованець відчує, що педагог цікавиться його емоційним станом,
прагне зрозуміти його, допомогти, навчити, то прийме і його вказівки на
недоліки.
Ситуація успіху штучно створюється для підсилення оцінного акценту на
позитивних якостях праці учня, незважаючи на наявні недоліки. Педагог
розуміє тимчасовість створюваної ситуації, яка надалі корегується шляхом
поступового виявлення недоліків та їх спільного, а потім самостійного
виправлення. Таким чином, зникає штучність створеної ситуації.
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У технології «Створення ситуації успіху» за психологічними особливостями
учнів умовно поділяють на такі групи:
«Надійні» - мають гарні здібності, сумлінно ставляться до обов’язків,
активні, врівноважені. Мають адекватну самооцінку, почуваються в сім’ї, класі
спокійно, впевнено. Основа їх надійності — в постійному оптимізмі,
працездатності, захищеності. Вони перебувають у відчутті радості, яка відбулася. Не потребують особливого підходу, адекватно реагують і на похвалу, і
на критику.
«Впевнені» - часто мають великі здібності, але нестабільні, працюють
ривками, періоди підйому чергуються з апатією, розслабленістю. Мають
завищену самооцінку, бурхливо реагують на успіхи і невдачі. Суттєвим
недоліком таких дітей є швидке звикання як до успіхів, так і до невдач.
«Невпевнені» - досить успішні учні, мають досить добрі здібності,
відповідально ставляться до справи. Але невпевнені в собі, побоюються нового,
часто мають занижену самооцінку, нестійкий настрій. Залежать від оточуючих.
Хворобливо реагують на необ’єктивність, несправедливість, довго пам’ятають
образу. Робота з ними потребує уваги, вдумливості, залежить від конкретної
ситуації.
«Зневірені» — учні з непоганими здібностями, підготовкою, але зі значно
заниженою самооцінкою, втраченим оптимізмом, почуттям радощів унаслідок
певних причин. Взаємини з оточуючими зазвичай напружені. Потребують
систематичної, продуманої, послідовної роботи педагога.
Щоб ефективно використовувати технологію «Створення ситуації успіху»,
треба виявити, до якої категорії належить кожен з вихованців. Для цього
проводиться діагностування творчого фонду колективу тобто виявлення
здібностей у вибраній сфері діяльності. Визначити категорію вихованця
допоможуть бесіди з батьками, вчителями, однокласниками. Для кожної
категорії обираються найбільш прийняті прийоми роботи.
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Так, для «надійних» учнів підходить прийом «Невтручання» - максимальне
надання самостійності у вирішенні проблем, що виникають Краще залишити їх
на деякий час у спокої і дати можливість самим розібратись у ситуації.
Активізувати процес мислення та пізнання допоможе прийом «Еврика», який
сприяє неочікуваним, хай невеличким, але самостійним відкриттям. Прийом
«Навмисна помилка» активізує увагу, вносить у роботу елемент гри, азарту.
Ці прийоми підходять і для роботи з «упевненими» учнями. Доречним буде і
прийом «Холодний душ». Педагог не поспішає з похвалами, навіть відтягує час,
незважаючи на амбіції, зачеплене самолюбство.
«Невпевнені» учні добре реагують на прийом «Емоційне погладжування» похвала за навіть незначні досягнення не тільки словами, а й жестами,
посмішкою. Допомагає налагодити і підтримувати емоційний контакт.
«Анонсування» - ефективний прийом для «невпевнених» та «зневірених».
Спершу детально обговорити наступну роботу, очікувані результати. Така
попередня підготовка створює психологічну установку на успіх, і часто буває,
що результати перевершують очікування.
Прийом «Сходи» ефективний у роботі з дітьми, що мають інтелектуальний і
творчий потенціал, але неуспішні через невпевненість у власних силах.
Етапи прийому:
• «Психологічна атака» - переломити стан психологічної напруги, увійти в
емоційний контакт.
• «Емоційне блокування» - допомогти переосмислити свої невдачі, виявити
причини.
•«Вибір головного напрямку» - встановити центр психологічної напруги,
знайти шляхи його нейтралізації.
•«Вибір рівних можливостей» - створити для учня рівні в порівнянні з
іншими дітьми можливості проявити себе.
• «Неочікуване порівняння» - порівняти роботу учня з роботами декількох
учнів, при цьому показавши кращі якості роботи учня, задля якого проводиться
цей прийом.
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• «Стабілізація» - створення умов, щоб загальна реакція колективу на
діяльність вихованця була постійно позитивною.
Прийом «Даю шанс» - заздалегідь підготовлена педагогом ситуація, за якої
дитина дістає неочікувану можливість розкрити свої творчі можливості,
здібності. Якщо така ситуація виникає спонтанно, дуже важливо не пропустити
шанс, правильно відреагувати, оцінити діяльність учня.
Прийом «Стеж за нами» ефективний для дітей категорій «невпевнені» та
«зневірені», з інтелектуальною та педагогічною занехаяністю, які вирізняються
доброзичливістю та мають добрі стосунки з товаришами. Сенс прийому —
надання учню можливості відчути радість визнання свого потенціалу.
• Виявлення учнів, з якими можна працювати за цим прийомом.
• «Вибір інтелектуального спонсора» - тобто члена колективу, який із
задоволенням буде ділитися знаннями та вміннями. Головне на цьому етапі
- правильна мотивація діяльності спонсора.
• «Фіксація результату та його оцінка» - оприлюднення результатів спільної
діяльності спонсора і того учня, з яким він працює, загальне визнання
успішності.
Прийом «Зараження» використовується для створення єдності емоційного й
інтелектуального фону колективу. «Заразити» дитячий колектив творчою
радістю можна лише у разі, коли успіх окремого школяра стає стимулом для
успіху інших, переростає в успіх багатьох, а усвідомлення цього успіху викликає радість в усіх.
«Створення ситуації змагання» - завдання педагога полягає у створенні
ситуації здорового суперництва, коли змагання - не тільки суперництво, а й
успіх усього колективу.
«Навмисна помилка» - прийом, що знайшов широке визнання в школі як
такий, що активізує увагу, підсилює впевненість. Рекомендується до
використання при повторенні вже пройденого.
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Впровадження в повсякденну роботу педагога технології «Створення
ситуації успіху» вимагає від нього емоційної культури, психологічної
компетентності.
Проте головне, що треба педагогу, який починає працювати за даною
технологією, - це створити оптимістичну установку дитині, забути на деякий
час про її недоліки, побачити тільки перспективні лінії її розвитку.
1.3.

Метод проектів

Одним із методів, що виводить відносини педагога і вихованців на якісно
новий рівень, є метод проектів.
Проект - комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення
певних

цілей

упродовж

заданого

часу

при

встановлених

ресурсних

обмеженнях.
Коли проект виконує педагогічну функцію, його називають педагогічним.
Нерідко педагогічними є соціальні проекти.
Проектування - 1) процес створення прообразу передбачуваного об'єкта чи
стану; 2) моделювання передбачуваних дій з погляду досягнення ними певної
мети; 3) технологія використання наявних засобів для досягнення мети.
Проектування походить від латинського ргоjесtus, що означає кинутий уперед.
До основних термінів, на яких будується проектна робота, належать:
передбачення, невизначеність, проблемна ситуація, система, системний метод,
технологія, екстраполяція, прогноз, інформація, конструювання, діалог,
моделювання, творчість, особистісне зростання, досвід, особистість, взаємодія,
узгодження, пізнання, аналіз, критика, помилка, оцінювання.
Життєвий цикл проекту - процес розвитку проекту, час від першої витрати
до останньої вигоди.
Мета проекту - бажаний та доведений результат, досягнутий у межах
певного строку за заданих умов реалізації проекту.
Мета педагогічного проекту - бажаний та прогнозований результат навчання
чи виховання учнів, досягнутий у межах певного строку за заданих умов
реалізації проекту.
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Ризик педагогічного (соціального) проекту - міра невпевненості в одержанні
педагогом очікуваного результату виховання чи навчання учня.
Технологія педагогічного проекту - спосіб досягнення мети у навчанні та
вихованні учнів.
1.3.1. Структура проекту
Проект завжди містить:
 Задум (проблему, яка потребує вирішення і може бути вирішена наявними
ресурсами).
 Засоби реалізації задуму (вирішення проблеми).
 Результати, одержані внаслідок здійснення задуму (вирішення проблеми).
Проект проходить різні стадії, послідовність задається певним алгоритмом,
схемою проекту. Інакше цей алгоритм називають життєвим циклом проекту.
1.3.2. Основні стадії життєвого циклу проекту:

 Ідентифікація:
• виникнення ідеї проекту;
• визначення його цілей;
• аналіз ідей та відбір кращої з них;
• попередній аналіз можливостей для здійснення проекту.

Розробка
Коли відібрана з поміж інших ідея проекту, з'ясована його мета,
розпочинається розробка — продумування технології його здійснення: хто
здійснюватиме проект? Якими засобами? Які матеріальні витрати необхідні?
Чия допомога під час виконання проекту може стати у пригоді? Які труднощі
можуть виникнути та як їх уникнути тощо.

