
№ 1 (157) СІЧЕНЬ 2020 

Номер відсутній 

№ 2 (158) ЛЮТИЙ 2020 

Номер відсутній 

№ 3 (159) БЕРЕЗЕНЬ 2020 

МЕТОДИСТУ 

6 Професійна компетентність керівника гуртка у ЗПО 

Критерії оцінки якості його педагогічної діяльності 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

16 Цифрова фотографія 

Навчальна програма з позашкільної освіти гуртка художньо-технічного 

профілю (4 роки навчання) 

КЕРІВНИКУ ГУРТКА 

32 Петриківський розпис 

Українські народні традиції прикрашання оселі та побутових речей 

44 Образ ведмедя в народних казках 

Риси ведмежого характеру та різноманітність ведмедів у тваринному світі 

ІГРИ ДЛЯ РОЗВАГ 

60 Пригоди в музеї мистецтв 

Гра у формі вебквесту з використанням інтернет-ресурсів 

№ 4 (160) БЕРЕЗЕНЬ 2020 

Тема номера: заняття гуртків різних напрямів 

6 Kyiv-M-Fest — 2020 

Умови проведення та результати конкурсу 

Художньо-естетичний напрям 

10 Картина Вінсента Ван Гога «Зоряна ніч» 

Створення малюнка в техніці пластилінографія 

Мистецький напрям 

18 Духовний твір Дмитра Бортнянського «Ангел вопіяше» 

Заняття гуртка мистецького напряму 

Туристсько-краєзнавчий напрям 

24 Мотузковий тренінг 

Заняття гуртка туристсько-краєзнавчого напряму 

Еколого-натуралістичний напрям 

34 Якісні реакції на вуглеводи 

Заняття гуртка еколого-натуралістичного напряму 

Науково-технічний напрям 

44 Створення простих малюнків  

Заняття гуртка науково-технічного напряму 

Дослідно-експерементальній напрям 

52 Цілющі джерела Хмельниччини  

Заняття гуртка дослідно-експериментального напряму 

Фізкультурно-спортивний напрям 

62 Шахи як елемент інтеграції 

Заняття для керівників шахових гуртків 



№ 5 (161) ТРАВЕНЬ 2020 

Програмне забезпечення 

6 Ландшафтний дизайн 

Навчальна програма з позашкільної освіти гуртка еколого-натуралістичного 

напряму (1 рік навчання) 

Керівнику гуртка 

16 Секрети здоров'я 

Заняття гуртка гуманітарного напряму 

22 Чи я не гарна, чи я не господиня... 

Заняття гуртка художньо-естетичного напряму 

30 Техніка вітража 

Виготовлення картини за ескізом 

38 Археологічна експедиція 

Проектна технологія STEM-освіти в роботі гуртка  

туристсько-краєзнавчого напряму 

48 Перші кроки в шашках 

Методичні поради з проведення занять гуртка для дошкільників 

 та молодших школярів 

54 Дитина у Світі 

Формування культури життєдіяльності дитини в закладі 

 позашкільної освіти 

Психологічна підтримка 

60 Грати і перемагати 

Формування психологічної готовності вихованців до участі  

в конкурсах й змаганнях 

Ігри та розваги 

66 Ігрове перезавантаження  

Інформаційно-розважальний ігровий захід 

№ 6 (162) ЧЕРВЕНЬ 2020 

Тема номера: Свідоме покоління. Тренінгове заняття у формі соціального квесту 

Програмне забезпечення 

6 Театр пісні «Музична скринька» 

Навчальна програма позашкільної освіти гуртка художньо-естетичного 

напряму (6 років навчання) 

Менеджеру 

16 Інноваційна освіта 

Реалії реалізації підвищення якості освіти в закладі позашкільної освіти 

40 Особистість-професіонал 

Модель творчого випускника технічного ЗПО 

Керівнику гуртка 

48 Виготовлення екосумки 

Майстер-клас для популяризації багаторазового споживання 

56 Композиція «Море» 

Виготовлення картини в техніці колажу з природних матеріалів 

Сценарій заходів 

62 Свідоме покоління 

Тренінгове заняття у форматі соціального квесту 

 

!!! Останні номери відсутні 


