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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації Серія ЗЗ №1153-428-Р від 14.07.2014
Над випуском Збірника «Грані науково-технічної творчості Запорізької
області» № 1 (2018) працювали:
Ревков О. В. – заступник директора з навчально - методичної роботи
КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР
Лукашева А. О. – завідувач методичного відділу
КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР
Збірник «Грані науково-технічної творчості Запорізької області» № 1 (2018)
присвячено досвіду роботи позашкільних закладів області з НТТУМ. Видання
адресоване педагогічним працівникам закладів освіти.
В умовах відродження національної системи освіти заклади позашкільної
освіти стають невід’ємним компонентом освітньої структури, який сприяє
вихованню громадянина незалежної держави України – творчої, всебічно та
гармонійно розвиненої особистості, здатної вдосконалювати себе та свою країну.
З прийняттям нового Закону України «Про освіту» значно підвищилися вимоги
до позашкільної освіти як рівноправного інституту в системі освіти взагалі,
відповідно до чого постало питання щодо переосмислення стратегічних питань
діяльності закладів позашкільної освіти. При цьому, головним залишається
визначення, що позашкільна освіта – це спеціально організована діяльність, яка має
яскраво виражену власну специфіку впливу, що дає їй певні переваги перед іншими
засобами навчання і виховання.
Сьогодні освітній процес у закладах позашкільної освіти передбачає охоплення
таких галузей знань і практичної діяльності, які виходять за межі загальної освіти.
Збірник укладено за матеріалами, які були надані закладами позашкільної
освіти Запорізької області у межах обміну досвідом. Змістове наповнення Збірника
розкриває як теоретичні засади досвіду роботи, так і практичні напрацювання
педагогів, вихованців закладів позашкільної освіти.
Сподіваємось, що наша робота буде цікава і корисна усім творчим педагогічним
працівникам.
Схвалено до друку на засіданні науково-методичної ради КЗ «ЗОЦ НТТУМ»
Грані» ЗОР від 03.05.2018, протокол № 2.

Підготовлено та віддруковано у комунальному закладі «КЗ ЗОЦ НТТУМ
«Грані» ЗОР м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14. Директор – Богданов С. М.
© КЗ «ЗОЦ НТТУМ «ГРАНІ» ЗОР, 2018
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1.
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
«ГРАНІ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої
цінності суспільства. Метою (неформальної) позашкільної освіти є розвиток
здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншої
творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок,
необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної
діяльності ( Закон України «Про освіту»).
Основою неформальної освіти є компетентність  динамічна комбінація
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися,
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Саме ці завдання
стоять перед комунальним закладом «Запорізький обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради (КЗ
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР).
Керуючись цими принципами та відповідно до Конституції України,
Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону
дитинства», «Конвенції про права дитини», «Положення про позашкільний
навчальний заклад» іншими нормативними документами педагогічний
колектив КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР здійснює свою освітню діяльність.
ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР працює над визначеними завданнями щодо
забезпечення якості освітнього процесу, впровадження
інноваційних
технологій та STEM-освіти, сучасних навчальних програм, нових педагогічних
технологій навчання i виховання, підтримки роботи гуртків традиційних,
спортивно-технічних напрямів, роботи зі збереження та розвитку мережі
позашкільних навчальних закладів, створення умов для всебічного розвитку
вихованців в області та у своєму закладі, виховання громадянина і патріота
незалежної України тощо.
Одним із головних завдань Центру «Грані» є подальше запровадження
таких форм гурткової роботи, які є основою для надання їм знань, умінь,
навичок, можливостей для подальшого розвитку і реалізації себе в Україні. У
цьому контексті актуальним питанням є підготовка кадрів для позашкільних
закладів освіти, підвищення статусу та професійного рівня педагогів.
З метою підготовки компетентних кадрів, формування молодої еліти
педагогів та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільної освіти
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проводяться обласні семінари різноманітної тематики. Щорічно підвищують
кваліфікацію з науково-технічної творчості на обласних семінарах з НТТУМ до
200 педагогічних та керівних кадрів області. Відповідно до визначених
стратегічних питань діяльності методичної служби Центру «Грані» ці семінари
направлені на підвищення професійних якостей педагогів позашкільної освіти
науково-технічного напряму, всебічного і якісного підвищення
їх
інноваційного, творчого потенціалу, знань, вмінь, навичок, педагогічної та
виконавської майстерності.
З метою підвищення якості та удосконалення змісту позашкільної освіти,
забезпечення якісною навчальною літературою за напрямами позашкільної
освіти, щорічно педагоги Центру «Грані» беруть участь у Всеукраїнському
конкурсі рукописів навчальної літератури для позашкільних закладів освіти.
Актуальним питанням сьогодення є якісне та кількісне забезпечення
закладів позашкільної освіти сучасним програмно-методичним продуктом.
На сайті обласного Центру «Грані» на допомогу педагогампозашкільникам з питань організації, планування та методики навчальновиховної роботи розміщено більше 80 програм гуртків науково-технічного та
дослідно-експериментального напрямів, які рекомендовані Міністерством
освіти і науки України, більше 40 програм, що були розроблені педагогами
Центру, схвалені науково-методичною радою Запорізького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти та
затверджені наказом Департаменту
освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, а також Інформаційні вісники
(Збірники) з різноманітними навчальними й методичними матеріалами,
матеріалами щодо умов проведення масових заходів, їх результатів, всі
відзначені роботи учасників обласних конкурсів на кращу методичну розробку
за минулі роки, інші науково-методичні матеріали.
При Центрі НТТУМ «Грані» постійно працюють консультаційні
лабораторії, методична довідка та майстер-класи для надання методичної і
практичної допомоги педагогам області.
З 2016 року наш заклад співпрацює з кафедрою «Інформатики та
інформаційних технологій в освіті» Запорізького ОІППО в рамках курсів
підвищення кваліфікації.
З метою розвитку професійної компетентності педагогічних працівників,
їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного
вдосконалення, виявлення, вивчення й оцінки результативності педагогічного
досвіду в Центрі «Грані» постійно проводиться робота з вивчення проблемних
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тем,
а підсумки роботи над науково-методичною проблемою закладу
розглядаються на засіданні науково-методичної ради закладу. Результатом
роботи педагогічного колективу над проблемною темою став показник системи
науково-методичного забезпечення та використання інновацій у неперервному
розвитку професійної компетентності педагогів та підвищення якості освіти,
яке просліджується при аналізі участі вихованців у різного роду заходах.
Власна система науково-методичної роботи в Центрі «Грані» на основі
інноваційних технологій передбачає утілення в роботу нових педагогічних ідей
і технологій, що відображається в методичних розробках педагогів Центру.
Як одна з активних форм методичної роботи в закладі широко
використовуються тренінги. Тренінг – це особлива колективна форма
методичної роботи, в якій задіяний особистісний досвід учасників.
Протягом року проводяться засідання педагогічної та науково-методичної
ради, методичних об’єднань, обласних координаційно-методичних рад за
напрямами, «круглі столи», школи передового педагогічного досвіду, «майстеркласи» для курсантів ЗОІППО, інші заходи.
Науково-методична рада Центру координує роботу таких форм, як Школа
передового педагогічного досвіду та Рада наставників.
Видавнича діяльність є одним з
надзвичайно важливих напрямів
методичної роботи КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР. На допомогу педагогічним
працівникам ПНЗ постійно видаються Збірники «Грані науково-технічної
творчості Запорізької області. Центр «Грані» має свій сайт (www.grani.net.ua),
який розроблений учнями та педагогами й постійно оновлюється. Зокрема,
розділ «Актуальні новини» насичується оперативною інформацією про
діяльність Центру. Новини презентують як педагоги закладу, так і вихованці
гуртка «Журналістика». На сайті створена сторінка «Обмін досвідом», на якій
висвітлюються усі проведені обласні семінари на базі позашкільних закладів
районів та міст області. Діяльність закладу подається також в новинах на сайтах
Запорізької облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки ЗОДА,
«Запорожский вектор»,
061.ua
та, навіть, на сайті UNN (Українські
національні новини); на телеканалах «ЗТРК Запоріжжя», «ТВ-5», ТРК «Алекс»,
«Z», а також в газетах «Індустріальне Запоріжжя», «МИГ» та інших.
Освітній процес у закладі здійснюється відповідно до індивідуальних
можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, їх віку з
використанням різних організаційних форм роботи. В Центрі «Грані» основним
принципом формування та навчання контингенту вихованців є принцип
доступності участі дітей в роботі гуртків, який забезпечується різними
шляхами:

7

охоплення роботою гуртків дітей
різних вікових категорій (від 5 до 21
року);
здійснення освітнього процесу у
гуртках
за
місцем
навчання
та
проживання дітей, на базі Центру «Грані»,
дошкільних установ, гімназій, ліцеїв,
шкіл-інтернатів, закладів професійнотехнічної та вищої освіти Запоріжжя та
на базі загальних, інтернатних та
позашкільних
закладів освіти
Запорізького,
Михайлівського,
Оріхівського,
Приморського,
Токмацького,
Чернігівського
районів;
доступність до занять в
гуртках дітей з особливими
потребами.
Щорічно
збільшується
кількість філій та кількість груп на філіях Центру «Грані» на базі закладів
загальної середньої освіти.
Гурткова робота організована за наступними профілями: початковотехнічний,
спортивно-технічний,
предметно-технічний,
інформаційнотехнічний, художньо-технічний, виробничо-технічний.
В гуртках, які орієнтовані на школярів наймолодшого віку,
впроваджується система морального та інтелектуального, художньо-творчого,
національно-патріотичного та громадянського виховання, вивчення родиннопобутової культури, інших духовних цінностей через створення образів
літературних героїв, народних героїв; ознайомлення з історією та культурою
України, народними звичаями та традиціями, особливостями своєї «малої
Батьківщини». Вихованці гуртків для молодших школярів беруть участь у
виставках-конкурсах «Космічні фантазії», «Початкове технічне моделювання»,
«Наш пошук і творчість тобі, Україно!», в обласних змаганнях з початкового
технічного моделювання тощо.
З метою впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальновиховний процес більшість керівників гуртків використовують комп’ютерні
технології у навчальному процесі, кожна навчальна лабораторія оснащена
комп’ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет.
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У Центрі НТТУМ «Грані» успішно продовжується робота з обдарованою
молоддю. Учні, які мають високий рівень знань з фізики та математики,
здібності до пошуково-дослідницької роботи залучаються до широкої мережі
гуртків Малої академії наук предметно-технічного напрямку, що працюють у
Центрі та філіях. Вихованці гуртків МАН Центру «Грані» постійно беруть
активну участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН, конкурсах винахідників та раціоналізаторів «Intel
Техно» і «Майбутнє України, де досягають високих результатів. Щорічно
зростає кількість дітей, залучених до науково-дослідницької діяльності МАН.
Наші вихованці щороку стають Стипендіатами Президента України.
Велика увага в Центрі «Грані» приділяється популяризації STEM-освіти.
Вихованці гуртка «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання»
беруть активну та ефективну участь у різноманітних турнірах: обласних
турнірах «Роботландія», Всеукраїнському турнірі FIRST® LEGO® League,
Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки», Першій Всеукраїнській Олімпіаді з
робототехніки World Robot Olympіad WeDo 2.0 для дітей 6-9 років, ITBabyFest,
«Робототехніка та комп’ютерне моделювання» під час офіційної зустрічі з віцепрезидентом The LEGO Foundation
Foundation
(Королівство
Данія)
Каспером Оттоссоном Канструпом і
керівником
проекту
«Сприяння
освіті» в Україні Оксаною Ромою,
BestRoboFest 2018 тощо.
Щорічно на базі Запорізького
національного
університету
та
Запорізького технічного ліцею організовується літня фізико-математична
школа МАН Центру «Грані», де працюють гуртки: фізичні, математичний,
винахідницький та економічний. Серед учасників літньої школи учні шкіл
міста Запоріжжя.
Організаційно-просвітницька діяльність обласного Центру НТТУМ
«Грані»
впроваджується
насамперед
діяльністю
дитячо-юнацької
телерадіостудії – Народним художнім колективом України. Це відеофільми,
виготовлені учнями, постійні телерепортажі про обласні масові заходи, фото,
інформаційні повідомлення у пресі тощо. Відеотека телерадіостудії налічує вже
більше 450 одиниць відеоматеріалу.
Систематично видається газета «Грані запоріжців», в якій юні журналісти
гуртка «Журналістика та видавнича справа» висвітлюють масові заходи
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Центру, публікують власні літературні твори, знайомлять читачів з історією
рідного міста, повідомляють про різні можливості змістовного молодіжного
відпочинку в Запоріжжі тощо.
Законом України «Про позашкільну освіту» серед актуальних напрямів
позашкільної освіти визначено соціально-реабілітаційний напрям, який
забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, потреб у
самореалізації учнів, підготовку їх до активної професійної та громадської
діяльності, організацію їхнього змістовного дозвілля та відпочинку. У такому
контексті працює педколектив Центру по залученню до гуртків дітей та молоді
з особливими потребами, а також інших категорій дітей, які потребують
соціальної реабілітації та соціально-педагогічної підтримки.
Актуальним є створення найбільш сприятливих умов для здобуття освіти
та інтеграції в суспільство людей з психофізичними порушеннями. Гуртками
Центру «Грані» охоплені діти закладів освіти інтернатного типу.
Традиційними стали заходи: «День відкритих дверей» на початку кожного
навчального року в Центрі «Грані»; «Тиждень козацтва»; акція «Подарунок до
дня інвалідів» спільно з територіальним центром Комунарського району;
фестиваль «Зорі надії», «Різдвяні зустрічі», «Квіти до свят», «Мистецька
пектораль», виставка «Діти, творчість, успіх»;
участь у міських заходах, присвячених Дню міста, Дню захисту дітей, Дню
сім’ї;
участь у виставках та тематичних «майстер-класах», за проектом «Діти −
дітям» тощо.

Проблема інтеграції дітей з обмеженими фізичними можливостями у
повному обсязі в реальне життя суспільства, над якою працюють педагоги,
успішно реалізується.
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Гуртківці також долучаються до
благочинної діяльності спільно з
працівниками Центру. Молодші учні
гуртків неодноразово брали участь в
акції
«Напиши
листа
солдату»,
«Привітай солдата», створюючи вітальні
листівки та святкові сувеніри, які були
відправлені в зону АТО разом з
солодощами
та
медикаментами,
закупленими працівниками Центру.
Щорічно комунальним закладом «Запорізький обласний Центр науковотехнічної творчості «Грані» ЗОР проводяться обласні відкриті конкурси з авіаавто,- судномоделювання, метальних планерів, повітряних зміїв, змагань з
радіозв’язку на коротких хвилях (заочний), робототехніки, інформаційних
технологій, фотоаматорства, з початкового технічного моделювання для
молодших школярів. Ці заходи мають масовий характер.