Експертне оцінювання проекту
Фахівцями докладно аналізуються всі аспекти проекту та можливості його
виконавців. Експертами можуть бути: педагоги-колеги, що не були учасниками
розробки проекту; наукова установа; група незалежних фахівців; представники
громадськості; батьки учнів. Усе залежить від цілей проекту та характеру його
змістового наповнення.
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Усесторонній аналіз проекту експертами дає можливість удосконалити
проект так, аби можна було братися до його реалізації.
Проекти, які здійснюються у школі, можуть бути різними за обсягами і
складністю. У педагогічному контексті цінний не проект сам по собі, а метод,
який дає можливість залучити дітей до виконання різноманітних соціально
значущих завдань, отримуючи при цьому новий досвід. Важливо те, що діти
працюватимуть як дослідники. Вони будуть не просто виконавцями, а самі
ставитимуть мету, обиратимуть засоби її досягнення, виконуватимуть
необхідну роботу та аналізуватимуть отриманий результат. Така робота є
необхідною умовою особистісного зростання учнів. Важливо й те, що діти
працюватимуть у різних за складом групах та набуватимуть соціально
важливих навичок (бути командою однодумців, зорієнтованих на справу). Під
час цієї дослідницької роботи розвивається вміння бачити себе збоку, критично
аналізувати свої досягнення, реально бачити можливості самовдосконалення та
обирати взірці для наслідування. У груповій роботі, де діти є взаємозалежні,
розвивається вміння бути терпимим, а також утверджуватись у своїй
несхожості на інших, у необхідності пошуку своєї життєвої лінії та
відповідальності за свій вибір.
2. ВИСНОВОК
Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх
перевага в тому, що гуртківці засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння,
застосування, оцінка), на заняттях у позашкільному закладі збільшується
кількість дітей, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Гуртківці
займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні
знань. Значно підвищується особистісна роль керівника гуртка – він виступає
як лідер, організатор. Але треба зазначити, що проектування і проведення
заняття за інтерактивними технологіями у позашкільному закладі потребують,
перш за все, компетентності в цих технологіях керівника гуртка, його вміння
переглянути і перебудувати свою роботу з гуртківцями.
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Усі ці інноваційні педагогічні технології є актуальними, доцільними і
ефективними і використовуються в позашкільних навчальних закладах,
розширюють горизонти для досягнення особистісної психологічної зрілості у
гуртківців, сприяють успішному входженню дитини в суспільство.
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III. МЕТОД ПРОЕКТІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Тамкович І. О., методист
Проектна діяльність набирає особистісної
значущості, оскільки у процесі оволодіння нею
виявляються уміння враховувати і долати
перешкоди для досягнення цілей проекту, формується стійка підпорядкованість мотивів, при
цьому активна самодіяльність сприяє творчому і
соціальному становленню особистості. Ступінь
задоволення,
отриманого
при
досягненні
поставленої мети, впливає на поведінку людини у
схожих ситуаціях у майбутньому.
Дж. Джонсон

Метод проектів актуалізувався на сучасному етапі розвитку позашкільної
освіти, оскільки розширюється коло діяльності та завдань, що постають перед
педагогом, і це вимагає від нього комплексного підходу до організації
освітнього процесу, інтенсифікації діяльності та мобілізації всіх учасників
процесу закладу позашкільної освіти.

Метод — це сукупність прийомів, операцій опанування певної галузі
практичного або теоретичного знання, тієї або іншої діяльності.
Метод проектів — система навчання, у якій знання та уміння учні
набувають у процесі планування і виконання практичних завдань —
проектів.
Слово «проект» у перекладі з латинської мови означає «кинутий
уперед», тобто прототип, прообраз якого-небудь об'єкту, виду діяльності.
А проектування перетворюється на процес створення об'єкту.
Важливими результатами проектної діяльності є набуття через досвід і дію
ключових компетенцій, а саме: життєтворчої, громадянської, соціальної,
правової, комунікативної, інформаційної, професійної (трудової), економічної,
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екологічної, психологічної. Компетенції є важливим компонентом структури
особистості, у них ніби фокусується весь життєвий досвід, нагромаджений
особистістю у спілкуванні й діяльності.
В основу методу проектів покладено ідею, що виявляє сутність поняття
«проект», його прагматичну спрямованість на результат, який можна отримати
за умови розв'язання тієї чи іншої практичної або теоретичної проблеми.

Проектна діяльність створює соціально-педагогічні умови, сприятливі для позитивних змін у знаннях, навичках і вчинках вихованців,
їхньому ставленні до соціальних явищ. У проектній діяльності діти
вчаться самовиражатися, бути реалістами, спокійно реагувати на
перемоги і невдачі, самостійно приймати рішення і застосовувати
знання у незвичних нових ситуаціях.
Проектна діяльність є тою конкретною умовою, що дає змогу
залучати гуртківців до вирішення різних суспільних проблем,
формувати нові відносини, нову систему спілкування, що, у свою чергу,
зумовлює нові обов'язки й значно вищі вимоги до діяльності.

Результат можна побачити та використати в реальній практичній діяльності.
Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів, яку
вони виконують протягом певного відрізку часу.
Метою методу проектів є створення умов, за яких учні самостійно й охоче
отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними (знаннями) для
розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань; удосконалюють
комунікативні вміння, працюючи в різних групах; розвивають дослідницькі
вміння та аналітичне мислення.
Основними вимогами до використання методу проектів є:
1. Формулювання значущої в дослідницькому і творчому аспекті
проблеми (задачі), яка вимагає для її вирішення інтегрованих знань,
дослідницького пошуку.
2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних
результатів.
3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.
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4. Структурування змістової частини проекту (з визначеними результати
окремих етапів).
5. Використання дослідницьких методів, що передбачає певну
послідовність дій:
 обговорення методів дослідження;
 обговорення способів оформлення кінцевих результатів;
 збір, систематизація та аналіз отриманих даних;
 підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презентація;
 висновки, висунення нових проблем дослідження.
У процесі презентації учні набувають досвіду публічних виступів.
Учнівські проекти розвивають активність вихованців, формують у них уміння
та навички, пов'язані з громадським життям, активізують зв'язки навчального закладу з
його соціокультурним оточенням.
1. ВИДИ ПРОЕКТІВ
Аналіз різних досліджень з питань класифікації проектів дає можливість
запропонувати такі види проектів:
 за характером домінуючої діяльності: пошуковий, дослідницький,
інформаційний, творчий, ігровий, практико-орієнтований;
 за мірою реалізації міжпредметних зв'язків: монопредметний,
міжпредметний, позапредметний;
 за характером координації: безпосередній (жорсткий чи гнучкий);
опосередкований, прихований (прихований, неявний), де координатор виступає
в ролі учасника проекту;
 за характером контактів: серед учасників одного класу, школи,
міста, регіону, держави, різних держав світу;
 за складом учасників: індивідуальний; колективний: парний,
груповий, масовий;
 за характером партнерських взаємин між у часниками проектної
діяльності: кооперативні, змагальні, конкурсні;
 за тривалістю виконання проекту: довготривалий, середньої
тривалості — від тижня до місяця, короткостроковий.
Один і той самий проект може бути класифікований за кількома параметрами
одночасно.
1.1. Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури,
наближеної до справжнього наукового дослідження. Вони повністю
підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення
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теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об'єкта,
завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотез
розв'язання проблеми і накреслення шляхів її розв'язання. Мета — доведення
або спростування якої-небудь гіпотези.
1.2.Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної
діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому
результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників
проекту. Учні заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх
представлення — рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір,
свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу,
альбому, газети. Мета — привернення уваги людей до конкретної проблеми.
1.3.Ігрові або рольові проекти — учасники беруть на себе певні ролі,
зумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні
персонажі, так і реальні особистості. Імітуються їхні соціальні і ділові
стосунки, ускладнені вигаданими учасниками ситуації. Ступінь творчості учнів
дуже високий, але домінуючим видом діяльності все-таки є гра. Мета —
надання людям можливості взяти участь у вирішенні конкретної проблеми.
1.4.Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про якийсь
об'єкт, явище. При цьому відбувається ознайомлення учасників проекту з
інформацією, її аналіз і узагальнення фактів для широкої аудиторії. Такі
проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної
корекції у ході роботи над проектом. Результатом проекту можуть бути
статистичні данні; результати опитувань громадської думки, узагальнення висловлювань різних авторів з будь-якого питання, оформлені певним способом
(стаття, реферат, доповідь, відеофільм). Такі проекти можуть бути органічною
частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем. Мета — збирання та аналіз
інформації для подальшого використання.
1.5.Практично-орієнтовані проекти — результат діяльності учасників
чітко визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси
учасників. Мета проекту — вирішення практичних завдань.
Результатом можуть бути: документ, програма, рекомендації, проект закону,
проект шкільного саду, макет, модель, інструкції, навчальні посібники. Проект
потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників із визначенням
функцій кожного з них. Особливо важливими є хороша організація
координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація
одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження в практику.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТІВ
Результати виконаних проектів повинні бути «відчутними»: якщо це
теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична — конкретний
результат, готовий до впровадження.
За своїм виглядом результати проектної діяльності можуть бути:
 матеріальними — моделі, макети, вироби, ілюстровані альбоми,
плакати, картини, скульптури, інші творчі твори, в тому числі відеофільми,
комп'ютерні презентації тощо;
 дієвими — заходи (вистави, ігри, екскурсії, вікторини, змагання,
тематичні вечори, літературні вітальні, концерти тощо);
 письмовими — статті, брошури, літературні твори. До них також
можна віднести створені в ході проекту і розміщені в Інтернеті сайти та ін.
Тип проекту визначає, яким стане результат (проектний продукт) за своїм
жанром.
Творчі проекти найчастіше завершуються створенням творів мистецтва
різних видів.
Практико-орієнтовані проекти зазвичай утілені в матеріальних проектних
продуктах, іноді — в заходах або письмових інструкціях, рекомендаціях та ін.
У результаті дослідницьких проектів можуть бути створені наукові статті,
брошури та ін., і моделі або макети, навчальні фільми, комп'ютерні презентації,
рідше — заходи (наприклад, проведення уроку, гри або організація турніру).
Продуктом інформаційних проектів найчастіше стають брошури, таблиці,
схеми, графіки, діаграми.
Ігрові та рольові проекти майже завжди пов'язані з проведенням заходів, які
в цьому разі є продуктом проекту, оскільки публіка залучається до вирішення
проблеми проекту (наприклад, гра-дебати).
Яким би не був проектний продукт за своїм видом і жанром, він повинен
повністю відповідати вимогам якості (естетичний, зручний у використанні,
відповідає заявленим цілям).
3.ОЦІНЮВАННЯ
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Оцінювання проекту містить
спеціальної комісії) та самооцінку.

