
L/O/G/O 

Косило О.І. Чернівці, 2014 

Презентація досвіду керівника 

гуртків “Дизайн” та “Майбутні 

моделісти” Чернівецького 

міського клубу юних техніків 

“Кварц” 

Косило  

Ольги Ігорівни 



Тема: Формування інтересу дітей старшого 

дошкільного і молодшого шкільного віку 

 до науково – технічної творчості 

 

 Головні завдання: 
- зацікавлення вихованців навчальним матеріалом; 

- з'єднання наукових понять та художнього образу; 

- ознайомлення дітей з основними напрямами  

  технічного моделювання і конструювання; 

- ознайомлення з важливими досягненнями людства 

  в галузях мистецтва, авіа- та судномоделювання, у    

  дослідженнях космосу та машинобудування. 
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   Актуальність та перспективність досвіду 

4,2% 

56,7% 30,2% 

8,9% 

Технічні спеціальності  - 4,2% 

Освітні, медичні та творчі спеціальності – 30,2% 

Фінансово - економічні, юридичні та соціальні спеціальності  - 56,7% 

Інші спеціальності – 8,9% 

Перспективність 
Розвиток інтересу до техніки та технічних 

видів спорту, розвиток у дітей 

конструкторської думки та прищеплення 

працьовитості у всьому. 

 

 

Статистичне дослідження вибору майбутніх  

 спеціальностей випускниками шкіл 
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Система навчально-виховної роботи 

Віра в себе 
Підтримка 

Навчання 

Розуміння 

Моє кредо: «Щоб стати вченим і серйозним дослідником, 

не обов'язково чекати, коли посивіє борода і заллє сріблом 

скроні. Стежкою великих відкриттів може піти кожна дитина» 

Основа успіху маленької людини 

 

 

Любов 
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 Легкість сприймання та проблемність

викладу навчального матеріалу

 Доказовість та логічність викладу

навчального матеріалу

 Доступність та наочність навчання

 Системність навчання, його послідовність та

наступність

 Свідомість навчання та активність гуртківців

у навчальному процесі

 Забезпечення у навчанні реалізації його

освітніх, розвиваючих та виховних цілей
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ВИСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Співпраця

з практичним

психологом

КЮТ “Кварц”

Проведення

діагностики

дітей з метою

визначення

подальших

напрямків

навчальної

діяльності

Колективна творча діяльність

з гуртками клубу з метою

зацікавлення дітей різними

напрямами технічної творчості

 Вивчення кращого педагогічного

досвіду керівників гуртків, міста, 

області, України та закордону

 Участь у виїзних майстер-класах з

перспективних напрямів науково-

технічної творчості

 Розробка методичних матеріалів

Розширення напрямів діяльності

гуртка

Участь у масових заходах різного

рівня

Проведення внутрішньо гурткових

навчально-виховних заходів

Створення атмосфери довіри



 Традиційні та сучасні інноваційні 

технології: 
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Особистісно-
орієнтовані 
технології 

Технологія 
саморозвитку 
(М.Монтессорі) 

Організація 
пізнавальної 

активності 

Технологія 
розвитку 

творчості учня 

Створення 
ситуації успіху 

Проблемно-
пошукова 
діяльність 

Теорія  

розв'язання 

винахідницьких  

завдань 



Форми та методи навчання у 

гуртку 
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Колективна творча 

діяльність 
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Заняття-екскурсії по гуртках                

технічного напряму 
Радіотехнічний 

гурток 

Авіамодельний 

гурток 

Гурток судомоделювання 

Гурток трасового моделювання 

програмування 

Музей авіації і 

 космонавтики 



Результат співпраці з технічними гуртками 

клубу 
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Навчально-виховні заходи  у          

гуртку 

День модельєра 

Свято “Новий рік” 
День овочів із 

паперу 
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Досягнення вихованців гуртка 

Всеукраїнський 

фестиваль-олімпіада 

 “Robotica”, м.Київ 

Міжнародний конкурс 

 “Бумажная радуга ремёсел”, 

 м. Москва 

Міжнародний конкурс  

“Я помню!, Я горжусь!”, 

м. Мінськ 

Міжнародний конкурс 

 “Сказки красивого сердца”,  

м. Москва 



Поширення досвіду 

Публікації 
У пресі, та інтернеті 

  

Досвід вивчено і схвалено до 

розповсюдження інститутом 

післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області 

Виступи на 

конференціях 

та семінарах 
Досвід 

Проведення 

майстер-класів 

Розроблено 

програми “Дизайн”, 

“Майбутні моделісти” 
Розроблено 

методичні 

рекомендації 

Програми: 

- затверджені інститутом 

післядипломної педаго- 

гічної освіти 

-видані у збірнику 

 програм технічного 

напряму МУО 

 - Виготовлення фігурок з 

 гофрованого картону“Герої 

улюблених мультфільмів” 

 - Виготовлення 

новорічної іграшки 

із паперової серветки 

Міжнародних    

Всеукраїнських 

Обласних 

Міських 

Майстер класи проводились на міських 

обласних, всеукраїнських та міжнародних 

                  семінарах та конференціях 
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Участь у семінарах та конференціях. 

Публікації 
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“У кожній людині  

сонце. 

Тільки дайте йому  

світити.” 

                                                                             
Сократ 


