
Проект призерів  обласного конкурсу «Макетування та верстання» 

Додаток із матеріалів дев’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади 

освіти-2018» ЦДЮТ м. Жовті Води 

 

Гурток «Комп’ютерний геній» , керівник Гориславець Р.А. 

Творчий рівень 

 19.04.17 

Тема: Використання принципів Stem-освіти для розвитку наукових, технологічних та 

дослідницьких якостей при створенні сучасного пізнавального журналу з використанням 

комп’ютерних технологій. 

Мета: розвинути у дітей навички та здібності поєднання незвичайних методів та програм 

для створення журналу, а також здобуття вміння креативно мислити та проводити 

дослідницьку роботу.  

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок, вивчення нового матеріалу. 

Хід уроку 

    1. Організаційний етап. 

     Проведення переклички. Ввімкнення комп’ютерів, та завантаження профілів 

користувачів.  Постановка завдання. 

     2. Мотивація  
Коротка демонстрація прикладів незвичайного поєднання різноманітних видів, методів 

роботи на ПК та використання програм для вирішення поставленого завдання та 

отримання бажаного результату  

         3. Виклад теоретичного матеріалу: 
Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та 

перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, інженери, 

професіонали в галузі високих технологій і т.д. У віддаленому майбутньому з'являться 

професії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони будуть пов'язані з технологією і 

високо технологічним виробництвом. Особливо будуть затребувані фахівці біо-, нано-

технологій та інформаційних технологій. Дуже важливим фактором являється вміння 

поєднувати незвичайні засоби та методи для отримання найкращого результату в 

поставленому завданні, а також розвиток вміння креативно мислити та проводити 

дослідницьку роботу. 

На сьогоднішньому уроці, перед нами стоїть завдання створити розважально-пізнавальний 

журнал. Але для його створення, ми не будемо використовувати звичні нам журналістські 

програми типу MS Office Publisher, а залучимо в нашу роботу незвичну для створення 

такого типу продукції програму - Adobe Photoshop та інші цікаві методи. Завдяки цьому, 

ми зможемо створити особливий продукт, який не буде схожий на жоден звичний для нас 

журнал. Також це дасть нам змогу більше розкрити своє креативне мислення та проявити 

творчі здібності. 

Реалізацію цього проекту ми розглянемо на прикладі створення журналу іншою командою 

вихованців нашого гуртка. Для того, щоб розвинути здібності роботи в команді, перед 

початком роботи, ми чітко обговорили тему нашого майбутнього продукту, структуру, та 

затвердили і розробили проект дизайну, а також чітко розподілили обов’язки між 

учасниками. Команда вихованців гуртка прийняла рішення створити журнал про цікаве та 

колоритне місто Дубаї. Декілька учасників групи займалися пошуком та впорядкуванням 

інформації. Інша частина групи займалася пошуком мультимедійної складової, тобто 



футажів, зображень, та ін. Коли вся інформація була підготовлена - всі учасники проекту 

приступили до технічної частини, а саме створення кінцевого продукту. Паралельно з 

створення проекту, члени групи здобували нові вміння та навички роботи в програмі 

Adobe Photoshop, роботи в мережі Інтернет, здобували та розвивали навички того, як це 

бути редактором-публіцистом.  

Основою роботи в Adobe Photoshop є робота зі слоями. На першому етапі технічного 

створення журналу, вихованці гуртка здобули та вдосконалили навички роботи з слоями. 

Командою була розроблена методика та почерговий план створення кожного окремого 

листа журналу. Вона полягала в таких етапах як: 

Створення слою однакового розміру для всіх сторінок журналу. 

Додавання до першого (основного слою) фонового зображення, яке було підібрано 

командою з урахуванням однієї стилістики для всього проекту. 

Додавання на сторінку завчасно підготовленого та відредагованого тексту, зображень, 

футажів та ін. 

Обговорення результату створення кожного з аркушів, та можливе внесення змін в 

остаточний результат. 

Перехід до створення наступного аркуша журналу. 

Приклад створення першого аркушу: 

Спочатку було додано на слой «Фон» підібраний під загальну стилістику журналу фон. 