експертну

оцінку

(вчителів,

батьків,

3.1.Зміст проекту:




актуальність, відповідність завданням сучасності;
новизна, оригінальність;
обсяг і повнота.
3.2.Діяльність з реалізації проекту:

 самостійність, ініціативність;
 творчість;
 розділ обов'язків у групі, взаємодія учасників (наявність дружніх взаємин,
взаємодопомоги).
3.3.Практична діяльність:
 відповідність і обґрунтованість технологічних процесів;
 якість виконаної роботи;
 дотримання правил техніки безпеки.
3.4.Захист проекту:
 повнота представлення роботи, аргументованість, лаконічність,
упевненість;
 обсяг та глибина знань з теми, обґрунтованість відповідей на запитання;
 уміння оцінити власну діяльність та її результати.
3.5.Результати проекту:
 реальність і можливість застосування,
 завершеність, готовність до подальшого застосування,
 дотримання плану та норм часу на виконання проекту.

4.НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ПРОЕКТИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ
РЕАЛІЗОВАНІ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
4.1. Проект: Інновації в системі профорієнтаційної роботи з
учнівською молоддю
Анотація. Науково-методичний проект спрямований на пошук
ефективних форм, методів, засобів професійного самовизначення особистості,
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яке полягає в усвідомленні особистістю себе як суб'єкта конкретної професійної
діяльності, самооцінці індивідуально-психічних якостей та зіставлення їх із
професійними вимогами до спеціаліста.
Організаційно-прогностичний етап
Актуальність проекту. У сучасних умовах розвитку суспільства зростає
значення профорієнтації молодого покоління. Професійна орієнтація забезпечує
ефективне використання трудового потенціалу особи, сприяє підвищенню її
соціальної і професійної мобільності, відіграє значну роль у профілактиці вимушеного безробіття.
Поетапне введення учнівської молоді в соціум, оволодіння нею
життєтворчими технологіями, компетенціями в різних сферах людського життя
є незаперечною вимогою сучасності.
Для підвищення ефективності та результативності даного процесу
виникла необхідність у створенні системи методичного забезпечення
профорієнтаційної діяльності з використанням інноваційних технологій та методик.
Мета проекту: створення комплексної системи форм, методів та засобів
впливу на особистість для сприяння її професійному самовизначенню та
самореалізації в суспільстві.
Завдання проекту:
 створення умов для профорієнтаційної діяльності учнівської молоді;
 впровадження інноваційних форм і методів профорієнтаційної
діяльності в практику роботи закладів освіти;
 створення умов для самореалізації особистості в різних видах творчої
діяльності;
 проведення
психолого-педагогічних
досліджень
у
галузі
профорієнтаційної діяльності учнівської молоді.
Очікувані результати реалізації проекту:
 готовність випускника до вмотивованого життєвого та професійного
вибору;
 вміння орієнтуватися в потоці інформації про ринок праці, аналізувати
її для свідомого вибору професії та працевлаштування;
 успішно адаптуватися до виробничого середовища; готовність учитися
впродовж усього професійного життя;
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 розвиток прагнення до професійного вдосконалення; підготовка та
видання методичного посібника «Професійна орієнтація учнівської молоді в
сучасних умовах розвитку суспільства».
Оцінювально-прогностичний ефект: реалізація проекту забезпечить
успішне професійне самовизначення учнівської молоді; розробку програмнометодичного забезпечення із даної проблеми.
Учасники проекту: учнівська молодь 10—11 класів та педагоги.
Змістово-технологічний етап
Діагностико-аналітична діяльність:
 вивчення рівня профорієнтаційної компетентності учнівської молоді;
 вивчення ступеня готовності педагогів до впровадження нових форм,
методів, засобів з профорієнтації учнівської молоді.
Практико-моделююча діяльність:
 упровадження модульних профорієнтаційних програм; розробка і
впровадження навчальних проектів з професійного самовизначення учнів;
 упровадження технології «Портфоліо» навчальних досягнень учнів у
систему професійної орієнтації учнівської молоді.
Системно-узагальнююча діяльність:
 узагальнення результатів роботи з профорієнтації учнівської молоді;
 формулювання висновку про ефективність і результативність
запропонованих форм, методів та засобів з профорієнтації учнівської молоді.
Рефлексивний етап.
4.2. Проект: Розвиток творчої особистості вихованця
позашкільного навчального закладу засобами ТРВЗ
(Теорія розв'язку винахідницьких задач)
Анотація. Проект спрямований на розробку змістово-технологічного та
методичного аспектів розвитку творчої особистості вихованця позашкільного
навчального закладу засобами ТРВЗ.
Організаційно-прогностичний етап
Актуальність проекту. Формування творчої особистості, здатної
засвоїти наукові й технологічні досягнення, самостійно мислити, генерувати
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оригінальні ідеї, вирішувати проблеми, приймати нестандартні рішення, є
актуальним завданням системи освіти. Технологією, яка забезпечує розвиток
творчої особистості вихованця, формує спостережливість, розвиває системне та
діалектичне мислення, є технологія розв'язування винахідницьких задач.
Мета проекту: впровадження методології ТРВЗ у навчально-виховний
процес позашкільного навчального закладу з метою формування культури
мислення і розвитку творчої уяви вихованців.
Завдання проекту:
 оволодіння педагогами методикою ТРВЗ;
 ознайомлення гуртківців з методами розв'язування проблемних
ситуацій, винахідницьких задач;
 застосування вихованцями алгоритму розв'язування винахідницьких
задач;
 формування вмінь застосовувати теорію ТРВЗ у практичній діяльності
з метою подолання технічних протиріч.
Очікувані результати реалізації проекту:
 оволодіння педагогами методикою ТРВЗ;
 підвищення ефективності і результативності навчально-виховного
процесу в позашкільному навчальному закладі;
 оволодіння гуртківцями вмінням вирішувати творчі завдання різного
рівня складності;
 усвідомлення гуртківцями наукової та практичної цінності творчого
мислення.
Оцінювально-прогностичний ефект: упровадження методики ТРВЗ
сприятиме підвищенню ефективності і результативності навчально-виховного
процесу; реалізація проекту дозволить розвивати культуру мислення, творчу
уяву гуртківців, сприятиме інтелектуальному розвитку особистості.
Учасники проекту: педагоги та вихованці.
Змістово-технологічний етап
Діагностико-аналітична діяльність:
 вивчити рівень готовності педагогів до впровадження ТРВЗ;
 визначити рівень готовності дітей до розв'язування задач різного рівня
складності.
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Практико-моделююча діяльність:
1) цикл семінарів-практикумів для оволодіння педагогами методикою ТРВЗ;
2) поетапне
оволодіння
дітьми
та
підлітками
методами
розв'язування технічних задач: мозковий штурм, метод фокальних об'єктів,
метод емпатії, метод контрольних запитань тощо. З допомогою алгоритму
розв'язування винахідницьких задач гуртківці крок за кроком оволодівають
прийомами розв'язування технічних протиріч.
Системно-узагальнююча діяльність:
 робота над проектом узагальнена в
керівникам гуртків щодо використання методики
процесі позашкільного навчального закладу;
 вихованці позашкільного навчального
проекти, моделі, вміють застосовувати методи
винахідницьких задач.

методичних рекомендаціях
ТРВЗ у навчально-виховному
закладу створюють власні
ТРВЗ під час розв'язування

