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І. НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРАКТИКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Умови існування людства, що вступило в нове тисячоліття, вимагають 

висування нових пріоритетів, переходу до нової стратегії розвитку 

суспільства на основі знань та високоефективних технологій. На 

сьогоднішній день Україна робить рішучі кроки до влиття в Світовий 

інформаційний простір, вбачаючи одним з головних пріоритетів – 

інформатизацію освіти, як запоруку майбутнього інтелектуального 

потенціалу нації. 

Інформатизація - це сукупність взаємопов'язаних організаційних, 

правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, 

виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення 

інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі 

створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної 

обчислювальної та комунікаційної техніки. 

Метою системи освіти в сучасних суспільствах є інтелектуальний та 

моральний розвиток людини. Сучасному суспільству потрібна людина 

самостійно, критично мисляча, яка вміє бачити і творчо вирішувати 

виникненні проблеми. Таким чином, стратегічні напрямки розвитку освітніх 

систем у сучасному суспільстві очевидні: інтелектуальний та моральний 

розвиток людини на основі залучення її в самостійну діяльність у різних 

галузях знань. 

Тому перед освітою виникло складне двоєдине завдання: вона повинна 

осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження у 

навчально-виховний процес ІКТ, а також формувати риси, необхідні для 

успішної самореалізації в інформаційному суспільстві після завершення 

навчання в школі у молоді. 
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Інформатизація освіти є однією з найважливіших складових державної 

програми розбудови інформаційного суспільства на основі впровадження 

сучасних новітніх інформаційних технологій в Україні. Якщо до епохи 

інформаційної революції наука була зорієнтована на збільшення та 

накопичення знань, то сьогодні вона значною мірою зосереджується на 

способах оволодіння накопиченим, визнаючи при цьому глобальну роль 

інформаційних технологій для свого подальшого розвитку. 

Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток 

інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального 

процесу, впровадження комп’ютерних методів навчання та тестування, що 

дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з 

урахуванням світових вимог. Серед них - індивідуалізація навчання, 

організація систематичного контролю знань, можливість враховувати 

психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами 

інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини 

(комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до 

рівня світових стандартів; скорочення терміну та підвищення якості навчання 

і тренування на всіх рівнях підготовки кадрів; інтеграція навчальної, 

дослідницької та виробничої діяльності; удосконалення управління освітою; 

кадрове забезпечення усіх напрямів інформатизації України шляхом 

спеціалізації та інтенсифікації підготовки відповідних фахівців. 

Отже, інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації 

суспільства, відображає загальні тенденції глобалізації світових процесів 

розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комунікаційний базис 

розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості і соціально-економічних 

систем суспільства. 

Інформатизація в позашкільному закладі дає можливість як доступу до 

нових знань, так і створює можливості для розвитку творчої особистості, яка 

вміє застосовувати набуті знання і вміння, працювати з інформацією для 
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успішної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, власне – для 

інноваційного розвитку суспільства. 

Впровадження і розвиток сучасних інформаційних та інноваційних 

технологій навчання є одним із пріоритетних напрямків роботи у 

позашкільних навчальних закладах. Робота в даному напрямі передбачає, з 

одного боку, удосконалення матеріально-технічної та комп’ютерної бази 

ЦДЮТ № 5, з іншого, - підготовку педагогів до впровадження 

інформаційних технологій у сучасний навчально-виховний процес. 

Інформатизація та комп’ютеризація позашкільної освіти належить до 

масштабних інновацій. В даний час ми виділяємо наступні основні етапи 

розвитку навчання в цьому напрямку: 

1. Використання комп'ютерної техніки як засобів автоматизації процесів 

контролю, корекції, тестування і психодіагностики. 

2. Використання комп’ютерної техніки як засобу навчання, що удосконалює 

процес викладання та підвищує його якість і ефективність. 

3. Використання комп’ютерних технологій як інструменту навчання, 

пізнання себе і дійсності. 

4. Розгляд комп’ютера і інших сучасних засобів інформаційних технологій як 

об'єкту вивчення. 

5. Використання засобів нових інформаційних технологій як засобу творчого 

підходу до виконання завдань, які постають перед вихованцями на заняттях 

гуртка. 

6. Організація комунікацій на основі використання засобів інформаційних 

технологій з метою передачі і набуття педагогічного досвіду, методичної і 

навчальної літератури. 

7. Використання засобів сучасних інформаційних технологій для організації 

інтелектуального дозвілля. 

8. Інтенсифікація і вдосконалення управління позашкільним навчальним 

закладом і навчальним процесом на основі використання системи сучасних 

інформаційних технологій. 
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ПЕДАГОГІЧНА МЕТА  

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СУЧАСНИХ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Педагогічний колектив ЦДЮТ № 5 виділив наступні основні 

педагогічні цілі використання засобів сучасних інформаційних технологій. 

1. Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу за рахунок 

використання засобів сучасних інформаційних технологій: 

- підвищення ефективності і якості процесу навчання; 

- підвищення активності пізнавальної діяльності; 

- поглиблення міжнаочних зв'язків; 

- збільшення об'єму і оптимізація пошуку потрібної інформації. 

