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Працюють 

гуртки з 

НТТУМ 

Астрономія,основи  інформаційних технологій, 

досвідчений користувач ПК, системне адміністрування, 

«Юні умільці», «Маленькі майстри», «Містечко майстрів», 

радіоелектроніка, виготовлення іграшок-сувенірів, орігамі, 

«Юний дизайнер», студія декоративно-ужиткового 

мистецтва «Природа і творчість», творча майстерня 

«Веселка», творча лабораторія «Дивосвіт», творча 

майстерня «Хобі-арт», художня вишивка та інші. 

Досвід роботи Бердянському Центру дитячої та юнацької творчості 

ім. Є. М. Руднєвої (колишньому Будинку піонерів) майже 

вісім десятків років. Сьогодні ЦДЮТ – центр 

організаційно-масової роботи, організатор змістовного 

дозвілля юних бердянців, організатор міських конкурсів, 

фестивалів, виставок, концертів, змагань; центр методичної 

роботи з питань виховання, організації дозвілля, 

позашкільної освіти. Зараз в ЦДЮТ навчається біля 2-х 

тисяч дітей. Заклад фактично формує дитяче 

соціокультурне середовище міста. 

Бердянська юнацька астрономічна обсерваторія 

(БЮАО) працює в ЦДЮТ з листопада 1978 р. Тоді 

колектив юних астрономів очолили талановиті і енергійні 

випускники астрономічного факультету Одеського 

держуніверситету 

Гадун Олексій та 

Перекатій Микола. 

Головним 

інструментом 

обсерваторії є 410-мм 

телескоп системи 

Кассегрена, який був 

побудований у 1978 р. 

Одеською астрономічною обсерваторією.   

На протязі 36 років існування 

БЮАО були багато досягнень, 

експедицій, зльотів, конференцій, 

видання газети «Астролог» тощо. 

Від вересня 2011 р. БЮАО очолює 

її колишній вихованець,  випускник 

фізичного факультету Київського 

університету ім. Шевченка Хатько 

Іван Володимирович.  



Зараз вихованців астрономічного гуртка цікавлять 

дослідження сонячної активності та її вплив на біосферу, 

патрулювання метеоритних та кометних потоків, 

замальовки планет та їх супутників, фотографування 

небесних явищ, вивчення астроприладобудування та інше. 

Для дослідження неба у гуртку використовуються малі 

оптичні системи (телескоп, біноклі, підзорні труби), а 

також стаціонарний головний телескоп обсерваторії, який 

встановлений у спеціальному куполі ЦДЮТ.   

З метою надання необхідної інформаційної та 

методичної підтримки педагогам, які бажають поглибити 

знання в галузі астрономії; популяризації і підвищення 

рівня знань про форми виховної діяльності та методи 

роботи астрономічного гуртка в позашкільному закладі і 

був проведений 30 жовтня 2014 року на базі Бердянського 

ЦДЮТ обласний семінар «Компетентнісно-орієнтований 

підхід до організації освітньої діяльності в астрономічному 

гуртку».  

В роботі семінару брали участь 38 педагогів з 

позашкільних закладів м. м. Бердянська (ЦДЮТ, СЮТ, 

КДЮТ «Зоряний», СЮН, КЮМ «Азовець»), Запоріжжя 

(ОЦНТТУМ «Грані»), Енергодара (ЦДЮТ), Приморська 

(ЦДЮТ), Бердянського району (Андріївський БДТ) та 

загальноосвітніх закладів Бердянська (ЗОШ №№ 1,гімназія 

3,4,5,6,7,9,11,16,20), Мелітополя (ЗОШ №24), Бердянського 

району (Берестівська, Дмитрівська, Луначарська, 

Новотроїцька ЗОШ). 

   
   Учасників семінару тепло привітали методист 

відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 

Васильєва Світлана Миколаївна та заступник директора з 

НМР обласного Центру НТТУМ «Грані» Ревков Олександр 

Васильович. Директор Бердянського ЦДЮТ Лисенко 

Наталя Вікторівна презентувала заклад та розповіла історію 

Бердянської юнацької астрономічної обсерваторії. 

Про організаційні форми виховної діяльності в 

астрономічному гуртку доповіла заступник директора 

ЦДЮТ з науково-методичної роботи Масютіна Марина 

Едуардівна. Досвідом формування сучасного світогляду в 



дитячому науковому колективі поділився керівник 

астрономічного гуртка ЦДЮТ Хатько Іван Вікторович.   

Під час практичної частини семінару педагоги 

перетворилися на 

вихованців 

астрономічного гуртка  

і взяли участь у 

практичному занятті  

«Тротуарна 

астрономія», а також 

здійснили екскурсію в 

дитячо-юнацьку 

обсерваторію (яка зараз залишилася єдиною діючою в 

області!). 

Цікаву форму масової роботи астрономічного гуртка 

показали бердянці гостям закладу. Усім учасникам 

семінару дуже 

сподобалася 

пізнавально-

розважальна 

ігрова програма 

для школярів 

«Астроном і Я», 

яку разом із 

вихованцями 

ЦДЮТ провели культорганізатори Кравцова Наталя 

Іванівна та Балабан Олег Костянтинович.  

Завершальним блоком програми семінару стало 

обговорення його підсумків, подальших дій щодо 

популяризації астрономії, співпраці позашкільних та 

загальноосвітніх закладів в галузі астрономії. Серед 

вчителів фізики та астрономії відбулася дискусія «Цікава 

астрономія очима педагогів» (керувала обговоренням 

Масютіна М. Е.). 

Обмін досвідом 

роботи 

позашкільних 

навчальних 

закладів області 

відбувся під 

керівництвом 

директора ЦДЮТ Лисенко Н. В.  

За  високий організаційно-методичний рівень 

проведення обласного семінару педагогічний колектив 

Бердянського Центру дитячої та юнацької творчості ім. Є. 



М. Руднєвої та окремі педагоги були відзначені подяками 

комунального закладу «Запорізький обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради. 

 

 