Рефлексивний етап.
4.3. Проект: Сходинки до майстерності
Анотація. Науково-методичний проект «Сходинки до майстерності»
спрямований на створення системи педагогічної підтримки професійного
зростання педагогів-початківців, яка базується на процесах трансформації
теоретичних знань у практичні дії педагога під керівництвом наставника,
подолання протиріч у професійній діяльності засобами самоосвіти та
самовдосконалення, активне включення педагога у творчу професійну
діяльність.
Організаційно-прогностичний етап
Актуальність проекту. Важливою умовою надання якісної позашкільної
освіти є високопрофесійний кадровий потенціал позашкільного навчального
закладу. Тому основним завданням є створення умов для професійного
зростання кожного педагога, особливо педагога-початківця.
Мета проекту: створення системи педагогічної підтримки професійного
зростання педагогів-початківців в умовах позашкільного навчального закладу.
Завдання проекту:
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 розробка ефективних форм і методів професійного зростання педагогівпочатківців;
 створення умов для самореалізації педагогів-початківців, розвитку
їхнього творчого потенціалу;
 застосування особистісно-зорієнтованого та діяльнісного підходів до
процесу професійного зростання педагогів-початківців.
Очікувані результати реалізації проекту:
 підвищити професійну майстерність педагогів-початківців;
 узагальнити результати проведеної роботи та видати методичний
посібник для методистів, керівників гуртків, студій, творчих об'єднань
позашкільного навчального закладу.
Оцінювально-прогностичний ефект: розроблена система забезпечить
ефективну адаптацію і професійне зростання педагогів-початківців.
Учасники проекту: педагоги-початківці, досвідчені педагоги-наставники.
Змістово-технологічний етап
Діагностико-аналітична діяльність:
Вивчення рівня психолого-педагогічної готовності педагогів-початківців до
практичної діяльності. З цією метою підготовлено анкети для визначення
творчого потенціалу керівника гуртка, тести для визначення сформованості
загальних творчих здібностей педагога, діагностичні карти педагогічної майстерності.
Практико-моделююча діяльність:
 розробка алгоритму професійної підтримки творчого учителя;
 організація тижня нетрадиційних занять;
 підготовка орієнтовної програми стажування молодих педагогів;
 створення умов для самоосвіти та саморозвитку педагога-початківця;
 участь педагогів-початківців у роботі проблемних семінарів, творчих
лабораторій, педагогічних майстерень, майстер-класів тощо;
 реалізація педагогами-початківцями програми «Творча обдарованість»;
 підготовка пам'яток, методичних . рекомендацій
для молодих
педагогів та їхніх наставників;
 моделювання навчальних занять з метою розвитку креативності
педагогів-початківців.
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Системно-узагальнююча діяльність:
 творчий звіт педагогів-початківців «День молодого педагога»;
 проведення моніторингу професійного та особистісного зростання
педагогів-початківців.
Рефлексивний етап.
4.4. Проект: Шлях до майстерності
Анотація. Науково-методичний проект презентує комплекс методичних
засобів, прийомів з розвитку професійної майстерності педагогів позашкільного
навчального закладу. Він включає теоретико-методологічні, проблемно-цільові
семінари, участь педагогів у роботі творчих груп з розробки перспективних
освітньо-виховних технологій, діяльність Школи педагогічної майстерності,
Школи молодого педагога та ін.
Організаційно-прогностичний етап
Актуальність проекту. Професійна майстерність педагогів та їх
компетентність є важливим чинником розвитку дитини. Вимоги, які ставить
сьогодення перед педагогами позашкільних навчальних закладів, це — високий
рівень професійної майстерності, яка передбачає гармонійне поєднання
здібностей до продуктивної творчої діяльності, комунікативних здібностей,
обізнаність із досягненнями сучасної психолого-педагогічної науки і практики,
вміння проводити дослідно-експериментальну роботу і бути готовим до
навчання протягом усього життя.
Мета проекту: підвищити рівень професійної майстерності педагогів
позашкільних навчальних закладів.
Завдання проекту:
 добір оптимальних форм, методів та засобів для розвитку професійної
майстерності педагогів;
 створення психолого-педагогічних умов для самоосвіти та
саморозвитку педагогів.
Очікувані результати реалізації проекту:
 розвиток методологічної та педагогічної компетентності педагогів
позашкільного навчального закладу;
 формування компетентності педагогів у створенні нових технологій
навчання і виховання.
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Оцінювально-прогностичний ефект: реалізація науково-методичного
проекту забезпечить засвоєння педагогічними працівниками ефективних методів удосконалення навчально-виховного процесу, створення власної системи
діяльності.
Учасники проекту: керівники творчих об'єднань.
Змістово-технологічний етап
Діагностико-аналітична діяльність:
 вивчення рівня готовності педагогів до творчої, продуктивної
діяльності;
 розробка діагностичного інструментарію для визначення професійних
потреб педагогів закладу.
Практико-моделююча діяльність:
 ознайомлення педагогів закладу із сучасними досягненнями
педагогічної науки та практики, перспективними освітніми технологіями;
 розробка навчальних програм, посібників, дидактичних матеріалів;
 моделювання навчально-виховних систем;
 проведення круглого столу з теми: «Упровадження нових навчальновиховних технологій — важливий засіб підвищення результативності
педагогічної праці»;
 організація
тематичних
оглядів-виставок
науково-методичної
літератури;
 функціонування Школи педагогічної майстерності, Школи молодого
педагога;
 діяльність методичного об'єднання педагогів над проблемою
«Застосування сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному
процесі позашкільного закладу»;
 використання активних форм методичної роботи: проблемно-цільові
семінари, навчальні тренінги, ділові ігри.
Рефлексивним етап.
4.5. Проект: Здоров'я педагога — шлях до професійної
творчості
Анотація. Проект спрямований на побудову гармонійних стосунків у
педагогічному колективі, збереження психічного здоров'я педагогів,
підвищення їх працездатності та формування мотивації до самовдосконалення.
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Організаційно-прогностичний етап
Актуальність проекту. Здоров'я є необхідною умовою активної
життєдіяльності та самореалізації людини в суспільстві. До сукупності
факторів, що безпосередньо впливають на стан здоров'я педагогів, належать:
особливості складної і різнопланової діяльності — висока психоемоційна
напруга, професійна відповідальність за результати діяльності.
Робота педагога з батьками, учнями, колегами передбачає не лише
професіоналізм, комунікативну культуру, компетентність, а й високу емоційну
стійкість, уміння володіти собою, неупередженість, стриманість, толерантність.
Мета проекту: створення в закладі оптимальних психолого-педагогічних умов
для успішної професійної діяльності педагогів.
Завдання проекту:





створення в колективі комфортних умов для творчої праці педагогів;
підвищення здатності педагогів до рефлексивної діяльності;
розвиток комунікативної культури педагогів;
профілактика «синдрому професійного вигорання».

Очікувані результати реалізації проекту:
 формування в педагогів позитивної мотивації до збереження власного
здоров'я;
 підвищення обізнаності педагогів з чинниками, які впливають на
психічне здоров'я;
 підвищення компетентності педагогів у питаннях вирішення
конфліктів;
 підготовка програми «Здоров'я педагога — шлях до професійної
творчості».
Оцінювально-прогностичний ефект: проект дозволить реалізувати систему
психолого-педагогічного супроводу професійної діяльності педагогів на основі
актуалізації проблеми збереження здоров'я.
Учасники проекту: педагогічний колектив позашкільного навчального
закладу.
Змістово-технологічний етап
Діагностико-аналітична діяльність:
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 вивчити причини конфліктних ситуацій, які виникають у колективі;
 вивчити обізнаність педагогів з техніками ефективного спілкування.
Практико-моделююча діяльність:
 передбачає створення системи тренінгових занять «Мистецтво
спілкування», «Конфлікт та шляхи його подолання», «Профілактика
«професійного вигорання».
 Тренінгове заняття «Мистецтво спілкування» спрямоване на
формування в педагогів навичок володіння техніками ефективного спілкування.
 Тренінгове заняття «Конфлікт та шляхи його подолання» передбачає
розвиток умінь вирішувати конфлікти, попереджати їх виникнення.
 Тренінгове заняття «Профілактика «професійного вигорання»
спрямоване на збереження психічної складової здоров'я педагога, формування
навичок ефективного спілкування.
Системно-узагальнююча діяльність:
 підготовка узагальнюючих опитувальників, анкет;
 узагальнення результатів тренінгових занять;
 спостереження за вмінням педагогів застосовувати отримані знання в
практичній діяльності.
Рефлексивний етап.
5. ВИСНОВОК
Проектні технології в освітньому процесі навчальних закладів завжди
будуть актуальними, тому що вони дають змогу розвивати таланти дітей і
вдосконалювати професійну майстерність педагогів у процесі реалізації
спільних проектів.

IY. РОБОТА НАД ЄДИНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ ЗАКЛАДУ:
ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, КОРЕКЦІЯ
(доповідь на засіданні НМР Центру «Грані» 10.12.2015)
Ревков О. В., заступник директора з НМР
Організація
роботи
над
науково-методичною
проблемою
–
найефективніший шлях трансформації педагогічної ідеї в практику. А так як
світ ідей змінюється швидше, ніж покоління, то дана тема є актуальною і
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перспективною. Адже завдання, визначені державними освітянськими
документами щодо удосконалення управління навчальними закладами,
неможливо реалізувати без трансформації ідей науки та упровадження
інноваційних технологій навчання та виховання. У зв’язку з цим
першочергового значення набуває проблема створення таких педагогічних
колективів, де сприятливий психологічний мікроклімат, де панує атмосфера
творчості та відповідальності, де здатні адаптуватися до змін, де завжди вчаться
новому.
Як свідчить досвід, лише за умови координації зусиль усіх педагогів
навчального закладу, зосередження їхньої уваги на вирішенні конкретної
педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і
результативність навчально-виховного процесу. Організація роботи над
науково-методичною проблемою – найефективніший 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.
Робота педагогічного колективу над НМП вимагає не лише певних
науково-методичних знань, але й вияву ініціативи, творчості. Важливо
виховати в педагогів прагнення до безперервного поповнення своїх знань.
Тільки в поєднанні постійної самоосвіти й тактовного внутрішньоцентрівського
контролю педагогічні ідеї й досвід, які приходять ззовні, можуть стати
внутрішнім досягненням педагога, а їх реалізація перетвориться в його потребу.
Обрану у 2014 році тему - Використання новітніх технологій –
шлях до підвищення якості освіти й виховання – педколектив Центру
«Грані» планує опрацювати за 4 роки.
2014 рік – це початковий етап – вивчення літератури й передового
педагогічного досвіду.
2015 рік - етап реалізації – організація дослідної роботи.
В плані роботи над єдиною проблемою у 2014 році передбачалося зокрема:
1. Вивчення теоретичних положень проблеми та наявного практичного
досвіду Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.
2. Організація педагогічного колективу Центру «Грані» для втілення науководослідної проблеми. (проведені засідання НМР – лютий, пед. ради березень, засідання МО – 1 кв.)
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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 психологопедагогічної науки, новими пед. технологіями)
4. Обговорення науково-методичної проблеми на засіданні педагогічної ради.
(березень 2014 р., доповідь-презентація Ревкова О. В.)
5. Педагогічна рада «Визначення способів розвитку професіоналізму
педагога». (Бушманова О. О.- травень 2014).
6. Створення ініціативної творчої групи педагогів Центру з метою планування
системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань.
(Ревков О. В., Бушманова О. О., Лукашева А. О.)
7. Складання плану роботи над проблемою.(лютий -2014)
8. Розподіл обов’язків. (пед. рада, березень).
9. Педагогічна рада «Впровадження інноваційних технологій в навчальновиховний процес для успішного розвитку творчих здібностей та обдарувань
школярів». (Бушманова О.О., Гезалова М.А. – вересень 2014).
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. (відкриті заняття: лютий –метод. тиждень,
квітень-травень – підсумкові, під час атестації; дидакт. матеріал – в
рамках самоосвіти).

1.
2.
-

-

В 2015 році, планом роботи над єдиною НМП передбачено:
Продовження вивчення теоретичних положень щодо новітніх педагогічних
технологій у позашкіллі.
Створення умов для вирішення поставлених завдань:
оформлення довідково-інформаційного куточка з визначеної проблеми
(доки що – в електронному варіанті, в метод. кабінеті);
складання переліку рекомендованої літератури з проблеми (ел. варіант, у
Матвієнко К.І.);
вдосконалення системи роботи керівників гуртків у контексті роботи над
проблемою (обговорюється в МО, КМР);
вивчення досвіду роботи педагогів інших позашкільних закладів, які
працюють над аналогічними проблемами (семінар в Орджонікідзевському
ЦДДЮ, 25.11.2015);
проведення
інструктивно-методичних нарад, лекцій, дискусій, які
реалізують окремі аспекти проблеми (тренінгів);
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3. Організація наставництва, консультацій для молодих педагогів. (згідно
наказу № 61 від 23.09.2015; Рада наставників; питання розглянуто на
засіданні пед..ради в березні, доп. Ревков О.В.).
4. Організація семінару – тренінгу «Інтерактивні технології навчання».
(Куцова Т. В., Матвієнко К. І. – 20 листопада 2015).
5. Створення та забезпечення ефективної роботи творчих груп, школи
перспективного педагогічного досвіду (є резерви, потрібно покращити).
6. Активізація діяльності методичних об’єднань, координаційно-методичних
рад Центру (залежить від сумлінності, активності голів).
7. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми
(теми обирають в рамках проблеми, результати – різноманітні;
розглянуті питання на засіданні пед. ради – вересень, Ревков О.В., НМР – в
лютому).
8. Інструктивно-методична робота адміністрації з педагогічними кадрами
(колективна – наради щочетверга; індивідуальні – постійно).
9. Анкетування з подальшим опрацюванням даних серед педагогів та
вихованців ( у грудні).
10.Планування та організація психолого-педагогічного семінару «Психологічні
основи педагогічних інновацій». (не вдалося залучити спеціалістів із
ЗОІППО; планується на 2016 р.)
На попередньому засіданні НМР (вересень 2015 р.) також розглянуті питання:
- Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості
(Тюкова Л. М.)
- Психологічні основи педагогічних інновацій (Вороненко Л. В.)