2. Розвиток особи вихованця, підготовка індивіда до комфортного життя в 

умовах інформаційного суспільства: 

як засіб навчання: 
- удосконалення процесу 

викладання; 

- підвищення якості; 

- підвищення ефективності 

викладання 

Комп’ютерна техніка 

та інформаційні 

технології 

як засіб автоматизації: 
- контроль; 

- корекція; 

- тестування; 

- психодіагностика 

 

як інструмент 

навчання: 
- пізнання себе; 

- пізнання дійсності 

як засіб 

творчого 

підходу до 

завдань 

як об’єкт 

вивчення 

для організації 

інтелектуального 

дозвілля 

для 

вдосконалення 

управління: 
- ЦДЮТ; 

- навчально-

виховним 
процесом 

 

 

як організація 

комунікацій: 
- набуття 

пед.досвіду; 

- передача 

пед.досвіду 
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- розвиток різних видів мислення; 

- розвиток комунікативних здібностей; 

- формування умінь приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти 

рішення в складній ситуації; 

- естетичне виховання за рахунок використання комп'ютерної графіки, 

технології мультимедіа; 

- формування інформаційної культури, умінь здійснювати обробку 

інформації; 

- розвиток умінь моделювати завдання або ситуацію; 

- формування умінь здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність. 

3. Робота на виконання соціального замовлення суспільства: 

- підготовка інформаційно-грамотної особи; 

- підготовка користувача комп'ютерних засобів; 

- здійснення роботи профорієнтації в області інформатики. 

 

 

 

 
 

 

впровадження новітніх інформаційних технологій в навчально-

виховний процес ЦДЮТ № 5 

формування інформаційної культури учнів та педагогічних 

працівників, забезпечення їх інформаційних потреб 

удосконалення інформаційно-методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу 

диференціація навчального процесу з метою забезпечення 

якнайповнішого розвитку здібностей дітей,  

розкриття їх творчого потенціалу 

використання сучасних інформаційних технологій в управлінській 

діяльності та навчально-виховному процесі 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ЦДЮТ № 5  

У НАПРЯМКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
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ІІІ. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЦДЮТ № 5 

 

Активна роль інформаційних технологій в освіті обумовлена тим, що 

порівняно з традиційними навчально-методичними засобами комп'ютерно-

орієнтовані засоби навчання забезпечують нові можливості, а також 

дозволяють реалізувати сучасні педагогічні технології навчання на більш 

високому рівні, стимулюють розвиток дидактики та методики. 

 Парк комп’ютерної техніки ЦДЮТ № 5 складається з 7 персональних 

комп’ютерів, 3 із них – власність педагогів.  

 В ЦДЮТ № 5 створена локальна мережа, яка об’єднує робочі місця 

адміністрації та педагогічних працівників. 

 Між Головним управлінням освіти і науки, районним управлінням освіти 

та закладом здійснюється стабільний документообіг електронною 

поштою. Призначена відповідальна особа (секретар) за отримання та 

відправлення інформації, перегляд електронної пошти тричі на день, 

реєстрацію отриманої пошти відповідно до інструкції з ведення ділової 

документації. 

 Заклад підключений до мережі Інтернет, що дає можливість забезпечити 

рівний доступ педагогів та учнів до якісної освіти та змогу поширювати 

інформованість учасників навчально-виховного процесу з подіями, які 

відбуваються в країні, світі, спілкуватися щодо різноманітних питань 

змісту освіти, брати інтерактивну участь у заходах, підвищувати 

професійний рівень, поглиблювати навчальні знання тощо. 

 Створений Проект розвитку Центру дитячої та юнацької творчості № 5 

Харківської міської ради у напрямку інформатизації. 

Успішність і ефективність вживання ІКТ у роботі гуртків різних 

напрямів можна гарантувати лише в тому разі, коли керівник гуртка: 

• в достатній мірі мотивований на використання ІКТ, 
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• має широкий кругозір, 

• володіє програмними засобами, як загального, так і навчального 

призначення, 

• здатний визначити місце ІКТ в методичній системі викладання 

навчального предмету. 

Тому, на наш погляд, сьогодні, одним з найбільш актуальних завдань 

системи безперервної педагогічної освіти є необхідність формувати 

інформаційно-комунікаційну компетентність педагога, в даному сенсі – 

педагога – позашкільника, яка складається з трьох компонентів: 

• знати, 

• уміти користуватися, 

• уміти застосовувати у навчальній діяльності. 

 Поки що ці завдання ми вирішуємо завдяки самоосвіті, обміну досвідом 

між колегами та курсам комп’ютерної грамотності при ЛКТО. 

 Важливим аспектом комп’ютеризації Центру є використання у навчально-

виховному процесі сучасних мультимедійних комплексів, до складу яких 

входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Існує проблема: необхідність коштів на придбання у ЦДЮТ 

мультимедійного обладнання. 

