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Працюють 

гуртки НТТУМ 

Історичне моделювання,  військова мініатюра 

«Warhammer»,  судно модельний, інформатики і 

обчислювальної техніки, моделювання іграшок-сувенірів, 

нанизування бісеру, декоративно-ужиткового мистецтва. 

Досвід роботи         Серед пріоритетних напрямів державної політики 

щодо розвитку освіти важливого значення надається 

позашкільній освіті як дієвому важелю соціального 

виховання, розвитку творчих здібностей та  формування 

життєвої компетенції молоді. Дитяча технічна творчість – 

наймасовіша форма залучення дітей і молоді до творчості. 

Вона спрямована  не тільки на ознайомлення вихованців із 

різноманітним світом техніки, розвиток їхніх здібностей, а 

й на трудове виховання та політехнічну освіту. Технічна 

творчість розвиває у вихованців відчуття форми, гармонії, 

композиції, симетрії, розуміння того, що художнє начало 

присутнє при створенні будь-якого виробу, тобто технічна 

творчість нерозривно пов’язана з естетичним вихованням, з 

художньо-конструкторською діяльністю. 

       Відмінною рисою роботи сучасного позашкільного 

закладу є створення умов для впровадження  інновацій у 

педагогічний процес та оновлення методичної роботи. 

Однією з ефективних форм методичної роботи, 

спрямованої на узагальнення, поширення досвіду 

інноваційної діяльності, на підвищення професійної 

майстерності педагогічних працівників, є обласні семінари 

– практикуми. 

       Першим у 2013 році щиро привітав колег-

позашкільників Запорізький міський Палац дитячої та 

юнацької творчості. Тут 26 березня 2013 р. відбувся 

обласний семінар  методистів та   керівників гуртків  

позашкільних закладів  з теми: «Створення умов для 

розвитку пізнавального, ціннісно - комунікативного, 

спортивного і художньо - мистецького потенціалу 

особистості 

вихованця 

засобами 

історичного 

та 

військового 



моделювання». Привітала учасників та здійснила 

презентацію закладу заступник директора з НВР Палацу 

дитячої та юнацької творчості       м. Запоріжжя Горлова 

Світлана Валентинівна. 

    Про методичний супровід творчої діяльності гуртків 

«Історичне моделювання» та «Військова мініатюра» 

доповіли  методисти Палацу  Панова Лідія Григорівна та 

Карпенко Ольга Юріївна.  

      Практична частина семінару складалася з двох майстер-

класів. Керівник гуртка «Warhammer»  Кокін Артем 

Жанович показав 

технологію створення 

військової мініатюри. 

А докладний процес 

виготовлення 

обладунків (шолому, 

щита, меча)  на 

заняттях з історичного 

моделювання 

презентував  керівник гуртка «Історичне моделювання» 

Гноїнський Роман Вікторович.  

 

      Учасників семінару привітав 

директор Палацу Кутя Микола Іванович.  

 

       На питання учасників стосовно 

розвитку саме технічних гуртків відповів 

завідувач відділу Жук Олександр Миколайович. Підсумки 

семінару підвів заступник директора з НМР обласного 

Центру НТТУМ «Грані» Ревков О. В. 

 