ПРОБЛЕМИ:
- майже не розробляються конкретні методичні рекомендації (Що? Кому? Як?
Коли? впроваджувати);
- часто з вибраної проблеми проводиться кілька методичних заходів, в
результаті чого «проходження» нових ідей обривається на якомусь рівні і не
доходить до практики;
- не всі педагоги можуть без відповідної підготовки і допомоги реалізувати
дану ідею в своїй практиці;
- не вивчаються проміжні та кінцеві результати щодо росту педагогічної
майстерності керівників гуртків та рівня навчальних досягнень вихованців, їх
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розвитку у порівнянні з попередніми даними (відсутні будь-які узагальнюючі
матеріали з даного питання).
В. О. Сухомлинський надавав вирішального значення розвитку вміння
аналізувати результати своєї роботи. «Розумний, глибокий аналіз, – вважав він,
– 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.
Нагадаю, що:
Мета роботи над НМП Центру : сформувати в педагогів закладу потрібність
та готовність до впровадження сучасних інноваційних технологій.
Завдання:
систематично залучати педагогів Центру до активної участі у
різноманітних методичних заходах (майстер-класах, семінарах, роботі Школи
ППД, обміну досвідом в МО, КМР, участі в курсах підвищення кваліфікації
тощо), 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;
продовжити активну співпрацю з науковими та методичними установами.

На 2016 рік заплановано:
Практичний етап, утілення проблеми у практику (2016 рік)
1. Організація педагогічного колективу на реалізацію даної проблеми.
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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. Створення ППД - 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.(школа ППД)
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.
12. Творчі звіти кращих педагогів (в т.ч. методистів) за результатами роботи
над науково-методичною проблемою.
13.Моніторинг рівня зростання банку обдарованих вихованців.(Тюкова,
порівняння за 3 роки).
14. Узагальнення матеріалів. Створення науково-методичного посібника.
КОРЕКЦІЯ: (рішення науково-методичної ради Центру «Грані»).
- організація відкритих занять керівників гуртків (які атестуються?) з
використанням новітніх (інтерактивних?) технологій;
- проведення щорічно (2016, 2017) тренінгів щодо впровадження новітніх
технологій (приклад – Ордж. ЦДДЮ);
- метод. відділу підготувати (систематизувати) посібник про новітні
(інтерактивні, ІКТ тощо) пед. технології (група авторів, до вересня 2017р.);
- покращити роботу Школи ППД в рамках проблемної теми;
- запровадити використання відеозаписів навчальних та масових заходів для
навчання молодих педагогів (рішення ПР від 19.03.15, з вересня 2015).
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Y. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ
Тренінг
Підготували методисти:
Куцова Тетяна Володимирівна,
Матвієнко Катерина Іванівна
Почнемо з визначення тренінгу. Це процес придбання знань, умінь чи
навичок в інтерактивній формі. Ми відразу, не втрачаючи дорогоцінний час,
почнемо з інтерактивної вправи, яку ви можете використовувати на заняттях з
дітьми.
«Інтерв'ю» (На екрані працює секундомір)
Уявіть, що ви – ведучий радіопередачі. Вам потрібно взяти інтерв'ю у
цікавого падагога вашого міста. Ваше завдання, за 30 секунд представити свого
співрозмовника, розповівши:
- як його звати;
- як він розуміє слово інтерактивність;
- які очікування має від тренінгу.
Розбиваємося в пари. Ми даємо вам три хвилини на те, щоб ви
поговорили один з одним і дізналися відповіді на ці питання.
Представляючи – пара встає.
В даний час серед фахівців відсутнє конкретне усталене визначення
значення терміна «інтерактивний». А воно використовується і в інформатиці, і
в програмуванні, дизайні і т.д. Але саме слово «інтерактив» прийшло до нас з
англійської мови «interаct». «Inter» - це «взаємний», «act» - діяти.
Узагальнено цей термін визначаємо як взаємодію в обміні інформації. І
вас з учнями і їх між собою – в активній взаємодії, у взаємонавчанні.
Дослідження, проведені в США, Росії, показують, що таке навчання різко
збільшує відсоток засвоєння:
(На екрані слайд презентації) Коментар: зверніть увагу на останні
показники - найвищий відсоток засвоєння:
• обговорюючи - 70%;
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• особистий досвід - 80%;
• спільна діяльність з обговоренням - 90%;
• навчання інших - 95%.
Отже, якщо наша мета зробити комфортні умови навчання, за яких учень
відчуває свою успішність, інтелектуальну досконалість, що робить
продуктивним сам освітній процес, засвоює той матеріал, який ми йому даємо,
то, колеги, ми повинні ВИКОРИСТОВУВАТИ інтерактивні технології. Може
це словосполучення для деяких звучить складно, але насправді, за ним
ховається:
перш за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється
співробітництво вчителя і учня, учня і учня. Інтерактивна взаємодія виключає
домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки
над іншою. Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними,
спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані
рішення. І головне, учні створюють свою думку. Свою власну.
Адже в принципі, методична література – це копіювання дослідників
один одного і штампів. Ми живемо в світі штампів, копіюємо їх і передаємо
учням. Виходить дітям не цікаво. Не випадково щодо навчальних закладів існує
дієслово «проходячи». Пройшли теми, пройшли роки, пройшло це, те. Зайшли в
автобус, вийшли... нічого не залишається. Ніякого відгуку. Ми підходимо до
того, що за нас все вирішили.
Найважливішим на занятті є те, щоб учень створив свою думку. Свою
власну. Це відбувається за допомогою якраз інтерактиву.
На таких заняттях, діти знаходяться в режимі розмови, діалогу з чимнебудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (людиною). Під час яких
формуються основні компетентності.
Для цього організовується індивідуальна, парна і групова робота,
створюються дослідницькі проекти, рольові ігри, йде робота з літературою та
різними джерелами інформації.
(Слайд презентації) Методи інтерактивного навчання можна розділити на
дві великі групи: групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію
учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі - спільну роботу і
взаємонавчання всієї групи.
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Приклад. Групову роботи ми вам продемонстрували на прикладі
«Інтерв'ю», коли ви працювали в парі. Навіщо ми спочатку провели цю вправу?
Вона дало можливість виявити ваш рівень знань, поняття інтерактивності. А
вам в гуртку дасть можливість познайомити між собою дітей, дізнатися їхню
думку з якихось питань. Пам'ятайте, для інтерв'ю питання складаєте ви. Може,
ви захочете дізнатися рівень знань дітей по якомусь питанню або допомогти їм
здружитися, адже виконання завдання в парі зближує.
(На слайді) Комплектувати групи можна по-різному: за бажанням,
випадковим чином і т. і.
А зараз буде вправа фронтального методу. Ми її назвали «Серветки». Ми
впевнені, вона вам точно сподобається. І ви зможете використовувати її в
роботі з дітьми. Використовуватися вона може і для знайомства, і для того, щоб
допомогти дітям розкритися ... дізнатися від них щось нове. Зараз ви берете
серветки.
(Роздаємо серветки. Можна брати скільки хочеться).
І називаєте невідомі групі факти про себе. Стільки скільки взяли серветок.
Наприклад, я люблю місто Брюгге в Бельгії. У мене є кішка і т. д.
Вправ фронтального і групового методів існує маса. Ми вам на слайдах
покажемо їх пізніше. А зараз продемонструємо приклад РОЗМИНКИ з дітьми.
Адже дуже важливо не забувати на занятті, що діти повинні змінювати фізичну
активність.
Розминка 1
Ви знаєте, що таке австралійський дощ, як він звучить? Ні? Тоді давайте разом
послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете повторювати мої
рухи. Як тільки рух повернеться до мене, я передам наступні. Слідкуйте
уважно!
- В Австралії піднявся вітер. (Ведучий тре долоньками).
- Починає крапати дощик. (Клацання пальцями).
- Дощик посилюється. (Почергове поплескування долонями по грудях).
- Починається справжня злива. (Поплескування по стегнах).
- А ось і град, справжня буря. (Тупіт ногами).
- А що це? Буря затихає. (Поплескування по стегнах).
- Дощ стихає. (Поплескування долоньками по грудях).
- Рідкісні краплі падають на землю. (Клацання пальцями).
- Тихий шелест вітру. (Потирання долонями).
- Сонце. (Руки вгору).
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Повернемося до фронтальних методів. Якими вони ще бувають?
Велике коло. Учні сидять по колу та по черзі за бажанням висловлюються з
приводу певного питання. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися.
Учитель може взяти слово після обговорення.
Незакінчені речення. Кілька ускладнений варіант великого кола: відповідь
учня – це продовження незакінченого речення типу «можна зробити такий
висновок ...», «я зрозумів, що ...», «не хочу хвалитися, але я ...». Потрібно
задіяти всіх учнів.
Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, що всі
учні по черзі висловлюють, абсолютно всі, навіть анологічні, думки з приводу
проблеми. Сказане не критикується і не обговорюється, поки всі не
висловляться. Записуйте всі пропозиції на дошці або на великому аркуші
паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань.
Зверніть увагу на наступні моменти.
1. Під час «висування ідей» не пропускайте жодної.
2. Необхідно заохочувати всіх до висування якомога більшої кількості ідей.
3. Слід підтримувати і фіксувати навіть фантастичні ідеї.
Правила для учнів: Кожна думка важлива. Не бійся висловитися! Ми всі партнери! Обговорюємо сказане, а не людину! Обміркував, сформулював,
висловив! Говори чітко, ясно, красиво! Вислухав, висловився, вислухав! Тільки
обґрунтовані докази! Умій погодитися і не погодитися! Важлива кожна роль!
Розминка 2
Приклад розминки для більш дорослих дітей – малювання фігур на
спині.
Це дуже корисна гра, знайома багатьом з дитинства. Гра сприяє зняттю
м'язових зажимів, розвитку тактильного сприйняття, стимулюванню роботи
обох півкуль головного мозку, розвитку уяви. В гуртках використовувати її
можна з метою показу різного сприйняття інформації, різної інтерпретації,
додавання до неї чогось свого, коли розуміємо, що неточно зрозуміли.
Шикуємось в дві колони один за одним. Останній дитині в ланцюжку
малюємо на спині якусь фігуру. Вона малює її на спині того, хто стоїть
попереду, і так, по ланцюжку, цей малюнок передається від одного до іншого,
поки не доходить до першого в колоні. Той малює фігуру на папері і показує
всім, після чого починається обговорення. Ця гра досить складна для маленьких
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дітей, часто в кінці первинний малюнок спотворюється до невпізнання. Вона
нагадує знайому багатьом гру в «зіпсований телефон», тільки «телефон» тут
тактильний.
Після
проведення
розминки:
полювання
за
скарбами.
Педагог складає питання для дітей. Питання можуть вимагати як знань фактів,
так і осмислення або розуміння. Учень або группа учнів повинні відповісти на
питання, використовуючи, наприклад, ресурси інтернету.
Регулятивні інтерактивні методи – це способи, завдяки яким
встановлюються та приймаються певні правила діалогової взаємодії учасників
навчання. Можна оформити на А4 або А3 разом з дітьми правила поведінки в
гуртку, дні народження дітей.
Інтерактивні технології – не самоціль. Безумовно, потрібно постійно
контролювати процес, досягнення поставлених цілей, в разі невдачі –
переглянути стратегію і тактику роботи, шукати і виправляти недоліки. Заняття
не повинно бути перевантаженим інтерактивною роботою. Оптимально (з
практики) 1-2 методи за заняття. Слід поєднувати взаємне навчання з іншими
методами роботи – самостійним пошуком, традиційними методами.
Закінчуємо свій тренінг інтерактивною вправою «Мікрофон». (На екрані слайд
презентації). Герб досягнень.
Кожен по черзі висловлюється з приводу того, які вправи були найцікавішими,
передаючи один одному уявний «мікрофон».
Нагадуємо: говорить тільки той, у кого "символічний" мікрофон:
• відповіді не коментують і не оцінюються;
• коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, говорити,
викрикувати з місця.
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YI. ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT.
ОПЕРАЦІЇ В ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ PAINT
МАЙСТЕР – КЛАС
Лукашева А. О. - зав. відділу методичного ,
керівник гуртка «Користувач персонального
комп’ютера в ПТМ»
Мета майстер-класу: навчитися працювати в графічному редакторі
PAINT.
Завдання:
- ознайомитись з рядком «Меню»,
- ознайомитися з інструментами,
- навчитися працювати з палітрою,
- проводити операції в графічному редакторі.
Графічний редактор Paint - найпростіший з редакторів комп'ютерної
графіки і працює під Операційною системою Windows.
Зазвичай графічний редактор Paint запускають командою: Пуск Програми - Стандартні - Paint.
Редактор має наступні можливості:
1. Створювати малюнки, використовуючи інструменти і фарби.
2. Компонувати малюнки з окремих частин.
3. Вводити і формувати текст в малюнку.
4. Коригувати наявні графічні об'єкти.
5. Малювати схеми тощо.
Після запуску редактора на екрані відкривається робоче вікно. Воно
складається з декількох областей: ЗАГОЛОВОК, МЕНЮ, РОБОЧА ОБЛАСТЬ.
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Основну частину вікна становить робоча область
1. Рядок заголовка
2. Рядок меню
3. Робоче поле
4. Маркер змінення розміру аркуша
5. Смуга прокручування
6. Палітра кольорів