Організуються обласні виставки з технічної творчості, на які учні
Запорізької області щорічно подають понад 2000 експонатів. Це конкурсивиставки «Космічні фантазії», «Перші кроки технічної творчості», «Наш пошук
і творчість – тобі, Україно!», «Щит Батьківщини»; заочний обласний конкурс
з комп’ютерної анімації і мультиплікації «Країна мрій» тощо.
У грудні щорічно в обласному Центрі НТТУМ «Грані» проходить
масштабна спартакіада з науково-технічної творчості учнівської молоді.
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Успішно беруть участь вихованці Центру «Грані» у Всеукраїнських та
Міжнародних заходах:
- фестивалі «ROBOfirst, FIRST LEGO League, «BestRoboFest», «Smart
Robo Fest», Олімпіада з робототехніки World Robot Olympіad WeDo 2.0
принесли юним вихованцям гуртка «Робототехніка» призові місця;
- вихованці телестудії «Грані» завжди посідають призові місця у
Всеукраїнських та Міжнародних
заходах: фестиваль дитячого кіно та
телебачення
«Веселка»
та
відкритий
конкурс
юних
фотоаматорів «Ми  діти України»;
Міжнародний проект «Справа.
Вголос 2.0» тощо;
вихованці
гуртка
судномоделювання брали участь у
відкритому Чемпіонаті України, у
Чемпіонаті світу в Польщі;
- авіамоделісти Центру «Грані», як представники малої авіації, брали
участь у відкритому Чемпіонаті України з вертолітного спорту.
Для виконання головних завдань адміністрація Запорізького обласного
Центру НТТУМ «Грані» спрямовує управлінські дії на:
- пошук нових форм і методів для здійснення якісної позашкільної
освіти;
- охоплення гуртковою роботою науково-технічного напряму дітей та
молоді різних вікових категорій, нахилів, потреб та інтересів, різних
можливостей чи соціального статусу;
- створення умов для надання поглиблених знань з основ інженернотехнічних наук, професійного самовизначення та самореалізації учнівської
молоді;
- залучення вихованців до науково-дослідної та винахідницької
роботи в галузі науки і техніки;
- пошук, розвиток і підтримка талановитої молоді в творчих об’єднаннях,
наукових товариствах, територіальному відділенні МАН за науково-технічним
напрямом;
- формування у дітей свідомого та відповідального ставлення до власного
здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки в суспільстві та
під час трудової діяльності;
- посилення організаційно-координуючої та методично-забезпечуючої ролі
Центру у розвитку позашкільної діяльності з НТТУМ в області;
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- розширення зв’язків з громадськими організаціями, науковими
установами;
- поліпшення матеріально-технічного та фінансово-економічного
забезпечення;
- пропаганда діяльності закладу та досягнень вихованців Центру в засобах
масової інформації.
Безсумнівно, основними факторами ефективності педагогічної діяльності
є:
- визначення керівництвом успіху педагога; створення у колективі
атмосфери поваги і довіри до нього, вияв уваги до його потреб і запитів;
- під час контролю діяльності керівників гуртків з боку адміністрації
акцентування уваги на позитивне; всебічне сприяння самоствердженню
педагога в колективі, підвищенню його фахової підготовки;
- розробка механізмів організації праці, її оплати, оцінки та стимулювання;
- знання керівником рівня освіченості, професійної підготовки кожного
педагогічного працівника, його інтересів та здібностей.
Виходячи з цього процес управління в закладі спрямований на створення
комфортних умов для професійного та особистісного розвитку педагогів.
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2. ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Діяльність закладу позашкільної освіти
«Станція юних техніків» щодо розвитку технічної творчості в межах
реалізації творчого проекту «Фестиваль творчості дітей та підлітків
«Майбутнє України».

Головне завдання діяльності
закладу - це реалізація державної
політики у сфері позашкільної
освіти,
формування у дітей
та
юнацтва
національної
самосвідомості,
активної
громадянської позиції, прагнення до
здорового способу життя, виявлення
талановитої та обдарованої молоді,
розвиток
науково-технічної
діяльності вихованців.
Проблема
життєвого
самовизначення молоді завжди була
актуальна, але ніколи не стояла так
гостро, як у цей час, в умовах
нестабільної
соціальної
і
економічної
ситуації.
Падіння
престижу
науково-технічних
професій, кризові явища в духовнім житті суспільства підсилюють тенденції
соціальних проблем дітей, підлітків і одночасно знижують їхній імунітет на
вплив криміногенних факторів.
В даний час більш гостро ставиться завдання по підготовці не звичайних
робітників, техніків, інженерів, а творчо думаючих, діючих людей. У зв'язку з
цим розвиток технічної творчості висувається на передній план підготовки
дітей та молоді.
Особливого значення в період переходу до високотехнологічного
інформаційного суспільства набуває технічна творчість, науково-технічний
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напрям позашкільної освіти, тому місія ЗПО «Станції юних техніків» ЗМР ЗО спрямованість навчально-виховного процесу на формування і розвиток
ключових і професійних компетентностей особистості.
Важливість даної проблеми полягає ще й в тому, що гуртки ЗПО «СЮТ»
позитивно впливають на тих підлітків, які позбавлені позитивного сімейного
впливу, відчувають психологічний і моральний дискомфорт, втратили
мотивацію до навчання, не приймають працю як справжню цінність, опинилися
на периферії суспільного життя.
ЗПО «Станція юних техніків» Запорізької міської ради є профільним
позашкільним навчальним закладом і
пріоритетом для неї залишається
науково – технічна творчість. Саме технічна творчість дає можливість
всебічного розвитку духовної сутності особистості, розкриває її потенційні
творчі здібності і спрямовує на подальше удосконалення основних
компетентностей особистості, а саме: пізнавальної, практичної, творчої,
соціальної.
Головним пріоритетом діяльності закладу є рішення проблемної мети
«Підвищення
ефективності
навчально-виховного
процесу
шляхом
впровадження інноваційних методів навчання у науково-технічній творчості,
наповнення навчально-виховного процесу новим компетентнісним змістом».
Педагогічним кредо - є створення умов для спілкування дітей із своїми
друзями; створення місця, де можна проявити свою індивідуальність, знайти
заняття до вподоби, підготуватись до дорослого життя шляхом придбання
необхідного мінімуму навичок, знань з різних видів діяльності; отримати
допрофесійну підготовку.
Забезпечуючи доступність технічної
творчості, ЗПО «СЮТ» пропонує різні
види науково-технічної діяльності: авіа,
ракето, судномоделювання, інформатика,
дизайн, початкове-технічне моделювання
та конструювання, радіоелектроніка,
стендове моделювання тощо.
З метою популяризації науковотехнічної
творчості,
виявлення
обдарованих дітей та обміну досвідом
роботи кращих гуртків ЗПО «Станція юних техніків» щороку проводить масові
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заходи за різними напрямами науково-технічної творчості – конкурси,
змагання, виставки:
Міський конкурс з початкового технічного моделювання;
- Міський відкритий конкурс юних конструкторів – моделістів;
- Міський відкритий конкурс-змагання паперових моделей планерів на приз
газети «МИГ»;
Міський відкритий конкурс паперових судномоделей «Навігатор», в
межах фестивалю дітей та підлітків «Майбутнє України»;
- Відкритий конкурс з авіамоделювання «Юні авіатори», в межах фестивалю
дітей та підлітків «Майбутнє України».
Виховна діяльність педагогічного колективу ЗПО «Станція юних
техніків» реалізується як в рамках навчальних програм гуртків, так і в рамках
виховних програм і творчих проектів:
- «Фестиваль творчості дітей та підлітків «Майбутнє України»;
- Програма СЮТ по роботі з обдарованими дітьми «Розвиток творчо
обдарованої особистості».
Забезпечуючи доступність різних видів творчості, колектив ЗПО «СЮТ»
пропонує своїм вихованцям виховні проекти. Один з таких проектів
фестиваль дітей та підлітків
«Майбутнє України».
В 2010 році виникла ідея
створення творчого
проекту
«Фестиваль творчості дітей та
підлітків «Майбутнє України».
Він грає значущу роль
у
стимулюванні
технічної
творчості учнівської молоді,
популяризації
і розширенню
мережі технічних гуртків.

