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Працюють 

гуртки НТТУМ 

ПТМ «Військова історична мініатюра», фототехнічний 

«Дагер», юні користувачі ПК, технічний дизайн, 

гончарство, образотворче мистецтво, паперові фантазії, 

творча майстерня «Світ сувенірів», виготовлення сувенірів 

Досвід роботи     У четвер, 25 вересня 2014 р. у Пологівському  Будинку 

дитячої та юнацької творчості зібралися  учасники  

обласного семінару  з науково-технічної творчості 

учнівської молоді! Не зважаючи на  капризи погоди, до 

Полог приїхали педагоги Запорізького обласного Центру 

НТТУМ «Грані», позашкільних закладів Оріхова, 

Комишувахи, Куйбишева, Вільнянська, Новомиколаївки, 

Гуляйполя та шкіл Пологівського району (усього 36 

учасників з 12  закладів).           

 
Гостей пологівці щиро та урочисто зустріли пахучим 

короваєм та піснею про рідний Запорізький край. З 

вітальними словами до учасників обласного заходу 

звернулися заступник голови Пологівської 

райдержадміністрації Півень Ірина Григорівна, голова 

Пологівської міської ради Корольов Віктор Леонідович, 

головний спеціаліст відділу освіти Пологівської РДА 

Хижняк Станіслав Володимирович та заступник директора 

з навчально-методичної роботи Запорізького обласного 

Центру НТТУМ «Грані» Ревков Олександр Васильович.  

Директор комунального комплексного 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Пологівської міської ради Шевель 

Марина Володимирівна здійснила мультимедійну 

презентацію  «Творчий заклад—творчий педагог—творча 



дитина!». До речі, це єдиний  в області заклад у 

«сільських» районах, який знаходиться на балансі міської 

ради. І міський голова Корольов В. Л. задоволений його 

роботою та надає всіляку підтримку позашкільникам 

Полог.  

Перед учасниками семінару виступила методист 

науково-методичного центру позашкільної освіти 

Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти Заруба Світлана Петрівна. Вона 

розкрила особливості позашкільного педагогічного 

процесу в добу пріоритету особистості дитини і педагога 

та ознайомила з новими нормативними документами з 

позашкільної освіти. 

 

           Під час практичної частини семінару відбулися 

цікаві майстер-класи.  

Одна група учасників 

вчилася створювати 

керамічні іграшки під 

керівництвом Тоцької 

Тетяни Володимирівни, 

керівника творчої 

майстерні «Дивосвіт». 

Народна іграшка в 

дитячих руках –  то важлива ланка в міцному ланцюзі, що 

з'єднує людину з минулим і майбутнім.  

 

     Другу групу опікувала Єрохіна Тетяна Миколаївна, 

керівник гуртка 

«Паперові фантазії». 

Вона вчила гостей 

закладу кропіткій роботі 

створення прикрас в 

техніці квілінг.  

Квілінг – це дивовижно 

красивий та витончений 

вид мистецтва, також 

відомий під назвою паперокручення. Це мистецтво 

виготовлення плоских або об’ємних композицій зі 

скручених у спіралі смужок паперу.  
 

По завершенні майстер-класів  усі учасники заходу 

відвідали заняття гуртка ПТМ «Військово-історична 

мініатюра» (керівник – Дорохов Валерій Олексійович). 

Фрагмент цього заняття за темою «Виготовлення мініатюр 

козаків» був проведений на високому методичному рівні із 



дотриманням усіх 

вимог. Так вже 

сталося, що історія 

України складна, 

заплутана і трагічна. 

І найкращі її 

сторінки формували 

найбільші герої 

Європи – козаки.  

  

Вихованці цих педагогів та і усього Пологівського 

БДЮТ беруть активну участь та перемагають на конкурсах 

і виставках різного рівня. Зокрема, в обласних конкурсах з 

початкового технічного моделювання, історичного 

стендового моделювання, «Космічні фантазії», «Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!». 
 

Цікавою 

знахідкою пологівців у 

програмі семінару стала 

релаксаційна хвилинка 

«Внутрішня гармонія»,  

яку провела Царенко 

Анастасія Вікторівна, 

керівник гуртка «Стань 

творцем свого життя». 
 

Підводячи підсумки обласного семінару під час бліц 

- опитування, яке провели Ревков О. В., заступник 

директора Центру «Грані» та Захряпа Тамара Миколаївна, 

методист РМК відділу освіти Пологівської 

райдержадміністрації, усі учасники семінару дякували 

колегам з Пологівського  БДЮТ  за високий організаційно-

методичний рівень заходу та щиру гостинність.  Учасники 

відмічали, що  семінари з НТТУМ, які проводяться в 

області за ініціативою Центру «Грані», дуже корисні як 

учасникам, так і організаторам, стимулюють до пошуку 

нових форм і методів та дозволяють розповсюджувати 

кращий досвід позашкільної роботи. І такі семінари 

потрібно проводити і надалі, поєднує їх із вебінарами та 

семінарами у режимі on-line. 

Подяки Запорізького обласного Центру НТТУМ 

«Грані» було вручено педагогам БДЮТ  Тоцькій     Т. В.,  

Єрохіній Т. М.,  Дорохову В. О.,  Царенко А. В., колективу 

Пологівського БДЮТ (директор – Шевель М.  В.),  відділу 

освіти Пологівської райдержадміністрації  (начальник – 



Яковенко Т. С.). 

        Епоха змінює епоху, й іноді здається, що у нашому 

світі не залишилося нічого незмінного. Та це не так! 

Незмінною залишилася наша любов, наша щира турбота 

про дітей, наша готовність поділяти з дитиною радість 

нових відкриттів на нелегкому шляху розвитку творчої 

особистості. Саме так працюють педагоги Пологівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості! 
 

 

 