7. Індикатор кольору фону
8. Індикатор основного кольору
9. Рядок стану
10. Додаткова панель
11. Панель інструментів

Зліва від робочої області розташовується панель інструментів. Вона
містить кнопки інструментів для малювання. При виборі інструмента в
нижній частині панелі може з'явиться вікно для додаткового настроювання
його властивостей. Нижче робочої області розташовується палітра. Вона
містить набір кольорів, які можна використовувати при малюванні. Якщо
потрібний колір у палітрі відсутній, його можна створити і замінити ним
кожний з кольорів палітри.
ІНСТРУМЕНТИ МАЛЮВАННЯ
Панель інструментів програми Paint містить набір інструментів,
призначений для створення малюнків різних типів. Потрібний інструмент
вибирають натисканням на відповідну кнопку.
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ІНСТРУМЕНТИ ВІЛЬНОГО МАЛЮВАННЯ
Інструменти вільного малювання дозволяють створювати довільні
фігури. Малювання цих інструментів здійснюється шляхом протягування миші:
при русі покажчика за ним залишається слід. Багато графічних редакторів
мають спеціальний інструмент - набивання. У редакторі Paint такого
інструмента немає, але ми можемо працювати з пензлем методом набивання. У
цьому випадку інструмент не простягають, а встановлюють в потрібне місце,
після чого натискають кнопку.

Олівець

Дозволяє провести лінію товщиною в одному пікселі. Щоб лінія
була строго горизонтальна або вертикальна, під час малювання
потрібно утримувати клавішу SHIFT. Цей прийом діє і в багатьох
інших програмах.
Дозволяє провести більш широку лінію. Вид цієї лінії визначається

Пензлик

Ластик

Разпилю -

вач

формою кисті, яку вибирають у вікні під панеллю інструментів.

Служить для стирання зображення. Розмір ластика вибирають у
вікні під панеллю інструментів.
Створює "розмиту" пляму відповідно до настройок у вікні під
панеллю інструментів. Використовувати розпилювач зручно, тоді як
точна форма зображення необов'язкова - при оформленні хмар,
диму, крон дерев ... Інколи з розпилювачем, як і з пензлем,
працюють методом набивки.

ІНСТРУМЕНТИ МАЛЮВАННЯ ЛІНІЙ
Пряму лінію малюють методом протягування. Натискання клавіші SHIFT
дозволяє провести лінію строго горизонтально, вертикально або під кутом в 45
градусів.
Використовують для проведення прямих ліній. Товщину ліній
Лінія задають у вікні під панеллю інструментів.

76

Крива

Використовують для малювання кривих. Малюнок виконують в
три прийоми. Спочатку проводять відрізок прямої, кінці якого
збігаються з кінцями відрізка майбутньої кривої. Потім цей відрізок
двічі згинають.

ІНСТРУМЕНТИ МАЛЮВАННЯ СТАНДАРТНИХ ФІГУР
Геометричні фігури. Малювання виконують протягуванням миші. При
виборі інструмента вікно під панеллю інструментів дозволяє нам змінювати
формат заповнення фігури. Є три способи заповнення. У першому - малюється
тільки контур фігури. У другому випадку контур фігури малюється основним
кольором, а заповнення робиться додатковим кольором. У третьому випадку і
контур, і внутрішня область фігури заповнюються одним додатковим кольором.
Основний колір вибирають клацанням лівої кнопки миші на палітрі, а
додатковий колір - клацанням правої кнопки.
Правильна фігура (коло, квадрат) утвориться, якщо при малюванні
втримувати клавішу SHIFT.

Еліпс

Прямокутник

Округлий
прямокутник
Многокутник

Дозволяє малювати овали і кола

Дозволяє малювати прямокутники
Дозволяє малювати прямокутники з
округлими краями
Дозволяє малювати довільні многокутники. Його сторони
малюють послідовно методом протягування. Контур
замикають протягуванням покажчика до початкової
точки.
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ЗАЛИВКА ОБЛАСТЕЙ

Заливка

Служить для заливки одноколірних областей іншим кольором.
Щоб зафарбавути область, достатньо клацнути всередині неї
покажчиком ЗАЛИВКИ. Вся область змінює колір на новий.

Щоб забезпечити правильну роботу інструменту Заливка, зафарбовувана
область повинна мати суцільний контур. Якщо в контурі є "просвіт", то фарба
через нього "витече" і зафарбує інші частини малюнка. В цьому випадку слід
негайно скасувати операцію комбінацією клавіш CTRL + Z або Правка –
відмінити.
ПРИКЛАДИ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Крива лінія з двома
Відрізок прямої лінії
Крива лінія червоного Шестикутник
з
вигинами
синього
пурпурового кольору
кольору товщиною 7 контуром і заливкою
кольору товщиною 5
товщиною 3 пікселі
пікселів
коричневого кольору
пікселів

Округлений прямокутник з
Замкнена
область
з
Прямокутник з контуром Овал з контуром червоного
контуром зеленого кольору
контуром
зеленого
блакитного
кольору кольору
товщиною
3
товщиною 5 пікселів і
кольору
товщиною
1
товщиною 4 пікселі та пікселі
та
заливкою
заливкою
помаранчевого
піксель
та
заливкою
заливкою білого кольору фіолетового кольору
кольору
жовтого кольору

ВИКОНАННЯ НАПИСІВ
Графічний редактор Paint дозволяє створювати малюнки, що містять
написи. Такі написи стають частиною малюнка, і їх текст згодом можна
редагувати, не інакше як очищенням і повторним введенням.

Напис

Використовують для створення напису.
Створення тексту виконують в три прийоми.

78

Спочатку необхідно створити рамку, усередині якої буде розміщений текст
напису. Ця рамка завжди має прямокутну форму і створюється методом
протягування. На першому етапі розмір рамки не важливий - його можна
змінити шляхом перетягування маркерів зміни розміру.

ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЛЮНКА
Як і в інших додатках ОС Windows, збереження відбувається командами
Файл - Зберегти або Файл - Зберегти як. В OC Windows 95 редактор Paint
зберігає малюнки у форматі .ВМР. В ОС Windows 98 графічний редактор Paint
має більш широкі можливості, що стосуються обробки файлів інших форматів .
Файли в форматі .ВМР відрізняються великими розмірами, але зате з ними
працюють усі додатки Windows.
Cистема Windows 98 орієнтована на роботу в Інтернеті, а там не прийнято
передавати по повільних каналах зв'язку файли великих обсягів. Тому в системі
Windows 98 редактор Paint дозволяє зберігати файли зображень у форматах
.GIF і .JPG, що дають менші розміри файлів.
ОПЕРАЦІЇ З КОЛЬОРОМ
Колір можна вибрати на Панелі Кольорів з основної палітри кольорів,
яка визначена в програмі за замовчуванням. Та знаходиться у нижній частині
вікна програми Paint. Вона містить невеликий набір різних кольорів для вибору,
а також особливе вікно ліворуч із двома накладеними квадратами.
Верхній квадрат відповідає кольору переднього плану.
Нижній квадрат визначає фоновий колір.
У графічному редакторі Paint більшість операцій можна виконувати,
використовуючи і колір переднього плану, і фоновий колір.
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Якщо операція проводиться з використанням лівої кнопки миші,
застосовується колір переднього плану. При використанні правої кнопки
миші застосовується фоновий колір.
Це відноситься до операцій вільного малювання, створення прямих і кривих
ліній і Заливання. Інструмент Ластик завжди заповнює область, що
очищається, фоновим кольором. Стандартні геометричні фігури заповнюються
також завжди фоновим кольором.
Якщо потрібний колір відсутній в основній палітрі кольорів, то його можна
додати на додаткову палітру кольорів або замінити ним один з наявних
кольорів основної палітри. Для цього потрібно виконати такий алгоритм:
1.Відкрити вікно Зміна палітри, виконавши Кольори⇒ ⇒Змінити палітру.
2.Вибрати у вікні Зміна палітри місце для нового кольору на палітрі .
Додаткові кольори і вибрати кнопку Визначити колір.
3.Вибрати у розширеному вікні Зміна палітри вказівником на
спектральному полі потрібний колір.
4.Вибрати кнопку Додати до набору.
5.Підтвердити виконання цієї операції вибором кнопки ОК.

Якщо потрібно використати колір, який вже є на малюнку, необхідно
скористатися інструментом Вибір Кольорів (в деяких програмах - Піпетка).

Піпетка

Вибравши цей інструмент, слід клацнути на
потрібній точці малюнка. Її колір буде обраний в якості
основного кольору при натисненні лівої кнопки миші, в
якості фонового кольору - при натисканні правої кнопки.
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РОБОТА З ОБ'ЄКТАМИ
Вибір і копіювання фрагментів зображення.
Для вставки елемента зображення в інший документ або його
копіювання всередині даного документа необхідно спочатку скористатися
інструментами виділення графічного редактора Paint.

Виділення
довільної
області

Виділення
прямокутної
області

Інструмент виділення довільної області
малюнка дозволяє виділити елемент будь-якої
геометричної форми. Для цього досить обвести
потрібний елемент, утримуючи ліву кнопку
миші
Інструмент виділення прямокутної області
дозволяє
виділити прямокутну
область
малюнка. Для цього достатньо лише
простягнути рамку з лівого верхнього кута
виділеної області в правий нижній кут.

Після виділення з об'єктом можна працювати як з окремим елементом.
Переміщення об'єкта здійснюється протягуванням миші. Під час утримання
клавіші CTRL відбувається копіювання малюнка. Під час натискання клавіші
SHIFT, малюнок буде багаторазово копіюватися. Ця властивість
використовується при створенні бордюрів, рамок і різних орнаментів.
Додаткові властивості під панеллю інструментів дозволяють використовувати
або ігнорувати фон під виділеним фрагментом.
Переміщення об'єкта з одного малюнка в іншій можна здійснити трьома
способами: відкривши два вікна редактора, перетягнути малюнок з одного
малюнка в іншій або, скопіювавши елемент в системний буфер обміну
натисканням комбінації клавіш CTRL +
INSERT або CTRL + C, вставити в
малюнок натисканням комбінацій клавіш
відповідно SHIFT + INSERT або CTRL +
V або через команду Правка –Копіювати
– Вставити.
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ЗМІНА МАСШТАБУ ПЕРЕГЛЯДУ

При роботі з великим малюнком деякі деталі можуть виглядати так дрібно,
що їх важко промальовувати. Графічний редактор Paint дозволяє змінити
масштаб зображення.
1. Команда меню Вид - Масштаб - Великий збільшує масштаб зображення в
чотири рази.
2. Команда Вид - Масштаб - Інший (або Вибрати) відкриває діалогове вікно,
що дозволяє вибрати масштаб. Максимальне збільшення зображення - у вісім
разів.
3. Команда Вид - Масштаб - Показати
Ескіз (або Вікно масштабу 100%)
дозволяє показати частину зображення в
невеликому вікні в звичайному масштабі
для швидкої оцінки внесених змін.
4. Команда Вид - Масштаб - Показати
Сітку дозволяє показати сітку для більш зручної роботи з зображенням в
деяких випадках.
Ще один спосіб зміни масштабу полягає в використанні інструменту
Масштаб.

Масштаб

Коли даний інструмент обраний, у вікні під панеллю
інструментів можна задати потрібний масштаб, після чого
клацнути в потрібному місці робочої області.
ЗМІНА РОЗМІРУ МАЛЮНКА

На відміну від зміни масштабу перегляду, це зміна реального розміру
малюнка. Наприклад, якщо передбачається, що малюнок буде відображатися на
екрані, що має дозвіл 800 × 600 пікселів, немає сенсу робити його розмір
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640 × 480 або 1024 × 768 пікселів. Для завдання розміру малюнка служить
команда Малюнок - Атрибути.
За цією командою відкривається
діалогове вікно Атрибути, у якому
можна вибрати розміри малюнка,
установити одиницю виміру (пікселі
застосовуються для підготовки
екранних зображень, а дюйми або
сантиметри - для підготовки друкованих документів) і вибрати палітру (чорнобілу або кольорову).
  
YII. ВИКОРИСТАННЯ КОРИСНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРCІВ ТА
ПРАВИЛА ПОШУКУ В GOOGLE
Майстер-клас
Куцова Тетяна Володимирівна,
методист
Часто буває, що, вводячи в пошукову систему слово або фразу, ми
витрачаємо свій дорогоцінний час на розгрібання і відкидання зайвого серед
тисячі непотрібних сайтів. Вся справа в тому, що існують певні правила
правильного пошуку, про які поки мало кому відомо. Отже:
Як знайти конкретну фразу або форму слова?
За допомогою оператора «». Заключіть фразу або слово в лапки, і Google
буде шукати веб-сторінки, де є точно така фраза (форма слова).
приклад: [«Я до вас пишу»]
Як знайти слова в межах одного речення?
Використовуйте оператор з ім'ям «амперсанд» - &. Якщо з'єднати слова
амперсандом, Google знайде документи, де ці слова стоять в одному реченні.
приклад:
[Пам'ятник Жаботинського & Запоріжжя] (Знак & ставиться за допомогою
поєднання SHIFT + F7)
Як знайти документ, що містить певне слово?
Поставте перед потрібним словом плюс, але не відділяйте його від слова
пробілом. У запит можна включити кілька обов'язкових слів. Приклад:
[Пам'ятник Шолохову +бульвар]
Як виключити слово з пошуку?
Поставте мінус перед словом, яке ви не хочете бачити у відповідях. Так
можна виключити навіть кілька слів:
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приклад:
[Схеми в'язання спицями -купити]
Як шукати на певному сайті?
Для цього підійде оператор site. Він дозволяє прямо в запиті вказати сайт, на
якому потрібно шукати. Тільки обов'язково поставте після site двокрапку.
приклад:
[Журналісти site: grani.net.ua]
Як шукати на сайтах певною мовою?
За допомогою оператора lang. Після lang потрібно поставити двокрапку і
написати, якою мовою вам потрібні документи. Якщо це російська мова, то
потрібно вказати ru, якщо українська – ua. Білоруська мова позначається як be,
англійська – en, французька – fr. Наприклад [france lang:fr]
Як шукати документи певного типу?
Вам потрібен оператор mime. Поставте в запиті mime, двокрапку і потім тип
документа, який вам потрібен. Наприклад, pdf або doc.
приклад: [Інформаційно-методичні рекомендації: doc]
Корисні сайти від ГУГЛ
Google
Scholar
(https://scholar.google.com.ua) або Академія
Google – це безкоштовна пошукова система по
текстам наукових публікацій всіх форматів і
дисциплін. Вона досить потужна і дозволяє вам
шукати наукові статті, тези, книги, анотації від академічних видань,
професійних співтовариств, онлайн-сховищ, університетів та інших веб-сайтів.
Google Art Project
googleartproject.com