Основна і головна мета проекту:
- виявлення, підтримка обдарованих дітей і талановитої молоді, співпраця з
творчими і громадськими об’єднаннями;
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- створення спільно зі школами міста, позашкільними закладами та іншими
організаціями виховних, освітніх програм, планів, міні-проектів;
- спілкування дітей і дорослих міста, зацікавлених питаннями навчання і
виховання молоді в усіх напрямках роботи ЗПО «СЮТ».
Стратегія проекту:
- привернути увагу освітніх установ, громадськості до проблем технічної та
художньо-прикладної творчості;
пошук
нових
ідей
щодо
реалізації
практичних
завдань;
- об’єднання зусиль освітніх, громадських та інших організацій та установ;
- створення спільно зі школами міста, позашкільними закладами та іншими
організаціями виховних, освітніх програм, планів, міні-проектів;
- спілкуванню дітей і дорослих міста, зацікавлених питаннями навчання і
виховання молоді в напрямку технічної творчості;
- актуалізація проблем творчо обдарованої особистості;
- організація конкретних дій педагогів і вихованців для вирішення проблем у
формуванні системи загальнолюдських і національних цінностей, життєвої
компетентності учнів.
Проект складається з напрямків, кожний з яких охоплює стратегічні
моменти розвитку вихованців засобами технічної творчості.
Проведення конкурсів, виставок та творчих заходів проекту за номінаціями:
( заходи на кожній наступний рік можуть змінюватися)
1. Відкритий міський конкурс авіамоделистів «Юні авіатори».
2. Відкритий міський конкурс юних дизайнерів.
3. Відкриті міські змагання з судномоделювання «Навігатор».
4. Конкурс по інформаційним технологіям «Хобі клас».
5. Звітна виставка творчих робіт СЮТ «Майбутнє України».
6. Міні - конкурс з радіоелектроніки.
7. Гра – конкурс для дошкільників та молодших школярів «Іграючи навчаємось»
8. Майстер – клас по авіамоделюванню.
9. Проведення майстер класів для педагогів міста за напрямами роботи СЮТ.
10. Конкурс-гра з технічної творчості в інтернатах для дітей з обмеженими
можливостями.
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11. Майстер - класи для учнів ЗЗСО в бібліотеках міста «Юні техніки - для
учнів міста».
12. Проведення фестивалю у загально - навчальних закладах міста.
13. Творчі та персональні виставки вихованців СЮТ в загальних та вищих
закладах міста, в бібліотеках.
Заходи, які були заплановані у даному творчому проекті проходили у
різних районах, в яких знаходяться структурні підрозділи ЗПО «СЮТ»:
1. Конкурс – змагання «Юні авіатори».
2. Конкурс з декоративного розпису «Зачарована квітка».
3. Конкурс дизайнерів.
4. Виставка робіт столярів - конструкторів.
Аналіз проведеної роботи фестивалю «Майбутнє України» показав, що
реалізація проекту дозволить розвинути життєві компетентності учнів у
напрямку формування морально-духовних цінностей, допоможе підняти
технічну творчість у місті на якісно новий рівень, виявити творчо обдарованих
дітей.
Необхідно
розширювати
створення
спільно зі школами міста, позашкільними
закладами
та
іншими
організаціями
виховних, освітніх програм, планів, мініпроектів,
яка дозволить залучити та
розвинути інтерес до технічної творчості
учнів та молоді міста.
Щоб розкрити потенціал різних
категорій дітей в рамках проекту у кінці навчального року проводиться звітна
виставка. В кінці року, як підведення підсумків роботи над проектом у
гуртках проводяться свята, на яких відзначаються діти, які приймали активну
участь у заходах проекту.
Вже зараз можна відмітити, що застосування проекту «Майбутнє України»,
високий професійний рівень педагогів, їх майстерність і творчість дають високі
результати у навчанні та вихованні гуртківців. Все це підтверджується
високими результатами їх участі у різного рівня конкурсах і виставках.
Докладніше про творчий проект, успіхи вихованців та роботу всього колективу
закладу можна дізнатися із матеріалів, опублікованих на сайті ЗПО «СЮТ»
http://zapsut.wixsite.com/zapsut.
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3. СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Станція юних техніків Мелітопольської міської ради Запорізької області
свою роботу спрямувала на реалізацію Закону України «Про освіту», «Про
позашкільну освіту». Адміністрація та педагогічний колектив СЮТ керуються
основними
нормативно-правовими
документами
державного
рівня,
методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки, Департаменту
освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, управління освіти
Мелітопольської міської ради Запорізької області та іншими.
Станція юних техніків Мелітопольської міської ради Запорізької області –
заклад позашкільної освіти, який забезпечує освітні послуги із науково –
технічної творчості в інтересах юних громадян і суспільства.
Головними завданнями є:
 теоретична підготовка вихованців до активної діяльності й набуття
техніко - технологічних знань, розширення наукового світогляду;
 практична підготовка вихованців до оволодіння уміннями і навичками з
технічної творчості, організація змістовного дозвілля;
 формування психологічної готовності вихованців до обґрунтованого
вибору професії технічного профілю з урахуванням їх здібностей, уподобань,
інтересів, створення умов для професіонального самовизначення;
 виховання комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб'єкту
сучасного виробництво та культурного розвитку суспільства.
Головним ціннісним орієнтиром станції юних техніків є особистість з її
здібностями,
обдаруванням, талантами, спроможністю до саморозвитку,
самоосвіти і самореалізації.
Діяльність закладу будується на принципах:
 гуманізму і демократизму;
 поєднанні загальнолюдських і національних цінностей;
 єдності інтелектуального, морального та етичного розвитку;
 науковості, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу;
 свободи и відповідальності;
 поєднання державного управління і громадського самоврядування;
доступності, рівності умов для кожного вихованця.
В закладі позашкільної освіти навчається біля 700 вихованців. Робота
організована за початково-технічним, художньо-технічним, спортивнотехнічним напрямками. Освітня діяльність в гуртках класифікується за 3
рівнями: початковий, основний, вищий.
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Освітній процес здійснює творчий колектив 13
педагогів з вищою освітою.
Для забезпечення якості освітнього процесу
визначені головні завдання і напрями методичної
роботи СЮТ:
- формування в педагогів готовності до реалізації
новітніх підходів у діяльності;
- оновлення змісту і форм навчально-виховної
роботи;
- створення умов для функціонування системи
методичної роботи;
- посилення мотивації керівників гуртків,
розвиток
їх
психологічної
та
педагогічної
компетентності;
- стимулювання творчих пошуків педагогів;
- популяризація педагогічного досвіду творчих керівників гуртків.
З метою забезпечення колективного керівництва методичною роботою,
підвищення фахової майстерності педагогів на Станції юних техніків створена
методична рада та методичні об’єднання керівників гуртків, які працюють за 2
напрямками: спортивно-технічний та художньо-технічний.
Плідна практична робота дає змогу керівникам гуртків знаходити нові
форми гурткової роботи для розвитку пізнавальних та творчих
компетентностей особистості вихованця засобами науково-технічної творчості,
формування їх національно-патріотичної свідомості; проведення нетрадиційних
занять, обмін досвідом роботи.
«Особистісно-орієнтований підхід до творчого розвитку вихованців» - це
проблема, яку поставив перед собою педагогічний колектив.
Мета науково-методичного забезпечення на етапі реалізації проблеми
спрямована на ріст рівня педагогічної майстерності керівника гуртка і
педагогічного колективу в цілому, а також розвиток майстерності педагогів як
поєднання професійних знань, умінь та навичок.
Педагоги Станції юних техніків постійно підвищують свій професійний
рівень на курсах підвищення кваліфікації при ЗОІППО, беруть участь у різного
рівня семінарах, майстер-класах, тренінгах, займаються самоосвітою тощо.
Поставлене завдання щодо забезпечення результативності навчання і
виховання успішно виконується: вихованці СЮТ – багаторазові призери
міських та обласних заходів.
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З метою популяризації технічної творчості серед дітей та учнівської
молоді, а також залучення їх до занять у гуртках науково-технічної творчості
постійно організовуються міські конкурси серед учнів закладів загальної
освіти: конкурс з початкового технічного моделювання; декоративноприкладної творчості;
судномоделювання;
автомоделювання; конкурс
стіннівок «Техніка в житті людини» тощо. Проводяться агітаційні виставки у
закладах загальної освіти, День відкритих дверей на базі СЮТ з демонстрацією
творчого доробку вихованців попередніх років, з показовими запусками авто-,
судно-, авіамоделей. Майбутні гуртківці та їх батьки мають змогу
поспілкуватися з керівниками гуртків СЮТ, отримати консультацію з приводу
діяльності закладу.
Урізноманітнюють масову роботу щомісячні майстер-класи з науковотехнічного напряму, декоративно-ужиткового мистецтва для мешканців міста з
нагоди визначних дат закладу, міста, країни.
На ці заходи діти приходять разом з батьками з величезним задоволенням.
Тематика підбирається відповідно до календарних дат і зацікавленості
учасників заходу
Проводяться
різні інформаційно-просвітницькі та масові заходи
(вікторини, конкурси, практичні заняття) до Міжнародного дня миру, Дня
фізичної культури і спорту, Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму, до
знаменних дат, Міжнародного дня толерантності, Всесвітнього дня дитини, Дня
пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій, Міжнародного дня людей з
іншими можливостями, Дня Збройних Сил України, Дня Гідності та Свободи,
Дня Соборності України, Чорнобильської трагедії, Дня довкілля, річниці
Перемоги над нацизмом, Дня Європи тощо.
Реалізації сучасної державної політики у сфері становлення української
державності, побудови громадянського суспільства, національно-патріотичного
виховання особистості гуртківця здійснюється через благодійні акції:
«Милосердя», «Турбота», «Прапор для бійця», «Подарунок для героя», «Серце
до серця» тощо, в яких беруть участь і педагоги, і гуртківці.
Колектив Станції юних техніків прагне того, щоб надати вихованцям
теоретичну і практичну підготовку до оволодіння уміннями і навичками з
технічної творчості, спонукати їх до активної діяльності й розширення
світогляду; готовності до обґрунтованого вибору майбутньої професії.
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4. БЕРДЯНСЬКИЙ КЛУБ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
«ЗОРЯНИЙ» ВИКОНКОМУ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Освітній процес в КДЮТ «Зоряний» організовано відповідно до
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»,
Положення про позашкільний навчальний заклад, Типових навчальних планів
для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних
закладах системи МОН України, Статуту закладу тощо.
Мова навчання в КДЮТ «Зоряний» визначається відповідно до статті 7
Закону України «Про освіту».
Головні завдання закладу позашкільної освіти:
1. Підвищення якості позашкільної
стимулювання зацікавленості вихованців.

