Комишуваський Будинок дитячої та юнацької творчості
Досвід
З метою розповсюдження передового педагогічного досвіду в
роботи галузі позашкільної освіти, відповідно до наказу Департаменту
освіти і науки Запорізької
облдержадміністрації (№ 19 від
11.01.2018 р.) на базі Комишуваського Будинку дитячої та юнацької
творчості 18 жовтня 2018 р. був проведений обласний семінар
«Формування мережі гуртків науково-технічного напряму в
закладах освіти об’єднаної територіальної громади».
В роботі семінару брали участь 39 педагогів закладів освіти
Комишуваської ОТГ, міст: Запоріжжя, Василівки, Вільнянська,
Оріхіва,
Приморська,
смт
Михайлівки,
Більмацького,
Веселівського, Пологівського, Розівського та Токмацького районів.

Учасників семінару у Будинку культури тепло привітали селищний
голова Комишуваської ОТГ Карапетян Юрій Володимирович,
начальник відділу освіти Комишуваської селищної ради Шевченко
Надія Іванівна, заступник директора з НМР обласного Центру
«Грані» Ревков Олександр Васильович, педагоги та вихованці
закладу.
Концерт-привітання вихованців БДЮТ (під керівництвом
педагогів Слєпньової Н. Ю. та Залозної О. В.) підняв настрій
учасникам семінару, створив позитивну атмосферу зустрічі друзіводнодумців.
Формування
мережі
гуртків
науково-технічного
напряму в закладах середньої
та
позашкільної
освіти
об’єднаної
територіальної
громади розкрила у своїй
презентації-доповіді директор
БДЮТ Андрієнко Тамара
Леонідівна.
У
творчій
майстерні
кожний учасник семінару мав змогу взяти участь в одному з 5-х
майстер-класів, які провели педагоги закладу:

Виготовлення лілеї в техніці
папероскручування (провела
керівник
гуртка
«Папероскручування» Вітер
Анжела Володимирівна);

Вітражний
розпис
(керівник
гуртка
«Петриківський
розпис» Довгаленко
Наталя Василівна);

Складання найпростішої моделі літака (керівник гуртка
«Стендове моделювання» Салтиков Олександр Сергійович);
Виготовлення
моделі
з
(керівник

літаючої
пінопласту
гуртка
«Моделювання
найпростіших
технічних
об’єктів» Андрієнко Тамара
Леонідівна);
Об’ємні фігури з солоного тіста. «Цуценя» (керівник гуртка
«Початкове моделювання з природного матеріалу» Довгаленко
Вікторія Володимирівна).
Під час роботи семінару гості ознайомилися з приміщеннями,
матеріальною базою, оформленням кабінетів та територій Будинку
ДЮТ. Це не перший обласний семінар з НТТУМ на базі
Комишуваського закладу позашкільної освіти. У 2010 році
директори, заступники директорів та методисти закладів
позашкільної освіти області ознайомилися з досвідом роботи
педагогічного колективу Комишуваського Будинку дитячої
творчості щодо організації позашкільної освіти в умовах сільської
місцевості. За минулі 8 років заклад дитячої творчості під
керівництвом директора Андрієнко Т. Л. став ще кращим.
Селищний голова Карапетян Ю. В. та депутатський корпус
приділяють багато уваги розвитку освіти ОТГ та не шкодують на це
коштів. Мережа гуртків не тільки зменшилась, а навпаки кількість

гуртків значно зросло. Відкрились нові гуртки на базі НВК
«Джерело», Яснополянській ЗОШ I-Ш ступенів , Новотаврійській
ЗОШ I-Ш ступенів, Зарічненській гімназії, дитячого садку «Казка».
Провідним напрямком позашкільної освіти у Комишуваському
БДЮТ є науково-технічний. Він сприяє залученню вихованців до
науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та
винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і
мистецтва,
а
також
створенню
умов
для
творчого
самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних
талантів та обдарувань. Створені такі гуртки: початкове технічне
моделювання, інформатика, стендове моделювання, комп’ютерний,
комп’ютерна анімація, комп’ютерна графіка, авіамоделювання,
конструювання повітряних зміїв, ПТМ з природного матеріалу.
Дуже важливим фактором в позашкільній роботі є належне
фінансування та створення міцної матеріально - технічної бази.
Згідно
«Програми
розвитку
позашкільного
закладу»
Комишуваською громадою у поточному році були виділені кошти
на придбання туристичного спорядження, музичної апаратури,
стільців, будівельних матеріалів для поточного ремонту, ноутбуку,
вогнегасників тощо; усього на суму 156 тис. гривен.
Після закінчення основної частини організатори семінару
також підготували та провели для гостей цікаву та змістовну
екскурсію у Свято-Єлісаветинський жіночий монастир, заснований
у 1998 році та розташований на території Комишувахи. У СвятоЄлисаветинському монастирі
створені і освячені правлячим
архієреєм
два
храми
місцевошанованих
ікон
Пресвятої
Богородиці
«Всецариця»
і
святих
преподобномучениць
Єлисавети та інокині Варвари.
Ці ікони і ковчег із часточками
мощей святих є святинями
монастиря. Прочани з вірою звертаються до них за зціленням від
недуг.
Присутні на семінарі директори, заступники директорів,
методисти, керівники гуртків закладів позашкільної освіти області
високо оцінили майстерність своїх колег - педагогів
Комишуваського Будинку дитячої та юнацької творчості та рівень
проведення обласного семінару. Гості щиро дякували педагогічному
колективу Комишуваського БДЮТ за теплий прийом, щирість в
обміні досвідом, за корисні уміння, які вони набули під час
обласного семінару.
.

