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Працюють 

гуртки 

НТТУМ 

Моделювання найпростіших технічних об’єктів, мала пластика, 

«Арт-скульптура»,  «Чарівний  бісер», «Веселка», «Берегиня», 

юний журналіст. 

Досвід роботи Веселівська селищна територіальна громада приділяє велику 

увагу розвитку освіти дітей та молоді. В ОТГ функціонують 14 

закладів освіти: 6 загальноосвітніх шкіл, 6 закладів дошкільної 

освіти та 2 – позашкільної. На їх діяльність, розвиток, 

покращання матеріально-технічної бази селищна рада не шкодує 

коштів. Так, у ЗОШ №2 оснащена швейними машинками 

майстерня «Стиль Веселе», створений тренажерний зал; у ЗОШ 

№1 збудовані теплиці, які вирощують свіжі овочі для харчування 

школярів, в сучасному  дизайні оформлена різними видами 

рослин прилегла територія; у Широківської ЗОШ працює 

шкільна пекарня тощо. Виділені  приміщення (поки 5, з 

подальшим збільшенням) в окремій будівлі для роботи гуртків 

Будинку дитячої та юнацької творчості (до травня гуртки 

працювали на базі приміщень шкіл). А також виділяються кошти 

й на покращання матеріально-технічної бази інших закладів 

освіти ОТГ. 

В гуртках Будинку дитячої та юнацької творчості 

навчаються більше 400 дітей. Заклад здійснює  роботу за такими 

напрямами: художньо-естетичний, науково-технічний, 

туристсько-краєзнавчий та гуманітарний. Гуртки  науково-

технічної творчості мають на меті: вчити дітей розуміти та 

цінувати прекрасне, оволодівати сучасними техніками та 

технологіями, формувати всебічний розвиток дитини з творчим 

мисленням, прививати любов до народних ремесел, збереження 

народних традицій, збагачення духовного світу вихованців.  

З метою розповсюдження передового педагогічного досвіду 

в галузі позашкільної освіти, відповідно до наказу Департаменту 

освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (№ 19 від 

11.01.2018 р.) на базі Веселівського БДЮТ  був проведений 17 

травня 2018 року обласний семінар «Розвиток творчих 

здібностей вихованців закладів позашкільної освіти в умовах 

об’єднаної територіальної громади». 

В роботі семінару брали участь 41 педагогів закладів освіти    

Веселівської ОТГ (БДЮТ, гімназія, ЗОШ №2, ЗОШ №1, ДНЗ 

№1,  ДНЗ №3, Молодіжний Центр «WH», ВОМС),  м. Запоріжжя 

(ЗОЦНТТУМ «Грані», ЗОЦХЕТУМ),  м. Енергодара (ЦДЮТ), м. 

Мелітополя (ПДЮТ), м. Вільнянська (ЦДЮТ), м. Василівки 

(ЦДЮТТ), м. Дніпрорудного (ЦДЮТ), смт Комишувахи 

(БДЮТ), Мелітопольського (райБДЮТ) та Приазовського 

(БДЮТ) районів. 
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Учасників семінару тепло привітали голова Веселівської 

селищної ради Кіяшко Петро 

Миколайович, начальник відділу 

освіти, молоді та спорту 

виконкому Веселівської 

селищної ради Дундук Оксана 

Сергіївна, директор 

Веселівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Дубіна 

Людмила Костянтинівна, 

педагоги та вихованці БДЮТ. 

Концерт-привітання вихованців гуртка «ВІА» (керівник 

Шаповалов  В. І.) підняв настрій 

учасникам семінару, створив 

позитивну атмосферу зустрічі 

друзів-однодумців.  

Розвиток творчих здібностей 

вихованців БДЮТ в умовах 

об’єднаної територіальної громади 

розкрила у своїй презентації-доповіді 

директор БДЮТ Дубіна Л. К.   

 

У творчій майстерні кожний 

учасник семінару мав змогу взяти участь у двох з 6-х майстер-

класів, які провели педагоги закладу: 

 

 

Виготовлення моделі 

гоночного автомобіля «Sport 

car» з нетрадиційних 

матеріалів (провів керівник 

гуртка «Моделювання 

найпростіших технічних 

об’єктів» Гапонов Ігор 

Миколайович); 

 

- Пісочна анімація. Малювання 

піском мультиплікації «Пори 

року» (керівник гуртка «Пісочна 

анімація» Борута Яна 

Василівна);   

 

 

 



 

- Виготовлення із солоного 

тіста підсвічника 

«Соняшник» (керівник 

гуртка «Мала пластика» 

Ревуцька Наталія 

Валентинівна); 

 

 

 

- Виготовлення із 

джинсової тканини 

брошки «Тепле серце» 

(керівник гуртка 

«Берегиня» Ткаченко 

Людмила Вікторівна); 

 

- Виготовлення 

листівки «Веселих 

канікул!» (керівник 

гуртка  «Веселка» 

Штефко Раїса 

Миколаївна); 

 

 

 

- Виготовлення браслета з 

бусинками (керівник гуртка  

«Чарівний бісер» Шляхова 

Ольга Володимирівна).    

 

                      

Під час роботи семінару 

гості ознайомилися з приміщеннями, матеріальною базою, 

оформленням кабінетів та територій ЗОШ № 2 та ЗОШ № 1, 

Будинку ДЮТ. У Веселівському Будинку дитячої та юнацької 

творчості протягом останніх трьох років постійно збільшується 

кількість вихованців за рахунок відкриття нових груп і гуртків 

(на відміну від більшості інших районів області, де 

простежується скорочення гуртків!). Учасники семінару 

особливо були вражені роботою «Вокально-інструментального 

ансамблю» БДЮТ та гуртка «Пісочна анімація» (новий напрям 

серед гуртків області).  
. 

Обговорення  підсумків обласного семінару відбулося з 

використанням інтерактивної технології «Мікрофон».  

Високо оцінили майстерність педагогів Веселівського 

Будинку дитячої  та юнацької творчості та рівень проведення 



обласного семінару усі виступаючі, в т. ч. заступник директора з 

навчально-виховної роботи Мелітопольського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Віхляєва Ольга 

Сергіївна, директор Приазовського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Арабаджі Тетяна Олексіївна, завідувач відділу 

Мелітопольського Палацу дитячої та юнацької творчості 

Демешко Наталія Володимирівна, заступник директора з 

навчально-методичної роботи Запорізького обласного Центру 

НТТУМ «Грані» Ревков Олександр Васильович та інші учасники 

семінару.  

Гості щиро дякували педагогічному колективу 

Веселівського БДЮТ за теплий прийом, щирість в обміні 

досвідом, за корисні уміння, які вони  набули під час обласного 

семінару.  

За  високий організаційно-методичний рівень проведення 

обласного семінару педагогічний колектив Веселівського 

Будинку  дитячої та юнацької творчості та окремі педагоги були 

відзначені подяками комунального закладу «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Грані» Запорізької обласної ради. 

 

 

 