 

 



 8 

 

ІV. ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЦДЮТ № 5 

 

Моніторинг, проведений інформаційно-методичним відділом ЦДЮТ № 

5 щодо застосування педагогами інформаційних форм та методів під час 

навчально-виховного процесу, показав, що 60% педагогів володіють і 

використовують у роботі інформаційні комп’ютерні технології навчання та 

виховання на заняттях та виховних заходах.  

З 2007 – 2008 навчального року методичний відділ закладу 

започаткував та активно впроваджує на семінарах ЦДЮТ № 5 використання 

нових інформаційних технологій – презентації досвіду роботи педагогів за 

допомогою сучасних мультимедійних комплексів (відеоматеріали 

проведених занять), що надає можливість керівникам гуртків за досить 

короткий час на семінарі ознайомитись з досвідом своїх колег, спонукає їх до 

самовдосконалення, творчої активності у роботі. У педагогів підвищився 

інтерес до інноваційних форм і методів роботи, які вони активно почали 

використовувати на заняттях своїх гуртків. (Додатки 1, 2, 3, 4) 

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють педагогам закладу 

організувати будь-які види робіт, використовувати графіку, звук, анімацію, 

відео-кліпи й відео-сюжети, високоякісні фотозображення. У розпорядженні 

педагога використання Інтернет-Ресурсів і розміщення необхідної інформації 

на сайті ЦДЮТ № 5. 

Види робіт із застосуванням Інформаційних технологій. 

1. Презентації. По оцінках психологів при подачі інформації на слух її 

сприймають тільки 12% слухачів, якщо ж ця інформація продубльована 

письмово, то рівень її сприйняття зростає до 25%. Але коли ця ж інформація 

передається за допомогою презентації, у якій поєднується аудіо й візуальне 
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подання матеріалу, то аудиторія сприйме до 65% інформації. Мультимедіа 

підвищує ефективність навчально-виховного процесу за рахунок: 

• активізації сприйняття учнів за рахунок використання звукових і зорових 

демонстрацій, виділення головних думок; 

• отримання великого обсягу інформації з Інтернету і з компакт дисків і 

відтворення на екрані, у форматі, видимому всім учням. 

2. Використання Інтернет-Ресурсів. На сайті ЦДЮТ розміщена інформація 

посилань на різні Інтернет-Ресурси, яка дозволяє педагогові оптимально 

відібрати необхідний матеріал і скористатися ним. Крім того, використання 

Інтернет-Ресурсів дає можливість для самоосвіти учнів, які виявили бажання 

побільше довідатися про якесь явище, свято або звичай та підготувати 

інформацію для підготовки проекту або повідомлення. 

3. Застосування інтерактивних методів навчання, тобто спільної діяльності 

учнів над засвоєнням навчального матеріалу, обмін знаннями, ідеями, 

способами діяльності. Педагогічний досвід показує, що, активно 

використовуючи в навчальному процесі інтерактивні й проектні методи 

навчання та інформаційно-комунікаційні технології, досягаються високі 

освітні результати, необхідні для життя в сучаснім інформаційнім 

суспільстві, а саме: 

• підвищується пізнавальна активність на основі розвитку критичного 

мислення й уміння одержувати інформацію з технологій Інтернет; 

• розвиваються комунікативні навички роботи, як у групі, так і зі своїми 

однолітками через Інтернет; 

• розвивається становлення активної творчої й життєвої позицій у всіх 

областях діяльності, включаючи навчальну, аж до створення власних освітніх 

інформаційних ресурсів; 

• виховуються моральні норми і правила спільної діяльності, міжкультурної 

взаємодії, тобто виховання толерантності. (Додаток 5) 

4. Постійна модернізація сайту ЦДЮТ № 5. 
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5. Консультування батьків через створення на сайті Центру окремої сторінки 

(в перспективі). 

Яскравим прикладом досягнень використання інтерактивних та 

проектних методів навчання, Інтернет ресурсів є гурток істориків-

краєзнавців та юних музеєзнавців який має високі результати гуртківців у 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН (керівник Коптєлова Любов Іванівна). З 2000 року по 2010 рік, 

навчаючись у наукових секціях, працюючи безпосередньо на дослідницьких 

об’єктах, подорожуючи з дітьми по Україні, вивчаючи свій рідний край, 

гуртківці разом з Любов Іванівною на підставі зібраного матеріалу щорічно 

складають цікаві, ґрунтовні науково-дослідницькі роботи, і результативно 

беруть участь у районних, обласних конкурсах МАН та конкурсах з 

краєзнавства. Так, наприклад, використовуючи зібраний матеріал та 

комп’ютерні технології, юні пошуковці разом зі своїм педагогом розробили 

туристсько-краєзнавчій маршрут екскурсії «Наш Ленінський район» 

(Духовні святині). Ця робота у 2009 році на обласному конкурсі посіла 1 

місце та була направлена до Києва для участі у Всеукраїнській історико-

географічній експедиції «Історія міст і сіл України» у напрямі: туристсько-

краєзнавчий маршрут. (Додаток 6,7) 