освіти,

як

основа

мотивації

2. Орієнтація навчальних програм з позашкільної освіти на оновлений
перелік компетентностей задля забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
3. Стимулювання самоосвітньої діяльності педагогічних працівників задля
підвищення якості освіти.
4. Розвиток здатності спілкування державною мовою під час освітнього
процесу.
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5. Сприяння соціалізації особистості під час освітнього процесу.
6. Створення рівних умов для отримання якісної позашкільної освіти для
всіх соціальних категорій вихованців.
7. Залучення батьківської громадськості до співпраці задля формування
актуального соціального замовлення на позашкільну освіту.
8. Створення безпечного освітнього середовища у закладі позашкільної
освіти.
9. Збільшення обсягів фінансування та зміцнення матеріально-технічної
бази закладу шляхом участі у громадських проектах, освітніх грантах тощо.
Колектив КДЮТ «Зоряний» працює над проблемною темою
«Забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах реформ»,
спрямованої на виконання вищезазначених завдань.
Освітній процес у закладі забезпечують 13 педагогічних працівників (9,5
ставок). Профілізація освітнього процесу гуртків проводиться за науковотехнічним, художньо-естетичним, гуманітарним, соціально-реабілітаційним
напрямами, початкового та основного рівнів. Кількість гуртківців закладу
складає 665 осіб, науково-технічного напряму – 185 вихованців.
Контингент КДЮТ «Зоряний» стабільний, плинність вихованців не значна:
діти, переважно, не залишають позашкільну діяльність в межах Клубу, а
змінюють вид діяльності відповідно до змін власних уподобань, потреб, віку.
Все це залежить, в головній мірі, від педагогічних кадрів.
Робота з педагогічними кадрами змодельована таким чином, щоб
урізноманітнити форми методичної підготовки педагогів та підняти на вищий
рівень їхню теоретичну обізнаність, надати чіткості та цілеспрямованості
практичним заходам.
Для забезпечення ефективної діяльності педагогічного колективу особливо
важливе значення має науково-аналітична діяльність методичної роботи. Її
планування базується на матеріалах діагностичного дослідження потреб
педагогів методом тестування та анкетування. Це визначає тематику
індивідуальних, групових консультацій та практичних занять; надає змогу
організувати роботу за створеними керівниками гуртків індивідуальними
системами. Крім того, значно розширяється діапазон методів навчання,
розвитку та виховання гуртківців, заняття стають більш чіткими,
організованими, а їхня структура – гнучкою.
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В Клубі дитячої та юнацької творчості «Зоряний» реалізовується
компетентнісний та діяльнісний підхід до освітнього процесу, на основі аналізу
його результатів систематично ведеться робота з удосконалення змісту
навчальних програм, форм і методів навчання та виховання.
Освітній процес у КДЮТ «Зоряний» здійснюється за типовими
навчальними планами і навчальними програмами з позашкільної освіти.
Для удосконалення системи освітнього процесу за рахунок модернізації
змісту програм з 2016 р. в роботу впроваджено типові навчальні програми з
позашкільної освіти: «Юні користувачі персонального комп’ютера», «Webдизайн», «Початкове технічне моделювання», «Конструювання повітряних
зміїв», «Художня комп’ютерна анімація», «Авіамоделювання», «Моделювання
іграшок-сувенірів», «Дизайн одягу», «Технічний дизайн», «Виготовлення
сувенірів» та інші.
З метою впровадження особистісно-орієнтованих технологій на заняттях
використовуються варіативні за складністю, віковими особливостями
методико-педагогічні та специфічно-творчі технології, вихованцям надається
можливість участі у внутрішньогурткових та загальноклубних, міських та
обласних творчих, виховних та розважальних масових заходах.
Останні роки в закладі проводиться дистанційне навчання дітей з
особливими потребами за допомогою загальноклубного інтернет-сайту
http://club-zoryanyi.ucoz.ua,
особистих
блогів
керівників
гуртків
(http://pastuhev.blogspot.com,
http://sherstukml.blogspot.com,
http://starartkerivnikagurtka.blogspot.com) з використання інформаційних та
комунікативних технологій.
З метою моніторингу результативності освітнього процесу щорічно
проводяться змагання з творчої майстерності (ЗТМ), які покликані спонукати
дітей до самовдосконалення, творчого зростання в умовах доброзичливої
конкуренції. Крім того, вони виконують функції контрольного зрізу, що
дозволяє керівникам гуртків проаналізувати результативність освітнього
процесу, зробити висновки щодо рівня засвоєння програми кожним вихованцем
зокрема та групою вихованців в цілому. ЗТМ полягає у виконанні завдань,
зміст яких ґрунтується на змісті вивченого матеріалу, і може організовуватись в
різних формах (колективної творчої справи, групових міні-проектах, заняттягри, контрольного опитування та випробування тощо). Щорічно фіксується
підвищення рівня освіти та результативності роботи.
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Застосовуються і інші форми оцінювання роботи педколективу: участь
педагогів та вихованців закладу у змаганнях, конкурсах, виставках та інших
заходах різних рівнів:
 Всеукраїнська виставка-конкурс технічної творчості учнівської молоді
«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»;
 Всеукраїнська виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з
початкового технічного моделювання;

Всеукраїнська
виставка-конкурс
декоративно-ужиткового
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!»;

та

 ІІ Всеукраїнський фестиваль скрайбінг-роликів «Покоління мобільного
Інтернету»;
 Всеукраїнські змагання учнівської молоді з повітряних зміїв;

