
Шатківського 

Віталія  

Миколайовича 
керівника гуртка 

«Програмування та дизайн»  

«Учні вміють більше, ніж вони думають,  

потрібно розкрити ці вміння!»  



«Забезпечення розвитку творчого 

потенціалу гуртківців з 

урахуванням їх індивідуальних 

можливостей  

та через впровадження сучасних 

підходів до навчання в гуртку»  



передбачає виконання таких завдань: 

• охарактеризувати можливості 

індивідуального виховання учнів на заняттях 

гуртка; 

• створення методик для ефективного творчого 

розвитку дитини; 

• розробка матеріалів, що допоможуть учителю 

інформатики, керівнику гуртка здійснювати 

комплекс заходів щодо творчого розвитку 

дитини 



 Основи Windows 

 Вивчення основ дизайнерського мистецтва 

 Web-desing 

 Turbo Pascal 7.0  

 Borland Delphi 

 Графічний редактор Adobe Photoshop 

 Налаштування мереж LAN 

 Робота в мережі Інтернет 



отримують певну  

суму знань 

Використання  

дослідницькиї прийомів 

Проведення бліц-турнірів 

вчаться здобувати  

 знання самостійно 

Збір та аналіз інформації 

Розв’язання  

пізнавальних задач 

Розв’язання  

практичних завдань 

Проведення брейн-рингів 

самостійна  

пошукова робота 



План гуртка 

“Юний програміст” 

Розробка занять з теми 

“Web-desing” 

Правила оформлення  

програмного коду 

План гуртка 
“Програмування та дизайн” 

Основи  

кольорової гамми 

Розробка занять з теми 

“Редактор Photoshop” 

Поради щодо  

використаня шрифтів 

Правила розміщення  

компонентів на формі 



Як не потрібно  

робити презентації 

Поради “навпаки”  

для Веб-дизайнера   

Поради Веб-дизайнеру 

Як зробити  

гарну фотографію 

Психологія дизайну 

Помилки при  

ретушуванні фотографій 
Секрети 

гарної презентації 

Основи композиції 



 Колективна навчальна діяльність за Анатолієм Гіном 

 Використання ООП для написання прикладних програм 

 Методичні рекомендації щодо створення та розробки 

 Веб-ресурсів, роль у цьому позашкілля 

 Підготовка до міського конкурсу на кращу програму для ПК 













 номінація «Інновації в організації навчально-виховного 

процесу в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному 

навчальних закладах» 



 номінація «Інновації в організації навчально-виховного 

процесу в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному 

навчальних закладах» 





 номінації «Авторські програми та розробки занять для 

організації позакласної роботи(гуртки, студії, факультативи, клуби 

за інтересами)» 2013  









1. Науковий пошук молодих дослідників. Випуск IV.  

Житомир  ЖДУ ім.. Франка, 2011 

УДК 378.937 Н32  

Стаття «Адміністрування комп’ютерного класу, використовуючи 

локальну мережу» 

2. Матеріали ІV Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій  

Черкаси,  2012. Розділ ІV. ББК 74.04 (4 Укр) М М34  

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Презентація 

педагогічного програмного продукту «Мультимедійний 

інтерактивний довідник з астрономії КПСС -  Коротко Про Сонячну 

Систему». 

3. Школа вчителем стоїть: науково-педагогічне 

видання.Житомир. Полісся, 2013 

УДК 371(477.42)(09) ББК 74.2г (4Укр-4Жит) Я49 



  Intel-Техно Україна 

 Конкурс сайтів Web-desing 

 Міжнародний Балтійський конкурс 

  Безмежний всесвіт 

 Конкурс з інформатики Бобер 

  Кращий користувач ПК 

 Мала Академія Наук 

  Офіс-менеджмент 

  Конкурс на кращу програму для ПК 





Доценко Олександра 



Толочко Вікторія 



Павлик Віталій 



Булах Олександр 



Калінчук Ігор 



Учні лише за період 2012/2013 та 2013/2014 навчального року 

представили свої роботи на міському, обласному та 

всеукраїнському рівнях: 

Прізвище Результат 

Калінчук Ігор 

Диплом переможця  

Всеукраїнській конференції-конкурсі науково-дослідницьких робіт 

школярів "Зоряний шлях" 2012 рік отримав  

Калінчук Ігор 

ІІІ місце  

у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України 2013 рік 

Толочко Вікторія 

ІІІ місце 

 у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України 2014 рік  

Доценко Олександра 

ІІІ місце  

у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України 2014 рік 



Учні лише за період 2012/2013 та 2013/2014 навчального року 

представили свої роботи на міському, обласному та 

всеукраїнському рівнях: 

Прізвище Результат 

Доценко Олександра 

ІІ місце на міському та  

ІІІ місце на обласному 

 конкурсі програм для ЕОМ 2013 рік 

Дрозд Варвара 

Переможець  

міжгурткового конкурсу з інформаційних технологій 2013 рік. 

Дрозд Варвара 

ІІ місце  

Олімпіада з Інформаційно-комунікаційних технологій 2013 рік 

Доценко Олександра 
ІІІ місце  

Олімпіада з Інформаційно-комунікаційних технологій 2013 рік 