Професіоналом впровадження та використання ІКТ у навчально-

виховний процес нашого закладу є Титаренко Олександр Олександрович, 

керівник гуртка ВІА. Починаючи з 2000 року під його технічним 

керівництвом, у Центрі створені всі медіа та відео презентації гуртків, кілька 

презентацій роботи ЦДЮТ № 5, особисті презентації педагогів, відеоролики 

діяльності Центру. Починаючи з 2005-го року, на заняттях свого гуртка 

Олександр Олександрович постійно використовує комп’ютерні навчальні 

програми гри на гітарі та на клавішних інструментах (програма Guitar PRO), 

грі на барабанах (програма F2 Drummer). Навчаючись за цими програмами, 

вихованці досягають значних результатів за малий термін (приблизно – за 

півроку). 
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Методисти ЦДЮТ № 5 підготували матеріали, Титаренко О.О. 

розробив Презентації ЦДЮТ № 5 (матеріали постійно оновлюються та 

змінюються в залежності від часу та тематики заходу), які представляли на 

районному конкурсі Презентацій навчальних закладів в рамках районної 

педагогічної конференції; міському семінарі для директорів позашкільних 

закладів; семінарах для педагогів ЦДЮТ № 5; міському огляді-конкурсі на 

кращу підготовку закладів освіти міста Харкова до нового 2008-2009 

навчального року серед позашкільних закладів; обласному конкурсі 

«Навчальний заклад – 2009» в номінації «Позашкільний заклад року»; 

обласному ярмарку педагогічних ідей (2010 р.). 

Методисти Богданова Л.Б., Герасименко В.В. підготували матеріали до 

Презентації волонтерської роботи ЦДЮТ, Титаренко О.О. розробив 

комп’ютерний дизайн, та представили цю презентацію на майстер класі в 

рамках обласного ярмарку соціальних технологій за темою: “Створення 

творчих умов для залучення молоді до волонтерського руху”. 

Методистами і Титаренко О.О. також були розроблені: презентація 

діяльності Асоціації дитячо-юнацьких громадських організацій шкіл району 

“Однодумці”, презентація гуртка «Діалог», які були представлені: на 

обласному форумі старшокласників та на Всеукраїнській конференції у 

гімназії № 152, де лідери учнівського самоврядування виступили перед її 

учасниками. 

З метою популяризації та підвищення статусу гуртка пішохідного 

туризму, його керівник - Петлевський А.В. постійно використовує сам та 

залучає своїх вихованців до застосування комп’ютерних технологій у 

навчально-виховному процесі: разом з гуртківцями щорічно готує і 

представляє електронні презентації діяльності свого гуртка, проводить 

рекламні акції у навчальних закладах району.  

У педагога є можливість проводити теоретичні заняття на сучасному 

рівні. Андрій Валерійович використовує мультимедійний комплекс, що 

дозволяє значно ефективніше проводити навчання: учні на будь-якому 
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занятті можуть вийти в Інтернет, знайти там необхідну інформацію, 

починаючи від схем в'язання й застосування вузлів, закінчуючи інформацією 

про район, де проходить маршрут майбутньої подорожі. Це можуть бути й 

природні особливості району і транспортні зв'язки, і туристські карти. 

Влітку Андрій Валерійович кілька років поспіль організовує 

відпочинок дітей у наметовому містечку «Сосновий бір», яке розташоване у 

с. Піщане Бахчисарайського району АР Крим. І тут, у таборі, Петлевський 

А.В. разом зі своїми помічниками - вихованцями гуртка продовжують 

вивчати та збирати матеріал для створення науково-дослідницьких та 

краєзнавчих робіт. За допомогою комп’ютерних технологій розробляють 

схеми майбутніх туристських маршрутів, які потім використовують для 

участі у краєзнавчих конкурсах. Позитивним прикладом результату цієї 

роботи стали розробки вихованців гуртка пішохідного туризму одноденних 

екскурсійних маршрутів: «Балаклава и еѐ окрестности» (2007 рік); «Пам’ятки 

історії міста Севастополя» (2008 рік); п’ятиденного екскурсійного маршруту 

«Відроджені печерні монастирі Криму» (2009 рік). (Додаток 8, 9) 

Активними учасниками застосування та використання у своїй 

діяльності інформаційно-комунікаційних технологій є вихованці гуртка 

«Клуб старшокласників «Діалог»» (керівник Богданова Л.Б). Вони 

займаються у ЦДЮТ № 5 громадською роботою в Асоціації ДЮГО ЗНЗ 

Ленінського району «Однодумці». Після проведення районного конкурсу 

віршів до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, вихованці гуртка, за 

допомогою програми брошурування, розробили макет збірки авторських 

віршів школярів Ленінського району «Я слово «війна» закреслюю сонцем», 

яку за підтримки голови районної у місті Харкові ради, була надрукована у 

типографії «Глобус». У гуртку постійно поповнюється медіатека, фото та 

відео матеріали щодо діяльності Асоціації «Однодумці». Використовуючи ці 

матеріали, гуртківці створили медіа-презентацію діяльності районної 

Асоціації ДЮГО «Однодумці». Вихованці гуртка брали активну участь у 

створенні електронних листівок для районного проекту Асоціації «Харків: 
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вчора, сьогодні, завтра». Ці листівки створені у растровій графіці з 