 Обласний (заочний) гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»;
 Обласний конкурс-виставка з науково-технічної творчості учнівської
молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»;
 Обласний конкурс-виставка з початкового технічного моделювання;
 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти;
 Обласна виставка «Освіта Запорізького краю».
У всіх цих заходах були переможці, які посіли призові місця.
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На базі закладу
проходять
виробничу практику
студенти БДПУ. У
2017 – 2018 роках
пройшли виробничу
практику 7 осіб з
факультету
фізичного
виховання, 5 осіб
факультету
дошкільної,
спеціальної та
соціальної освіти, 6
осіб факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти, 4
осіб з факультету філології та соціальних комунікацій.
Педагогічний колектив постійно знаходиться у творчому пошуку нових
ідей, методів, технологій та можливостей удосконалення освітнього процесу,
які спрямовані на всебічний розвиток творчої життєво-компетентнісної
особистості. Використання різноманітних форм організації підвищило
ефективність роботи, як загалом з дитячими колективами, так і з педагогічним
колективом. Про позитивний вплив на результативність роботи гуртків
свідчить щорічне оновлення та поповнення «Галереї творчих досягнень»,
створеної відповідно до підсумків участі у змаганнях, конкурсах, виставках та
інших заходах різних рівнів.
Головним для колективу Клубу «Зоряний» є:
- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного
розвитку дітей і молоді;
- забезпечення їх освітніх потреб і організації змістовного дозвілля;
- пропагування позашкільної освіти як системи здобуття додаткових знань,
умінь та навичок на шляху до самопізнання, самореалізації, з метою залучення
до гуртків;
- створення умов для творчої роботи педагогічних працівників;
- інформаційне, матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу тощо.
Наш сайт: http://club-zoryanyi.ucoz.ua
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5. КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ І ТУРИЗМУ»
ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Творчість - це постійне вдосконалення своєї особистості, мислення,
свідомості, інтелекту і постійна спрямованість здійснювати щось нове, робити
більше і краще, ніж раніше. У творчій діяльності людина розвивається, набуває
соціальний досвід, розкриває свої природні обдарування і здібності,
задовольняє інтереси і потреби.
Проектування, розвиток і формування творчої індивідуальності пропонує
створення для цього спеціальних можливостей. Процес натхненної діяльності
вимагає від дитини величезного інтелектуального, емоційного і вольового
напруження. Творчі потенціали закладені і існують в кожній людині. При
сприятливих умовах кожна дитина може проявити себе. Усі найкращі людські
якості самі собою розвиваються тільки там, де є творче ставлення до життя і
адекватні соціальні умови для саморуху. Працюючи з дітьми, керівники гуртків
розкривають їх природні потенціали і готують до продуктивної праці.
У нас, в комунальному позашкільному навчальному закладі «Центр
дитячої та юнацької творчості і туризму» Василівської районної ради
Запорізької області, працюють гуртки за шістьма напрямками: художньоестетичному, науково-технічному, спортивному, військово-патріотичному,
туристсько-краєзнавчому та соціально-гуманітарному.
З науково-технічного напрямку в нашому Центрі працює 4 гуртки (8 груп),
у
яких
займаються
творчістю 150 учнів
Василівського району.
Це гуртки спортивнотехнічного
профілю:
авіамоделювання
та
повітряних зміїв
та
художньо-технічного
профілю:
гурток
виготовлення сувенірів
«Умілі руки» та гурток з
моделювання іграшоксувенірів «Колосок».
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Для того, щоб діти розвивали здібності до творчого мислення під час
технічної діяльності, необхідно постійно створювати ситуацію творчої
діяльності, яка сприяє розкриттю та розвитку природних творчих обдарувань.
Щоб діти почали творчо застосовувати отримані знання, необхідно, щоб вони
відчували потребу в такій діяльності.
Робота з бісером, робота по
виготовленню м’якої іграшки, виробів з природного матеріалу, сприяє розвитку
творчості, відкриває шлях до самовираження, пробуджує фантазію, виховує
смак, духовно збагачує.
На самому першому етапі, познайомившись із зразками робіт різного рівня
складності, діти складають свою композицію виробів. У перших роботах
неодмінно включаються елементи, обов'язкові для початкового рівня навчання.
Тим, хто відчуває труднощі в первісному композиційному вирішенні,
передбачаються готові зразки, в які діти за бажанням можуть вносити свої
зміни. Все одно в кожному зразку проявиться індивідуальність виконання.
Найважливіше завдання технічної творчості під час гурткових занять
полягає в тому, щоб не тільки навчити дітей навичкам якісного виготовлення
виробу, а й розвивати почуття форми, уміння створювати й оцінювати
поєднання кольору, композиції, гармонію, симетрію.
Технічна творчість учнів - наймасовіша форма залучення їх до творчості. В
процесі творчої технічної діяльності учні стикаються з потребою в додаткових
знаннях про техніку: у вивченні спеціальної літератури, ознайомленні з
новинками техніки, консультаціях фахівців.
Третій рік поспіль працює в нашому закладі гурток «Повітряні змії»,
керівник Маковоз А.В. І його вихованці із задоволенням беруть участь у
обласних фестивалях, які проводить КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані»» ЗОР та
радують нас вдалими виступами. Багато хто може сказати, що запускати
повітряні змії може кожен. А от і ні! На заняттях цього гуртка діти вчаться самі
майструвати зміїв, та ще й так, аби потім вони злетіли у височінь. Тож, саме в
такому гуртку роблять свої перші кроки майбутні конструктори та провідні
спеціалісти з авіаційної та космічної галузі.
Авіамоделювання – ще один поширений вид технічної творчості. Це – одне
з улюблених занять школярів, особливо хлопчиків, що допомагає знайомитися
зі світом авіації. Авіамоделювання стало втіленням мрії людини полетіти в
небо. А дитинство – це найромантичніший час, коли бажання злетіти в небо є
найсильнішим. Саме тоді починають конструювати літальні апарати,
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починаючи від простих повітряних змій до кордових, радіокерованих та вільно
літаючих моделей.
Теоретичні заняття у авіамодельному гуртку, яким незмінно керує
Савченко Сергій Васильович з 1979 року, передують практичній роботі. Тоді
гуртківці свідомо і творчо працюють над моделями, вчаться застосовувати
теоретичні знання на практиці. Спочатку вихованці знайомляться з елементами
авіаційної техніки та будують найпростіші літаючі моделі. Це допомагає їм
краще засвоювати навчальний матеріал, прищеплює любов до техніки, привчає
до роботи з інструментом. Усі моделі виготовляються за ескізами та
кресленнями. За такої умови гуртківці навчаються читати креслення і це
розвиває їхню просторову уяву. Важливе місце у практичній роботі авіа гуртка
відводиться проведенню льотних випробувань моделей, тренувальних запусків
та участі у змаганнях. Сучасні комп’ютерні та інформаційно-комунікаційні
технології, що активно запроваджуються в навчально-виховний процес гуртків,
творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів, забезпечують його
оптимізацію, технологічність і відкривають нові перспективи для використання
ІКТ. Так, придбання ноутбука для роботи авіамодельного гуртка, де діти
використовують програму «Тренажер для роботи з радіокерованими моделями
літаків», дає можливість більш зацікавити вихованців у відвідуванні занять
саме технічного гуртка.
З виховною метою досить часто використовуються на заняттях
пояснювально-ілюстративні методи. Це лекції, розповіді з демонстраціями
фотографій та інших ілюстративних матеріалів, екскурсії до музею авіації
заводу «Мотор-Січ». Використання цих методів не лише спрямоване на
повідомлення учням нових відомостей, а й на створення певного емоційного
мікроклімату.
Позашкільна робота в значній мірі сприяє розвитку індивідуальних
здібностей учнів, викликає у них прагнення опановувати знаннями й уміннями
понад обов'язкових програм. Заняття не тільки озброюють дітей вміннями і
навичками, а й допомагають усвідомити свою силу творця. Вони будять творчу
активність, вчать вносити зміни в технологію виробу, здійснювати власні
задуми. В результаті цього кожна річ, виготовлена власноруч має свою
індивідуальну неповторність. Діти невичерпні на вигадку, вони відносяться до
виготовлених речей з величезною душевною теплотою, їм весело і радісно їх
робити тому, що прагнення уяви до втілення і є справжня основа творчості.
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6. ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
ім. В. ГНАРОВСЬКОЇ м. ВІЛЬНЯНСЬКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Центр дитячої та юнацької творчості ім. В. Гнаровської м. Вільнянська
Запорізької області - багатопрофільний заклад позашкільної освіти.
У своїй діяльності керується законодавчими та нормативними актами,
насамперед Конституцією України, Законом України «Про позашкільну освіту»
та Положенням про позашкільний навчальний заклад, виконує державне
замовлення щодо надання позашкільної освіти.
Основні завдання ЦДЮТ:
- оновлення змісту позашкільної освіти на засадах прогнозування
розвитку сучасного суспільства;
- орієнтація на розвиток ключових компетентностей гуртківців для
успішної самореалізації у життєвому просторі;
- оволодіння новими формами, методами, прийомами навчання та
виховання;
- удосконалення теоретичних знань, професійної компетентності педагогів
відповідно до напрямів їх діяльності;
- вивчення та впровадження у практику передового педагогічного досвіду;
– вивчення та апробація (за потребою) інновацій в позашкільній освіті.
В гуртках ЦДЮТ навчаються біля 800 вихованців, із них 500 вихованців
– в гуртках на базах шкіл району. Пріоритетним серед гуртків є художньоестетичний напрямок. Окрім цього,
функціонують 7 гуртків науковотехнічного напрямку, в них навчаються біля 200 вихованців. Всього в ЦДЮТ
працюють 26 колективів, серед них і Народний художній колектив – театрстудія «БЕМС», якому вже 29 років.
Особливості організації освітнього процесу, розробка нових навчальних
планів, пошук нових та ефективних форм роботи, які б сприяли досягненню
основної мети, зумовили змінити
підходи до методичної роботи.
Методика особистісно зорієнтованого розвитку педагога допомогла
відмовитись від стереотипів, сміливіше використовувати нетрадиційні
форми роботи в освітньому процесі.
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Навчально-виховний процес у Центрі будується диференційовано з
урахуваннями індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів, здібностей
вихованців.
В арсеналі діяльності гуртків такі форми роботи, як заняття, науковопрактичні диспути, тематичні виставки, екскурсії, конкурси, змагання та інші.
Гуртківці стають переможцями та призерами обласних, Всеукраїнських
масових заходів.
Головним аспектом методичної роботи ЦДЮТ є робота педагогів над
проблемною темою: «Інноваційний підхід до занять – спільний творчий проект
педагогів та дітей ПНЗ». Роботу над проблемною темою координує науково–
методична рада ЦДЮТ, а також роботу методичних об’єднань, сесій очнозаочної школи самоосвітньої діяльності, творчих груп.
Основна увага закладу в методичній роботі спрямована на вирішення
таких завдань:
- робота очно–заочної школи «Творчий розвиток педагога»;
- активізація організаційно–координуючої ролі закладу у розвитку
позашкільної освіти;
- підвищення рівня професійної майстерності педагогів, розвиток ІКТ,
дистанційного навчання;
- пропаганда педагогічного досвіду творчих педагогів;
- підвищення ефективності та якості освітнього процесу через
впровадження сучасних педагогічних технологій;
- створення
наукового
простору
для
реалізації
професійних
компетентностей педагогів;
- підготовка бази для вивчення перспективного досвіду креативних
педагогів;
- втілення інноваційних форм роботи з педагогічним та дитячим
колективом;
- впровадження арт–терапевтичних технік на заняттях гуртків в межах
роботи над проблемною темою;
- використання STEAM-технологій на заняттях гуртків.
Не зважаючи на відсутність комп’ютерних класів та спеціального
обладнання, STEAM технології впроваджуються такими формами та методами
роботи:
- веб - квести на заняттях гуртка «Інформатика» на базі гімназії «Світоч»;
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- використання технологій розвитку критичного мислення на заняттях
секцій «Математика» та «Біологія та природничі науки» на базі ЗОШ № 1;
- заняття з використанням технології «Перевернутий клас» на заняттях
Народного художнього колективу театр – студія «БЕМС».
З метою підвищення престижності серед соціальних замовників колектив
ЦДЮТ постійно працює над створенням власного позитивного іміджу ЦДЮТ.
Процес формування іміджу ЦДЮТ складається з багатьох напрямків:
- підпорядкування усіх ланок виховної роботи закладу Концепції
національно – патріотичного виховання;
- оформлення інтер’єру приміщення ЦДЮТ з використанням стендового
матеріалу, який висвітлює та пропагує діяльність закладу;
- проведення інформаційно-рекламної діяльності під час набору дітей;
- щорічне проведення Дня відкритих дверей на початку навчального року;
- інформування через засоби масової інформації про багатогранну
діяльність закладу та результативність його вихованців на конкурсах, турнірах,
фестивалях від міського до міжнародного рівнів;
- постійне оновлення змісту методів і форм діяльності згідно попиту;
- проведення на базі ЦДЮТ міських та обласних семінарів, заходів різного
рівня та змісту;
- участь педагогів в конкурсах з науково-методичної роботи, висвітлення
досвіду на шпальтах он-лайн видань, активна робота педагогів в вебінарах,
семінарах, на дистанційних майстер – класах головних педагогічних видань;
- органічна єдність зі школами на основі взаємодії та диференціації
виховного впливу;
- робота педколективу в літній період для таборів шкіл міста та визнання
їх діяльності як високоефективної;
- встановлення зв’язків та плідна співпраця з різними
закладами, громадськими організаціями;
- робота школи «Лідер» в рамках програми «Самоврядування».