–

Найбільша
інтернетплатформа,
через
яку
відкривається
доступ
до
зображень творів мистецтва з
високою
роздільною
здатністю. Дозволяє користувачам проводити віртуальні тури по музеях і
художніх галереях, аналогічно Google Street View.
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Google Transliterate – translate.google.com
Веб-сервіс компанії Google,
призначений для автоматичного
переведення частини тексту або
веб-сторінки на іншу мову. Для
деяких
мов
користувачам
пропонуються
варіанти
перекладів,
наприклад,
для
технічних термінів, які повинні
бути в майбутньому включені в
оновлення системи перекладу. Сервіс включає в себе також переклад всієї вебсторінки і навіть одночасний пошук інформації з перекладом на іншу мову. Для
веб-дизайнерів співробітниками компанії був розроблений скрипт, який
дозволяє організувати переклад сайту на всі доступні мови.
Сайти для роботи в гуртках моделювання
А які сайти можуть бути корисними для керівників ПТМ гуртків?
http://only-paper.ru – моделі з паперу та картону різного рівня складності.
Однак безкоштовне скачування дозволяє робити 1 раз на годину.
http://razukrashki.com – банк розмальовок на всі випадки життя.
Секундомір http://sekundomer.net – якщо ви запланували на роботу з дітьми
певний час, вам допоможе секундомір. Тільки не на своєму годиннику, а як
заставка на екрані монітора.
Помічники з графіки
https://www.canva.com – сайт, який допоможе створити стильну
презентацію. На ньому є різні макети слайдів з можливістю додавати тексти,
символи і т.п. Також сайт – дуже простий інструмент для створення стильних
ілюстрацій, коли потрібно проявити навички дизайнера, а фотошоп не ваша
тема.
Де брати картинки? Наприклад, нам потрібно використовувати фотографії
дітей для презентації. Є сайт, на якому зібрано понад 1 млн. картинок для
безкоштовного скачування https://pixabay.com
Колаж з фото можна зробити за допомогою https://www.fotor.com
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Перевірка правопису
https://ukr-mova.in.ua
«Мова - ДНК нації» - це повністю безкоштовний
сервіс перевірки текстів на грамотність.
Як перевірити орфографічну правильність тексту українською? Не знаєте,
як відміняється слово в родовому відмінку? Банкомата чи банкомату? В цьому
допоможе словник - а правильно відмінювати слова та не сплутати рід
іменників допоможе DictUA – http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
Саморозвиток
https://4brain.ru Сайт з безкоштовними онлайн-тренінгами. Тут можна, не
виходячи з дому, навчитися азам лідерства, творчого мислення, швидкого
читання, письменницького та ораторського мистецтва, психології, НЛП і
отримати інші корисні знання. Сайт надає учням можливість перевірити
засвоєне на практиці.
https://www.duolingo.com Один з кращих інтерактивних сайтів з вивчення
мов з будь-яким рівнем підготовки
https://wikium.ru Тренажери для мозку

http://www.earthcam.com Earthcam містить відмінну добірку відеопотоків з
діючих вебкамер, розташованих в різних куточках земної кулі. Особливо
приємно, що камери стоять в місцях, на які дійсно цікаво подивитися.


YIII. ПІДСУМКИ
РОБОТИ НАД ЄДИНОЮ ПРОБЛЕМНОЮ ТЕМОЮ ОБЛАСНОГО
ЦЕНТРУ НТТУМ «ГРАНІ»
«Використання новітніх технологій – шлях до підвищення
якості освіти і виховання»
за 2014 – 2017 роки
Ревков О. В - заступник директора з НМР
1. Опрацювання обраної теми здійснювалося протягом чотирьох років, тобто
пройдено 4 етапи:
- початковий, підготовчий етап (2014 рік)
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- етап реалізації, впровадження окремих елементів (2015 рік)
- практичний етап, утілення проблеми у практику (2016 рік)
- етап моніторингу та узагальнення досвіду (2017 рік).
2. Питання роботи над єдиною науково-методичною проблемою розглянуті на
засіданнях:
2.1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
- Планування роботи Центру «Грані» та МО над єдиною проблемною темою
на 2014- 2017 роки. (лютий 2014 р.);
- Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
(квітень 2014 р.);
- Інформаційно-комунікаційні технології та сучасне заняття гуртка. (вересень
2014 р.);
- Моніторинг педагогічної діяльності щодо виконання індивідуальних
програм самоосвіти, науково-методичної та дослідницької роботи. (лютий 2015
р.);
- Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості.
(вересень 2015 р.);
- Психологічні основи педагогічних інновацій. (вересень 2015 р.);
- Робота над єдиною методичною темою закладу: проміжні результати,
проблеми, корекція. (грудень 2015 р.);
- Організація педагогічного колективу на утілення проблемної теми в
практику. (лютий 2016 р.);
- Узагальнення та впровадження в практику роботи керівників гуртків
перспективного педагогічного досвіду з проблемної теми. (вересень 2016 р.);
- Творчий звіт методиста (робота над проблем. темою) (грудень 2016 р);
- Використання методів «арт-терапії» в роботі педагогів ПНЗ. (квітень 2017
р.);
- Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою закладу у 20142017 роках. (листопад 2017 р.).
2.2. ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
- Програма роботи Центру «Грані» над єдиною проблемною темою у 2014 –
2017 р. р. (березень 2014 р.);
- Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес для
успішного розвитку творчих здібностей та обдарувань школярів. (вересень 2014
р.);
- Врахування психологічних аспектів під час активізації пізнавальних
інтересів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу. (вересень 2015 р.);
- Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один із

87

напрямків підвищення якості навчально-виховного процесу. (березень 2016 р.);
- Місце і роль інтерактивних технологій у формуванні ключових компетенцій
особистості (вересень 2016 р.).
3. ПРОВЕДЕНІ:
3.1. МАЙСТЕР-КЛАСИ для педагогів Центру з проблемної теми:
- «Графічний редактор Paint» (провела Лукашева А.О., 19.02.2016);
- «Ази операторської майстерності» (Едель М. Г., 19.03.2016);
- «Використання наукових фактів у гуртковій роботі» (Вороненко Л. В.,
14.02.2017);
- «Використання ІКТ під час проведення масових заходів» (Трейгер В.І.,
15.02.2017);
- «Організація НВП в ПНЗ з використанням ІКТ» (Трейгер В. І.. 27.04.2017);
- «Використання корисних Інтернет – сервісів. Правила пошуку інформації в
Google» (Куцова Т. В.. 03.11.2017).
3.2. ТРЕНІНГИ З ПЕДАГОГАМИ ЦЕНТРУ:
- Впровадження інтерактивних технологій (Куцова Т. В., Матвієнко К. І.,
20.11.2015);
- Свідоме медіа споживання (Куцова Т. В., 14.01.2016);
- Ключ до персональної ефективності (Вороненко Л. В., 12.05.2016);
- Ефективний оратор: техніка мови, робота над дикцією (Куцова Т. В.,
21.04.2017).
4. За 2014 – 2017 роки педагогами Центру в рамках роботи над проблемою
підготовлено, розроблено, виконано:
- методичних розробок – 33;
- методичних посібників – 9:
- методичних рекомендацій – 14;
- розробок занять – 10;
- навчальних (адаптованих) програм – 42;
- рефератів – 13;
- доповідей ( в т. ч. презентацій) на засіданнях пед. ради, науковометодичної ради, конференціях, інших метод. заходах – 116;
- майстер-класів – 36;
- статей – 4;
- сценаріїв – 14;
- тренінгів – 19.
5. З метою популяризації педагогічних здобутків педагоги Центру «Грані»
протягом 2014 -2017 років брали активну участь у різноманітних конкурсах, а
саме :
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- в
номінації «Керівник гуртка - 2014» Всеукраїнського конкурсу
педагогічної майстерності «Джерело творчості» Вороненко Л. В., Гезалова М.
А., Лисенко Н.В. на обласному етапі посіли відповідно I-е, II-е та II-е місця.
- в номінації «Керівник гуртка-2017» Всеукраїнського конкурсу
педагогічної майстерності «Джерело творчості» - Вороненко Л. В., Лисенко Н.
В. (на обласному етапі посіла II-е місце) та Люльченко І. П.
- у внутрішньоцентрівському конкурсі
педагогічної майстерності
«Креативний керівник гуртка», який відбувся 15 жовтня 2015 р., брали участь
5 педагогів.
6. За 2014 – 2017 роки педагоги Центру «Грані» постійно брали активну
участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах рукописів навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів:
- 2014 рік: обласний конкурс – надано 5 робіт, з них 4 – переможці
(нагороджені грамотами ДОН ЗОДА), 1 – лауреат (грамота «Грані»);
- 2015 рік: обласний конкурс – надано 5 робіт, з них – 4 переможці, 1 –
лауреат;
- 2016 рік: обл. етап Всеукраїнського конкурсу: надано 4 роботи, з них 3 –
переможці. На Всеукраїнському етапі: 1 робота переможець (Богданов С. М.), 1
– лауреат (Едель М. Г.).
- 2017 рік: обл. етап Всеукраїнського конкурсу: надано 4 роботи, з них – 2
переможці (Рогалєв Д. Д., Кононов В. М.; направлені на Всеукраїнський етап).
До складу орг. комітету та експертних комісій обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу навчальної літератури входили педагоги Центру
«Грані» (2016 рік - 11 чол., 2017 рік – 4 чол.).
7. Видано 8 тематичних інформаційних Збірників НТТУМ (з 2014 р.
зареєстрований як ЗМІ) , в т. ч. у листопаді 2016 р. за темою «З досвіду роботи
над проблемною темою». Електронні версії розміщені на сайті Центру «Грані»,
деякі роздруковані і розповсюджені серед учасників обласних семінарів.
8. Організовано і проведено за 2014 – 2017 роки 21 обласних теоретичних і
практичних семінарів для працівників позашкілля області (в т. ч. в Центрі
«Грані» - 8).
9. За 2014 – 2017 роки пройшли курси підвищення кваліфікації при ЗОІППО
71 педагогів, в т. ч. 7 чол. – зі спецкурсом ІКТ.
10. З метою впровадження новітніх, комп’ютерних технологій
значно
покращилася матеріально-технічна база для роботи гуртків, придбано:
- 12 сучасних комп’ютерів;
- інтерактивна дошка;
- демонстраційний телевізор;
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- комплекти LEGO;
- 3D принтер;
- 3D сканер;
- комплект Arduino.
11. РЕЗУЛЬТАТ – ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ:
- у 2014-2015 н. р. 299 вихованців Центру брали участь та 173 перемогли у
обласних заходах, та відповідно 103 і 71 вихованців – у Всеукраїнських та
Міжнародних (разом – 402/244);
- у 2015- 2016 н. р. – 245/133 в обласних, 135/96 – у Всеукраїнських та
Міжнародних (разом – 380/229);
- у 2016- 2017 н. р. – 307/194 в обласних, та 125/54 – у Всеукраїнських та
Міжнародних (разом – 432/248).
ОТЖЕ, використання інноваційних форм дало змогу створити навчальне
середовище, яке сприяє розвитку творчого, логічного та критичного мислення
вихованців і впливає на позитивну динаміку результативності роботи дитячих
колективів. 248 призових місць у конкурсах, змаганнях і виставках різного
рівня (2017 р.) – хіба це не показник системи науково-методичного
забезпечення та використання інновацій у неперервному розвитку професійної
компетентності педагогів?!