елементами монтажу у різноманітній формі презентації (у вигляді 

інтерактивної листівки зі звуковою доріжкою). (Додаток 10) 

Застосовуючи інформаційно-комунікаційні технології для належної 

організації навчально-виховного процесу, його аналізу, в ЦДЮТ створена і 

постійно поповнюється медіатека: 

- звітні виставки; 

- відкриті заняття педагогів; 

- семінари; 

- заходи: КВК, концерти, районний конкурс «Податки очима дітей», акції 

«Допоможи безпритульним тваринам», акції «Ростки добра», акції «Сонце 

дітям», Новорічні свята, районний конкурс-захист науково-дослідницьких 

робіт учнів, День відкритих дверей ЦДЮТ, Свято до Дня закоханих для 

гуртківців ЦДЮТ, районний фестиваль традиційного фольклорно-

обрядового мистецтва «Покуть», концерт-вітання робітників освіти з 

професійним святом, концерт-вітання жінок району з 8 березня, свято-

вшанування кращих учнів навчальних закладів району-стипендіатів 

Харківської міської ради, свято вшанування ветеранів В.В. війни; 

- фото-відеоматеріали районного профільного табору «Лідер»; 

- презентація гуртка «Пішохідного туризму» та презентація гуртків 

туристського напряму; 

- презентація вокального гуртка «Вдохновение», фотоматеріали діяльності 

гуртка; 

- відео-презентація літнього табору ЦДЮТ для талановитих та 

обдарованих дітей «Мрія» на узбережжі Азовського моря; 

- відеоролик фестивалю-конкурсу сучасної музики «Шаг вперѐд», 

присвяченому міжнародному Дню боротьби зі СНІДом, проведеному у 

ЦДЮТ № 5; 

- відеоролик до конкурсу КВК ЮІР; 



 14 

- відеоролик, що висвітлює проведення районного конкурсу «Податки 

очима дітей», який посів 2 місце в конкурсі відео роликів. 

У листопаді 2008 року в ЦДЮТ № 5 відбувся міський семінар для 

керівників позашкільних навчальних закладів за темою: «Роль педагога у 

підвищенні якості навчально-виховного процесу у позашкільному 

навчальному закладі». (Додаток 11, 12). Під час міського семінару для 

директорів позашкільних закладів був продемонстрований досвід наших 

педагогів з використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-виховному процесі. 

За допомогою мультимедійного проектору (який надає нам для роботи 

управління освіти Ленінського району), ми змогли вивести на великий екран 

наочний матеріал, щоб краще показати присутнім учасникам семінару 

ефективний досвід педагогів ЦДЮТ № 5. 

Керівник гуртка «Клуб старшокласників «Діалог» Богданова Л.Б. 

показала директорам відео презентацію роботи Координаційної ради 

районної Асоціації дитячо-юнацьких громадських організацій «Однодумці», 

яку розробили вихованці на заняттях гуртка. Петлевський А.В. – керівник 

гуртка пішохідного туризму представив медіа презентацію – звіт про 

діяльність гуртка та практичне застосування комп’ютерних технологій у 

навчально-виховному процесі. 

Титаренко О.М. - директор ЦДЮТ №5, Титаренко О.О. - керівники 

гуртків ВІА, показали на практиці, як можна працювати з вихованцями, 

застосовуючи сучасні комп’ютерні технології у навчально-виховному 

процесі гуртка. Всі присутні керівники позашкільних закладів були приємно 

вражені результатами практичного показу використання цих методів 

навчання та програм на занятті. (Додаток 13) 

Досвід використання інноваційних інформаційних технологій у роботі 

ЦДЮТ № 5 показує, що ІКТ допомагають всім учасникам навчально-

виховного процесу ефективно та результативно вирішувати різні життєві 

завдання та проблеми. 
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V. ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ЦДЮТ № 5 

http://cdut.at.ua 

 

Важливу роль у сучасному інформаційному просторі відіграють освітні 

портали. Сучасний навчальний заклад важко уявити без свого сайту. Сайти 

навчальних закладів є однією зі сходинок на шляху до глобальної 

інформатизації в освіті. Тому перш, ніж створювати свій сайт, ми спробували 

детальніше розібратися, які результати може принести нашому закладу його 

створення. І прийшли до таких висновків: 

Сайт ЦДЮТ № 5: 

1. Стане новим джерелом розповсюдження загальної інформації про наш 

заклад. 

2. Полегшить роботу всіх наших співробітників. Будь-який позашкільний 

заклад зацікавлений заохотити більшу кількість учнів. Набагато менше 

витрачається часу на те, щоб батьки, зайшовши на сайт ЦДЮТ, отримати 

всю необхідну інформацію про наш заклад, ніж би вони отримали її по 

телефону. 
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3. Може надавати робочу інформацію. Дуже корисно мати можливість 

отримати просто із сайту ту інформацію, якою користується сам заклад. Це 

можуть бути: зразки документів, наказів, положень, навчальних програм, 

умови проведення конкурсів, анкети, тощо. 