 
Рис.1 «Процес розробки першої сторінки журналу» 

Для того, щоб наш журнал виглядав незвичайно, та мав цікаву стилістику, учасниками 

проекту спеціально був знайдений шрифт та встановлений в програму Adobe Photoshop. 

Потім був використаний інструмент «Т», який в програмі Adobe Phptoshop 

використовується для написання тексту і за допомогою якого на слайд був доданий 

основний текст з використанням нашого оригінального шрифта. 

 



 
Рис.2 «Додавання тексту на першу сторінку журналу» 

Учасниками проекту проявили креативність, та вирішили додати на слайд напис міста 

«Дубаї» на оригінальній арабській мові. Це ми можемо побачити на наступному доданому 

слої з використанням того ж інструменту «Т». 

 

 

 

 
Рис.3 «Додавання напису «Дубаї» на першу сторінку журналу» 

Також підібраний спеціальний колір тексту, який використовувався на протязі створення 

журналу, який підтримує загальну стилістику проекту. Ось такий кінцевий вигляд 

отримала перша сторінка нашого пізнавального журналу: 



 
Рис.4 «Закінчена перша сторінка» 

Розробку та створення першої сторінки журналу  було закінчено, та вихованці гуртка 

приступили до створення  другого аркушу. 

 

Приклад створення другого аркушу: 

1) На другу сторінку був підібраний, та доданий фон, який підходить під загальну 

стилістику журналу, а також був доданий основний текст, з використанням оригінального 

шрифта. Ці всі дії були виконанні з застосуванням інструменту «Т». 

 
 Рис.5 «Створення другої сторінки журналу. Процес додавання основного тексту» 

2) Учасники проекту вирішили не просто додати зображення «Найвищої споруди в світі», 

а додати на сторінку журналу підкладку з начебто підколотим канцелярським гвіздочком, 



а також додали ефект тіні до зображення, проявивши цим креативність та дизайнерське 

мислення. 

 
 Рис.6 «Створення другої сторінки журналу. Додавання об’єктів» 

3) Потім на аркуш журналу було додано усі інші об’єкти та проведено їх налаштування 

(положення на аркуші, тінь, яскравість та ін.), такі як зображення споруди та приведено 

сторінку до кінцевого вигляду.  

 

 
 Рис.7 «Створення другої сторінки журналу. Додавання об’єктів» 

Ось такий результат отримала команда юних інформатиків-журналістів: 



 
 Рис.8 «Зображення завершеної другої сторінки журналу» 

Оскільки всіх учасників проекту задовольнив дизайн та стиль розроблених двох сторінок, 

ними було прийнято рішення розробити всі останні сторінки журналу в такому ж стилі та 

техніці виконання. Ось, що з цього вийшло: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 «Зображення завершеної третьої сторінки» 
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1  «Зображення завершеної п’ятої сторінки» 

 



 

Рис.12  «Зображення завершеної шостої сторінки» 

Рис.13  «Зображення завершеної сьомої сторінки» 

Рис.14  «Зображення завершеної восьмої сторінки» 



 
Рис.15  «Зображення завершеної дев’ятої сторінки» 

 
Рис.16  «Зображення завершеної десятої, останньої сторінки» 

По закінченню роботи над журналом, учасники проекту були дуже задоволені 

застосуванням методик Stem-освіти, та отриманим результатом. Здобули для себе нові 



вміння, та покращили навички креативного мислення та роботи в команді. Учасниками 

проекту було прийнято рішення про участь створеної ними роботи в обласному конкурсі 

макетування та верстання, де їхня робота посіла друге місце, що принесло учасникам 

проекту неймовірну радість та бажання й далі експериментувати, приміряючи на себе 

різноманітні професії та поєднуючи різноманітні сфери діяльності людини з 

комп’ютерними технологіями. 

 

4. Закріплення: усвідомлення пройденого матеріалу. Згадування всіх кроків, які пройшов 

учень на даному уроці. 

 

5. Пiдбиття пiдсумкiв уроку: узагальнення навчального матерiалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


