
Про наші плани 

 

Відомо, що мультфільми притягують увагу дитини і впливають на її 

розвиток та становлення особистості. Через мультфільм можна і навчати, 

розвивати у дітей навички ХХІ століття. Тому ми вирішили на базі 

Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 відкрити 

мультиплікаційну студію.  

Мультстудія – це місце, де фахівці можуть допомогти відкрити в 

дитині потенціал. Тут діти в яскравій ігровій формі вчаться створювати 

персонажів з різних матеріалів, займаються живописом, ліпленням, 

моделюванням; працюють над образом – створюють костюми, вивчають 

способи нанесення гриму, етикет; озвучують власні казки та 

історії. Навчальна програма об’єднує практичні заняття (малювання, 

ліплення) з технічними і програмними рішеннями (зйомка, монтаж). 

 
Мультиплікація – це новий інтерактивний спосіб зацікавити сучасних 

учнів навчанням, адже вона поєднує: 

- математику – час визначають за кількістю кадрів; 

- геометрію – закладає основу композиції кадру; 

- літературу – складання сценаріїв; 

- анатомію – лежить в основі пожвавлення персонажів; 

- фізику – суть рухів.   

Тим більше, спільна робота в студії мультиплікації вчить дітей бути 

творчими, креативними, людяними; під час спільної роботи над 

мультфільмом формуються навички командної роботи, діти вчаться 

спілкуватися та чути один одного, мислити стратегічно.  



Студія мультиплікації розкриє нові можливості навчання, зробить його 

цікавішим. Ні для кого не секрет, що сучасне покоління росте залежним від 

гаджетів, але ми можемо спрямувати цю залежність на користь. Ми прагнемо 

запровадити  проект «Мультиплікація в допомогу навчанню», де плануємо 

створювати мультфільми навчальні природничо-математичного та соціально-

гуманітарного циклів, з безпеки життєдіяльності. Також в наших планах 

створення мультфільмів на соціально-важливі теми міста,  

 

Чому ми вирішили працювати над цим проектом? 

- дітям цікаво спробувати себе у професіях, пов’язаних з 

кінематографом, і створити свій власний авторський фільм; 

- діти розвивають креативність, переглядаючи новинки мультиплікації; 

- під час створення мультфільмів розвивається зосередженість, 

посидючість, моторика; 

- діти покращують свою ораторську та акторську майстерність; 

- завдяки науковим мультфільмам краще сприймається навчальний 

матеріал. 

  



Наші мрії та плани 

- створювати нові серії наукових пізнавальних мультфільмів 

«Мультиплікація в допомогу навчанню» 

- запровадити казкотерапію для розвитку уяви, творчості, фантазії, 

звільнення від внутрішніх страхів для учнів молодшої та середньої 

школи; 

- стати ведучими та учасниками дитячої передачі, знятися у фільмі; 

- мати професійну студію звукозапису, де діти зможуть озвучувати 

фільми; 

- залучати до роботи експертів з мультиплікації, проводити майстер-

класи; 

- взяти участь у всеукраїнських та міжнародних кінофестивалях; 

- проводити розвиваючі кінодні у дитсадках міста; 

- залучати до роботи студії дітей, що мають особливі освітні потреби; 

- залучати  до роботи студії учнів з інших закладів освіти; 

- разом з учнями старшої школи виховувати у молодого покоління 

відчуття соціальної відповідальності, віри в те, що світ можна змінити 

власними силами,  

- залучити молодь до реалізації спільних соціально-важливих проектів 

загальноміського рівня, 

- допомогти молоді знайти своє місце в житті через профорієнтаційну 

роботу, 

- співпраця з місцевими ЗМІ та телеканалами, трансляція продукції 

студії на місцевому ТБ, YouTube-каналі студії. 

  

Що ми маємо? 

- На сьогоднішній день ми маємо команду однодумців, яка щиро 

зацікавлена у реалізації проекту по створенню студії мультиплікації; 

- Сучасне приміщення, де буде працювати студія; 

https://www.youtube.com/channel/UCF8t3Z-uoW4dldA8o-2Z3Og/videos?view_as=subscriber


- Домовленості про співпрацю з Чернігівським обласним театром ляльок 

імені Олександра Довженка; 

- Попередню домовленість про співпрацю з Інною Олефіренко, 

виконавчим директором МБФ Допомоги постраждалим внаслідок ДТП; 

- Попередню домовленість про співпрацю з продюсеркою Заріною 

Арчаковою. 

 
 
Примітка: Всі фото взяті з простору Інтернет та використовуються суто як 

ілюстративні матеріали. 