4. Це - реклама діяльності закладу, залучення нових учнів та всіх, небайдужих 

до справ позашкілля. 

5. Забезпечить зворотній зв'язок, відгуки, міні-чат. 

6. Надасть статус, або імідж. Саме на своєму сайті можна започаткувати свій 

PR, обов'язково в комплексі з іншими засобами. Можна вести розділ новин 

про події, пов'язані з діяльністю закладу, можна влаштовувати конкурси, 

можна завести форум чи гостьову книгу. Можна ділитися своїми знаннями 

через власну базу знань, можна викладати інформацію про отримані 

нагороди, "історії успіху", статті, думки, звіти, фотографії – власне 

реалізувати весь можливий комплекс заходів, спрямованих на покращення 

іміджу та підвищення авторитету закладу і його працівників. 

Таким чином, позитивний ефект від нашого сайту може бути дуже 

значним, і цілком залежить від викладених на ньому матеріалів та відповідно 

популярності сайту у своєму сегменті діяльності. Тобто все в наших руках! 

Перш, ніж створити свій сайт, ми зібрали творчу групу, розробили план 

роботи творчої групи щодо проектування, створення та підтримки сайту 

ЦДЮТ № 5 та працювали згідно цього плану. 

Творча група провела опитування адміністрації, педагогів закладу, 

учнів, їх батьків, з якого дізналася, яким вони уявляють наш сайт, його 

змістовне навантаження, дизайнерське оформлення. 

Були переглянуті сайти різних установ, закладів, в тому числі і 

освітніх. Подібна стратегія необхідна для того, щоб досягти найкращих 

результатів, а це неможливо без правильного розуміння ситуації, яка існує. 

Зробивши огляд, ми провели аналіз вдалих і невдалих сайтів та визначились з 

концепцією проекту нашого сайту, його структурою. 

http://kb.lito.kiev.ua/
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Сайт ЦДЮТ повинен містити корисну і цікаву інформацію. Тому 

творча група приступила до підбору та підготовки матеріалів, інформації, 

статей, дотримуючись основних критеріїв: корисність інформації, повнота 

інформації про заклад, наявність матеріалів учасників навчально-виховного 

процесу, наявність і якість ілюстрованого матеріалу, грамотність поданих 

матеріалів. 

Значну увагу ми приділили дизайну нашого сайту. Значний вплив на 

оцінку сайту має його зовнішній вигляд, а вже потім користувач вивчає зміст, 

робить висновки. Тому, підбір гармонічної кольорової гами, дотримання 

стилю, читабельність, стилістична цілісність, зручність навігації, 

оригінальність оформлення, розробка графічних зображень – це ті основні 

правила, які ми застосовували у роботі над дизайном нашого сайту. 

Наступний етап – попередня верстка, розташування тематичного 

контенту на макеті. Технічною частиною по створенню сайту займається 

керівник гуртка ВІА – Титаренко Олександр Олександрович (на жаль, поки 

що у нас немає викладача інформатики. В перспективі адміністрація закладу 

планує відкрити гурток інформатики при наявності комп’ютерного класу). 

Саме Титаренко О.О. розмістив сайт ЦДЮТ № 5 у мережі Інтернет, 

завантажив дані на сервер, провів реєстрацію у пошукових системах. 

Щоб користувачі постійно поверталися до нас, сайт повинен бути 

"живим". Відновлення застарілої інформації й поповнення нової повинне 

проводитися регулярно. Тому ми створили циклограму оновлення нашого 

сайту, де зазначається періодичність та відповідальні за цей процес. 

Працювати з сайтом: додавати статті, новини, події, формувати вміст 

сайту, на нашу думку, повинна не тільки відповідальна особа, а й всі 

працівники Центру. Відповідальна особа виступає у ролі «редактора», який 

може публікувати та редагувати матеріал, який було створено працівниками. 

Такий спосіб розміщення інформації (централізоване керування у особі 

відповідальної особи) позбавляє процес наповнення сайту хаотичності та 

непослідовності. Залучення якомога більшої кількості працівників до роботи 
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з сайтом робить матеріал, що розміщується на сайті різнобічним та 

професійним. 

В квітні 2008 року наш заклад презентував свій сайт на районному 

конкурсі «Шкільних порталів» як кращий сайт закладів освіти району. 

Зважаючи на плинність часу, ми постійно удосконалюємо та працюємо 

над зростанням та зміною інформаційного навантаження. 

Стежимо за динамічністю сайту: 

- частотою оновлення  

- рейтингом у пошукових системах. Сайт ЦДЮТ № 5 вже має досить 

високий рейтинг у пошукових Інтернет-системах, що дозволяє йому 

потрапляти на першу сторінку посилань. Сайт ЦДЮТ № 5 зареєстрований в 

основних пошукових системах: GOOGLE.ru; YANDEX.ru; MAIL.ru; 

YAHOO.ru. 

