
    

 

 

 

Практичні поради щодо  

організації відеозйомки занять педагогами 
1. Перед зйомкою заняття налаштуйте світло, звук та фокус 

камери. Рекомендовано не розташовуватись спиною до вікна або 

будь-якого джерела світла (світло повинно добре освітлювати Ваше 

обличчя, але не засліплювати Вас). 

2. Якщо Ви знімаєте заняття у приміщенні та плануєте 

демонструвати матеріали або проведення демонстрації виконання 

творчих практичних  завдань, то бажано знаходитись за столом та 

розташувати камеру так, щоб у фокусі, окрім Вас, гарно було видно  

поверхню столу та те, що Ви збираєтесь демонструвати на ньому.  

Зверніть увагу на те, що  якщо камера розташована навпроти Вас, 

то діти бачитимуть Вас у дзеркальному зображенні, а те, що Ви 

будете зображувати на папері – буде відображатися у 

перевернутому до гори низом вигляді. Тому під час того, як Ви 

демонструєте як малюєте, або робите аплікацію, то краще 

розташовувати камеру збоку або на одній лінії з Вами. 

3. Рекомендовано зробити тестовий запис відео, щоб 

відредагувати гучність звуку, Ваше розміщення, тощо. 

4. Попередьте Ваших близьких про те, що Ви знімаєте заняття 

для того, щоб вони не турбували Вас під час зйомки, та не 

створювали зайвих фонових шумів. 

5. Якщо Ви знімаєте заняття на мобільний телефон, то 

переведіть його в «режим польоту», це дозволить не отримувати 

звукових сповіщень, повідомлень та дзвінків під час запису відео. 

6. Потурбуйтеся про фон за Вами, він повинен бути нейтральним 

та не відволікати увагу дітей. Також це стосується вибору вбрання - 

воно також не повинно відволікати увагу. 

7. Використовуйте атрибути та декор, які стосуються теми 

заняття, за допомогою цього Ви створите «атмосферу теми»  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(наприклад розташуйте на стені позаду Вас  осіннє  листя  або 

малюнок осіннього пейзажу, розкрийте кольорову парасольку (до 

теми «Осінь»). 

8. На початку заняття обов’язково привітайтесь з дітьми, 

зацікавте до заняття, чітко повідомте тему заняття: «Діти, сьогодні 

ми з вами поговоримо про птахів». Можна запропонувати дітям 

відгадати тему самостійно за допомогою наведених запитань або 

загадок, але відповідати Вам доведеться замість дітей. 

9. Не буде зайвим використання в занятті  цікавих персонажів, 

які будуть «допомагати» проводити заняття, з якими Ви будете 

вести діалог, а вони відповідатимуть на Ваші запитання як 

відповідали би діти. 

10. Для того, щоб створити у глядачів  відчуття того, що Ви 

дивитесь їм у очі, необхідно під час запису відео  дивитися у 

об’єктив камери. 

11. Під час запису відео не пришвидшуйте та не пригальмовуйте 

темп ведення заняття, намагайтеся говорити в звичайному темпі. 

12. Частіше звертайтеся до дітей: діти, малята, друзі…  

13. Ставлячи запитання дітям, не спишіть відразу  давати 

відповідь, витримайте паузу 2-3 секунди, після чого надайте 

відповідь наче від ім’я дітей. Ця пауза надасть можливість дітям 

замислитись над відповіддю, а не відразу її отримати з уст педагога. 

14. При проведенні фізкультхвилинок  не забувайте про те, що 

діти бачать Вас у дзеркальному відображенні і Ваша права рука 

буде виглядати для них як ліва, враховуйте це, коли будете 

надавати словесні інструкції. 

15. Під час виконання продуктивної діяльності (малювання, 

аплікація, ліплення, конструювання) бажано направити фокус 

камери на поверхню столу, кожна дія повинна супроводжуватись 

словесними коментарями протягом всіх етапів виконання роботи. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

16. Не забувайте хвалити дітей: «Ви молодці!», «У вас все дуже 

гарно виходить!», «Ви справжні розумники та дуже талановиті 

діти!», «Я пишаюся вами!» 

17. Не забувайте підтримувати з дітьми зворотній зв'язок, а саме: 

нехай батьки зроблять декілька фото процесу створення дітьми 

роботи, фото самої роботи та відправлять в групу. А на початку 

наступного заняття, Ви зможете похвалити дітей «за виконання 

робіт на попередньому занятті»: «У Іллі білочка вийшла з гарним 

пухнастим хвостиком, у Лідочки – з великим лісовим горішком, а 

Микита намалював відразу дві білочки – маму й дитинча…». 

18. Для кращого закріплення теми заняття можна запропонувати 

дітям перегляд мультфільму або іншого додаткового відео по цій 

темі, якщо Ви не маєте технічної можливості змонтувати додаткове 

відео з Вашим заняттям, тоді підготуйте посилання на це відео в 

інтернеті.      
 

 
 

Підготувала: Романенко Юлія Євгенівна 

 

 

 

 

 



 

 

 
                               

 

                                                      

Методичні поради  

по підготовці до відеозанять 
1. Конкретність та відповідність завдань заняття програмовим 

вимогам, розвиткові дітей; 

- Відповідність теми заняття календарному плану. 

- Взаємозв'язок з попереднім матеріалом.  

2. Чітке формулювання мети заняття:  

- Розвивальної; 

- Навчальної; 

- Виховної; 

- Корекційної. 

3. Раціональність  та  ефективність     використання  часу, 

оптимальність темпу заняття. Відповідність тривалості заняття 

віковим групам дітей: 

- Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності 

(заняття) для дітей раннього віку – до 10 хвилин; 

- молодшого дошкільного віку – від 15 до 25 хвилин; 

-  для дітей старшого дошкільного віку – від 25 до 35 хвилин. 

4. Різноманітність  видів діяльності  з  дітьми,  доцільність  та 

ефективність їх використання. 

5. Тривалість етапів, своєчасність проведення  

фізкультхвилинок, психогімнастики,  музичних пауз, 

гімнастики для очей, вправ на розвиток дрібної моторики, тощо. 

6. Використання дидактичного матеріалу: правильність 

добору матеріалу відповідно до мети, особливостей розвитку   

дітей,   етапу корекційної роботи. Розміщення, доцільність, 

різноманітність та якість наочних посібників. 

7. Мовлення педагога: його відповідність нормам української 

літературної мови, інтонаційна виразність, чіткість і 

грамотність вказівок, пояснень, запитань,  логічність та чистота 

мовлення педагога. 

8. Створення педагогом позитивної емоційної атмосфери на 

занятті. 
Підготувала:  Романенко Юлія Євгенівна 

 

 
 
 


