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Працюють 

гуртки з 

НТТУМ 

Технічне моделювання, астрономічний, декоративно-ужиткового 

мистецтва, народна та художня вишивка, художнє випилювання, 

солоне тісто, креативне рукоділля. 

Досвід роботи       24 квітня 2014 року відбувся обласний семінар з НТТУМ 

«Створення  ситуації успіху на заняттях як засіб 

розвитку гуртківців ПНЗ» на базі Токмацького районного 

Будинку творчості школярів (м. Молочанськ). Невеличкий 

колектив цього позашкільного закладу (всього 4 основних 

працівників!) щиро зустрів гостей-колег із Запорізького 

обласного Центру НТТУМ «Грані», позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Мелітополя (СЮТ, 

гімназія №5, ЗОШ №6), м. Енергодара (ЦДЮТ), м. Токмака 

(ЦДЮТ), Василівського (ЦДЮТтаТ), Оріхівського 

(Оріхівський БДТ та Комишуваський БДТ),   Пологівського 

(БДЮТ), Токмацького (Молочанська ЗОШ №2, 

Новомиколаївська ЗОШ, Таврійський НВК, Коханівська 

ЗОШ) та Чернігівського (БДЮТ, Хмельницький НВК) 

районів (всього в роботі семінару взяли участь 28 осіб).  

     З вітальними словами до учасників семінару звернулись   

 

начальник відділу освіти, молоді 

та спорту  Токмацької рай-

держадміністрації  Шепель М. П.,  

 

 

 

  

 

директор Запорізького обласного 

Центру НТТУМ «Грані»  

Едель М. Г.,  

 

 

 

директор Молочанської 

ЗОШ № 2 Романова М. І., 

методист відділу освіти, 

молоді та спорту Токмацької 

РДА Мендель Н. Й. 

      

  

Тема семінару розкрилася в повній мірі  в презентації, яку 



представляла директор Токмацького районного Будинку 

творчості 

школярів Костюк 

Олена  Георгіївна.  

      Педагогічний 

колектив РБТШ  

працює над 

проблемною 

темою  «Ситуація 

успіху як основа 

формування творчої особистості». Педагоги закладу 

постійно впроваджують сучасні освітні технології, 

нестандартні форми навчання та виховання, сприяють 

формуванню повноцінного розвитку дітей, охороні і 

зміцненню фізичного, духовного, психічного здоров’я. 

Колектив РБТШ тісно співпрацює з Токмацьким 

краєзнавчим музеєм, постійно 

організовує тематичні 

виставки дитячих робіт та 

виставки авторських робіт 

керівників гуртків.   В Будинку 

творчості школярів  працюють 

лише декілька гуртків, а 

більшість  гуртків працюють 

на базі шкіл району (у Новогорівці, Таврії, Новомиколаївці, 

Коханому та інших). Популярністю та попитом 

користуються гуртки технічного моделювання та 

декоративно-ужиткового мистецтва. Керівники  гуртків 

«Народної  вишивки» Квач  О. М.  (с. Новомиколаївка, ЗОШ)  

та «Солоне тісто» Половинка Н. А. (с. Таврія, НВК) 

поділилися досвідом роботи над проблемною темою закладу.  

     Під час практичної частини семінару учасники відвідали 

заняття гуртків 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва. 

Вихованці  

Снігірьової 

Наталії 

Олександрівни 

показали, як 

вони працюють 

з «холодною 

порцеляною» та виготовляють чудові вироби. 

 

 А гуртківці під керівництвом Бєлан Юлії Георгіївни 



займалися  розписом по тканині («батик»). Гості закладу 

були вражені високим 

рівнем робіт, виконаних 

гуртківцями.  Вихованці 

цих гуртків показали, що 

відтворюють творчий 

процес шляхом 

самостійного 

осмислення, творчого 

пошуку, чітко, повно, 

послідовно, 

обґрунтовано. На заняттях,  на кожному етапі  

простежувалася тема закладу і формувалася творча 

особистість дитини. 

        Подяки  Запорізького обласного Центру НТТУМ            

« Грані» було вручено колективу РБТШ ( директору Костюк 

О. Г., керівникам гуртків Снігірьовій Н. О., Бєлан Ю. Г., 

Квач О. М., Половинка  Н. А.). Окрема подяка вручена 

начальнику відділу освіти, молоді та спорту  Токмацької 

райдержадміністрації  Шепелю М. П.  за сприяння розвитку 

позашкільної освіти та організацію обласного семінару з 

НТТУМ  на високому рівні. 

      У формі «круглого столу», під керівництвом заступника 

директора з НМР Запорізького обласного Центру НТТУМ 

«Грані» Ревкова О. В. та методиста відділу освіти, молоді та 

спорту Токмацької РДА Мендель Н. Й. відбулося 

обговорення підсумків роботи обласного заходу.  

Усі учасники семінару висловили одноголосно подяку 

організаторам проведеного заходу та відмітили, 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.  

 