- пошуком по ключових словах у пошукових системах. Більшість 

користувачів знаходять необхідну інформацію у пошукових системах і 

каталогах посилань. Наш сайт містить необхідні ключові слова й опис для 

пошукових систем, містить контент з урахуванням ефективного відкликання 

на запит користувача. 

- швидкістю завантаження 

- популяризацією сайту та підтримки його роботи. 

Сайт ЦДЮТ № 5 складається на даний час із 10 сторінок. 

На головній сторінці «Наші новини», які 

динамічно оновлюються та відображують головні 

події нашого життя, участь у заходах, конкурсах, 

фестивалях різних рівнів, досягнення педагогів та їх 

вихованців. 

На сторінці – «Інформація про заклад» 

розміщені фото та інформація про адміністрацію; 

адреса, телефон, електронна пошта ЦДЮТ № 5; розташування закладу на 

карті міста, історична довідка про заклад. А також ви зможете ознайомитися 
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із проблемою, над якою працює педагогічний колектив, напрями діяльності 

закладу. 

Сторінка «Каталог файлів» містить перелік матеріалів, які користувач 

зможе знайти на нашому сайті (Методичні рекомендації, Колективний 

договір, Правила внутрішнього розпорядку, типові навчальні плани для 

організації навчально-виховного процесу та інше). 

Знайти методичні поради, рекомендації, умови проведення конкурсів, 

посилання на інтернет-ресурси та багато іншої корисної інформації 

допоможе сторінка «Інформаційно-методичний відділ», на якій ви дізнаєтесь 

про діяльність ІМ відділу, його основні напрямки роботи, переглянути 

фотографії тощо. 

Сторінка «Наші гуртки» інформує про діяльність гуртків художньо-

естетичного, туристсько-краєзнавчого, оздоровчого напрямків та 

громадського об’єднання (Асоціації ДЮГО «Однодумці»). Гості нашого 

сайту не тільки зможуть дізнатися про гуртки, які працюють у закладі, але й 

мають можливість, наприклад, отримати корисні поради від керівника гуртка 

щодо здорового способу життя, дістати інформацію про секрети істинного 

здоров’я. 

Одна із популярних сторінок сайту – «Фотоальбоми», де кожен 

відвідувач зможе переглянути наші фотографії та відчути атмосферу 

творчості, працездатності колективу дітей та дорослих. 

Інтернет дозволяє вести спілкування в обох напрямках. Користувач 

завжди може звернутися до нас із проханням або питанням. А своєчасна 

відповідь залишить гарне враження про сайт і його власників. 

ІНТЕРАКТИВНІСТЬ нашого сайту: 

- наявність Гостьової книги; 

- наявність Чату;   

- можливість голосування; 

- наявність аналітики відвідування.  
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Сторінка «Онлайн – ігри» підвищує популярність сайту, особливо для 

тих, хто хоче відпочити та пограти в улюблені ігри: «Логічні та пазли», 

«Пошук предметів», «Стратегії», «Ігри зі словами» та багато інших. Це 

можна зробити прямо на нашому сайті. 

Нещодавно ми відкрили сторінку «Навчальні програми», де плануємо 

розміщати навчальні програми, які ми та наші колеги використовують у 

навчально-виховному процесі в позашкільному закладі. Це, дійсно, дуже 

корисна сторінка як для працюючих педагогів, так і для педагогів-

початківців. Знайти навчальні програми для деяких видів позашкільної 

діяльності дуже складно, тому ми вирішили поділитися своїм досвідом і 

своїми знахідками! 

 

65-ти річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується - 

сторінка «Георгіївська стрічка». З метою активізації учнівської молоді з 

увічнення бойових подвигів захисників Батьківщини та вшанування 

трудівників у роки боротьби з фашизмом, виховання молоді на прикладах 

подвигів старших поколінь в ім’я миру, волі українського народу, 

підвищення інформаційної культури учасників навчально-виховного 
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процесу, впровадження до навчально-виховного процесу новітніх 

інформаційних технологій, активізації творчої діяльності учнів та педагогів, 

Центр дитячої та юнацької творчості № 5 проводить велику кількість заходів 

до цієї роковини. Саме на цій сторінці ми висвітлюємо всі події присвячені 

Перемозі. В квітні 2010 року був проведений районний конкурс веб-сторінок 

«Георгіївська стрічка», присвячений 65-річчю Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні на сайтах закладів освіти, у якому колектив ЦДЮТ № 5 

посів ІІ місце. 

На сайті ЦДЮТ № 5 є корисні посилання, де наш 

користувач зможе відразу зайти на сайти: 

1. Міністерства освіти і науки України.  

2. Головного управління освіти і науки Харківської 

обласної державної адміністрації. 

3. Міського управління освіти. 

4. Управління освіти Ленінської районної у місті Харкові 

ради. 

5. Портал ХОНМІБО. 

На сайті закладу, окрім Новин, Подій, ми розміщуємо інформацію про 

педагогічний склад нашого Центру, привітання зі святами, публікуємо 

різного роду інформацію стосовно навчального процесу – методичні 

вказівки, рекомендації, додаємо посилання на Інтернет-ресурси, які містять 

інформацію, що може буди корисною для учнів, педагогів. 
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Наприклад, керівник гуртка ВІА розміщає перелік посилань на сайти, де буде 

інформація про сучасні школи майстерності гри на інструментах, що входять 

до складу ВІА і бути корисною для вихованців. На сайті ми також плануємо 

опубліковувати фотографії та імена переможців змагань, конкурсів, 

учасників районних свят, кращих вихованців закладу; розмістити 

інформацію про обдарованих учнів нашого Центру, які наприклад пишуть 

вірші, музику, малюють картини тощо, - можна розмістити і витвори 

мистецтва наших вихованців. Такого роду інформація має двобічну 

скерованість: 

- для учнів – як заохочення, - будь-якому учневі буде приємно, якби в 

Інтернеті на сайті ЦДЮТ розмістили його фотографію та ім’я у розділі 

«Наша гордість» або «Наші таланти» тощо; 

- для батьків – чиї діти є потенціальними вихованцями нашого закладу, 

можливо саме інформація на сайті ЦДЮТ відіграє вирішальну роль у виборі 

позашкільного навчального закладу; 

- для відвідувачів сайту – вдало опублікована інформація на сайті сприяє 

формуванню позитивного іміджу нашого Центру, як закладу, який приділяє 

багато уваги розвитку учнів, що робить процес навчання якісним та цікавим. 

Сайту ЦДЮТ № 5 характерні такі можливості: 

1. Наявність розділу з новинами, які динамічно оновлюються на 

головній сторінці сайту. 

2. Галерея фотографій. 

3. Створення динамічно змінних модулів на сайті, наявність яких 

потребує специфіка діяльності Центру. 

4. Можливість розширеного пошуку по 

всьому сайту. 

5. Можливість реєстрації користувачів 

на сайті, і, як наслідок - проводити їм розсилку, підключати 

інтерактивні компоненти: чат, гостьову книгу. 

6. Наявність корисних посилань. 
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VІ. ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ 

 

Нами намічені перспективні плани роботи у цьому напрямку: 

1. Розміщення на сторінках сайту планів уроків, завдань від керівників 

гуртків для можливості вихованців, які пропустили заняття, 

виконати завдання вдома. 

2. Проведення на сторінках сайту творчих конкурсів (наприклад, 

конкурс фотографій на задану тематику; конкурс творчих робіт 

тощо). 

3. Створення на сайті Центру розділу консультацій для батьків. 

4. Відкриття сторінки «Наша гордість» або «Наші таланти», де буде 

розміщена інформація про талановитих та обдарованих дітей ЦДЮТ 

та їх творчі роботи, досягнення. 

5. Створити на сайті: «Віртуальну екскурсію до музею історії ЦДЮТ 

№ 5». 

6. Відкриття комп’ютерного класу, на базі якого буде працювати 

гурток інформатики. 

 

Тож, завітайте до сайту ЦДЮТ № 5. – cdut.at.ua 

 

VІІ. ВИСНОВКИ 

 

Комп’ютерні телекомунікації, інформаційні ресурси, послуги 

ІНТЕРНЕТ і мультимедійні комплекси при грамотному використанні 

сприяють залученню вихованців до активного пізнавального і виховного 

процесу, вільному доступу до необхідної інформації з метою формування 

власної аргументованої думки з тієї або іншої проблеми, можливості її 

різностороннього дослідження, використання у практичній діяльності. 
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Діяльність Центру дитячої та юнацької творчості № 5 спрямована на 

впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. З цією метою 

проводилась робота: 

1. Обладнані комп’ютерною технікою робочі місця адміністрації, 

секретаря, деяких педагогічних працівників. 

2. Заклад приєднаний до мережі Інтернет. 

3. Створено локальну мережу в середині закладу, з приєднанням всіх 

існуючих комп’ютерів. 

4. Здійснюється стабільний документообіг електронною поштою. 

5. Створено Сайт ЦДЮТ № 5. 

6. Працює система оновлення матеріалів сайту. 

7. Працює творча група щодо впровадження інформаційних технологій у 

практичну роботу педагогів. 

8. Використовуються у навчально-виховному процесі сучасні 

мультимедійні комплекси. 

9. Проведені семінари для педагогів закладу з цього напрямку, заняття, 

обмін досвідом. 

10. Створені мультимедіа презентації за різними напрямками та 

тематики, які представлені на заходах різного рівня. 

11. Проведено міський семінар для директорів позашкільних закладів 

освіти, на якому педагоги Центру поділились своїм досвідом з використання 

ІКТ у навчально-виховному процесі закладу. 

Інформаційні технології і комп’ютерні комунікації представляють 

велику важливість для вирішення завдань, які стоять перед сучасними 

навчальними закладами, тобто інформатизація виступає як чинник 

модернізації всієї системи освіти. 

Отже, педагогічний колектив ЦДЮТ № 5 і в подальшому докладатиме 

багато зусиль щодо впровадження у навчально-виховний процес 

інформаційно-комунікативних технологій. 