службами,
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Діяльність
ЦДЮТ
по
формуванню
власного
позитивного іміджу постійно
оновлюється та розширюється. З
кожним роком розширюється
мережа
закладу.
Результат
самоосвітньої
діяльності представляється
в
різних формах:
– доповідь, виступ на семінарі, науково-методичній раді, методичному
об’єднанні;
– розробка комплекту дидактичного матеріалу до гурткових занять,
збірників практичних робіт, комплектів роздаткового матеріалу з теми,
тематичних виховних заходів, пакету конспектів занять гуртка; електронних
занять, методичних порадників;
- створення особистої чи предметної веб-сторінки, блогу, презентацій,
електронної бібліотеки літератури до програми; пакетів завдань тощо.
Як правило, ці заходи мають добрі результати. Це зайняті призові місця у
обласних конкурсах та у Міжнародній конференції «Неперервна освіта – 2017»
та видання методичної розробки «Створення очно – заочної школи
самоосвітньої діяльності в ПНЗ» у електронному збірнику «Здобутки освітян
Запорізького краю», перемога педагогів (два ІІІ – х місця) у обласному
конкурсі методичних розробок «Натхнення. Творчість. Успіх.»
Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції
виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота у
гуртках ЦДЮТ організована і проводиться в різних формах та за такими
пріоритетними напрямками:
- національно-патріотичне виховання;
- превентивне виховання, безпека життєдіяльності та пропаганда здорового
способу життя;
- волонтерська та благодійна діяльність;
- родинне виховання;
- самоврядування;
- художньо-естетичне виховання;
- волонтерська та благодійна діяльність.
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ЦДЮТ продовжує роботу за пріоритетними напрямками, які тісно
взаємопов’язані між собою,
утворюючи концепцію реалізації творчих
здібностей дітей, надання їм знань, умінь та навичок, розвитку творчої
особистості.

7. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КОМИШУВАСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ» КОМИШУВАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Комунальний заклад Комишуваський Будинок дитячої та юнацької
творчості важливого значення надає позашкільній освіті як дієвому важелю
соціального виховання і формування життєвої компетентності дітей і учнівської
молоді. Заклад здійснює важливий внесок у формування цілісного освітнього
простору, який створює умови для наповнення внутрішнього світу підлітка
ціннісним змістом серед пріоритетних напрямів державної політики.
Гуртки: початкового
технічного моделювання,
авіамоделювання,
судномоделювання,
повітряних зміїв, юних
користувачів персонального
комп’ютера, дитячої
анімації, гільйошування,
перукарів.

Щорічні успіхи вихованців закладу відомі не лише в області, а й за її
межами.
Протягом 2017-2018 навчального року маємо такі результати:
Всеукраїнський конкурс «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» Диплом I ступеня – 7 переможців;
Диплом II ступеня – 6 переможців;
Диплом III ступеня – 6 переможців.
Конкурс «Перші кроки технічної творчості» Диплом III ступеня – 2 переможці.
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 Фестиваль «Мирне небо Запоріжжя»
Диплом I ступеня – 1 переможець;
Диплом II ступеня: – 1 переможець;
Диплом III ступеня – 1 переможець.
Фестиваль «Країна мрій»
Диплом II ступеня – 2 переможці.
Цікавим є досвід роботи педагогічного колективу щодо організації
позашкільної освіти в умовах сільської місцевості. КБДЮТ задовільняє
освітньо-культурні потреби вихованців, потреби у їх професійному
самовизначенні і творчій самореалізації, займається розвитком та надає
підтримку здібним, обдарованим і талановитим учням. Педколектив закладає
підвалини для саморозвитку та професійного самовизначення в майбутньому
своїм вихованцям.
Головною метою роботи Будинку дитячої та юнацької творчості
Комишуваської селищної ради є взаємний та плідний розвиток особистості
педагога і його вихованців на основі рівності в спілкуванні й партнерства в
спільній діяльності.
Основне завдання - надання допомоги вихованцям у визначенні власного
ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу.
Тому відповідними є функції вихованця і функції педагога.
Функції вихованця - разом із засвоєнням відповідних знань розвивати в
собі творчість, навички, вміння самостійно їх розвивати, тобто оволодівати
науковим методом пізнання. Функції педагога Будинку - допомогти вихованцю
навчитися вчитись. А також, педагоги забезпечують
дітям доступ до
культурних цінностей, які не вивчають у школі, конкретизують та розширюють,
поглиблюють та інтегрують знання й уміння, які вони отримують в школі,
орієнтують їх на застосування знань та відпрацювання умінь у практичній
соціальній діяльності.
Педагоги Будинку дитячої та юнацької творчості постійно вдосконалюють
свій професійний рівень: навчаються на курсах при КЗ «ЗОІППО», займаються
самоосвітою, вивчають передовий досвід колег, беруть участь у методичних
заходах, працюють над методичними розробками тощо. Головне для них –
розвиток особистості, який відбувається у Будинку дитячої та юнацької
творчості через навчання з підготовки до життя, участі у створенні
матеріальних і духовних цінностей, потрібних суспільству.
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8. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ПРИМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
ПРИМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Мартищенко В. А. – директор КУ «Приморський
центр дитячої та юнацької творчості»
Приморської міської ради
В Комунальній установі «Приморський Центр дитячої та юнацької
творчості» Приморської міської ради
особливе значення приділяється
науково-технічному напряму роботи, забезпечення високої якості освітніх
послуг в інтересах юних громадян і суспільства.
Основними завданнями цього напряму є:
1.Теоретична підготовка вихованців до активної діяльності й набуття
техніко-технологічних знань, розширення наукового світогляду.
2. Практична підготовка вихованців до плідної науково-дослідницької роботи та оволодіння уміннями і навичками з технічної творчості, організація
змістовного дозвілля.
3. Формування психологічної готовності вихованців до обґрунтованого
вибору професії технічного профілю з урахуванням їх здібностей, уподобань,
інтересів, створення умов для професійного самовизначення.
4. Виховання культури праці, комплексу особистісних якостей, потрібних
людині як суб'єкту сучасного виробництва та культурного розвитку суспільства.
Основний зміст науково-технічного напряму ЦДЮТ забезпечується
науково-технічною творчістю вихованців, який включає:
- досвід набуття та поглиблення теоретичних знань про оброблювальні
матеріали, їх фізико-механічні властивості, інструменти та знаряддя праці,
способи виготовлення виробів;
- досвід практичної діяльності, набуття вмінь і навичок;
- досвід творчої праці, який передбачає самостійне визначення та
використання технології виготовлення виробів, активну участь у розв’язанні
творчих завдань.
В закладі працюють гуртки початково-технічного профілю, що є першою
ланкою в структурі гуртків науково-технічного напряму. До них належать
гуртки початкового технічного моделювання. Вони організовані для дітей
молодшого шкільного віку.
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Зміст
діяльності
гуртків
початковотехнічного
профілю
спрямований
на
введення дітей у світ
техніки, залучення їх до
створення
іграшок,
моделей
технічних
об'єктів
(машин,
механізмів тощо). У
доступній
формі
керівник
гуртка
Сухоребров В.В. ознайомлює вихованців із найпростішими технологічними
процесами, елементами електротехніки та графічної підготовки, розвиває
початкові вміння і навички обробки різких матеріалів. Істотне місце в роботі
гуртків займають ігри та змагання. Як показує досвід, заняття в гуртка
початково-технічного профілю є ефективною пропедевтикою для всіх форм
наступної роботи з юними техніками.
Гуртки
спортивнотехнічного
профілю
є
найчисленнішими в структурі
науково-технічного напряму
ЦДЮТ.
До цього профілю
належать гуртки:
авіамоделювання,
автомоделювання,
ракетомоделювання.
Їх відвідують учні середнього та старшого шкільного віку, які виявляють
інтерес до моделювання, технічних видів спорту.
У процесі роботи над створенням моделей, їх випробувань, вихованці
ознайомлюються з історією відповідних галузей техніки, досягненнями та
перспективами подальшого їх розвитку.
Значне місце в роботі гуртків спортивно-технічного профілю займає
участь дітей у змаганнях, виставках і конкурсах, які є ефективною формою
підведення підсумків роботи як гуртка в цілому, так і досягнень його окремих
вихованців. Щорічно вихованці гуртків Приморського ЦДЮТ стають
переможцями обласних змагань з авіамоделювання, виставок з початкового
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технічного моделювання, конкурсу «Наш пошук і творчість, тобі – Україно!»
та отримують премію голови Приморської міської ради.
Традиційним є проведення міських змагань, присвячених Дню дитинства
та Дню міста. Прикрасою міських свят завжди є виставка технічної творчості.
У травні місяці щорічно проводяться змагання (вільнолітаючі моделі літаків)
на честь Івана Зюзіна, який був першим керівником авіамодельного гуртка.
Восени проводяться змагання (радіокеровані моделі) серед учнівської молоді
міста. Нещодавно на базі аеродрому організовано клуб «Взльот», в роботі
якого активно беруть участь і вихованці ЦДЮТ.
В 2017 році керівник авіамодельного гуртка Сухоребров В. В. посів ІІ
місце в обласному конкурсі педагогічної майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».
Педагогічний колектив ЦДЮТ приділяє велику увагу саме розвитку
науково-технічної творчості, зміцнює матеріальну базу, підвищує кваліфікацію
на базі КЗ «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді «Грані» ЗОР.
Педагогічна
діяльність
керівників
гуртків
не
дає
миттєвого результату,
лише через певний
проміжок
часу
ми
можемо проаналізувати
як вплине вона на
особистість.
З
дня
заснування ЦДЮТ із
стін
нашого
навчального
закладу
вийшло
чимало
талановитих гуртківців,
які своєю працею, умінням, наполегливістю здобули шану серед земляків та
знайшли свій шлях в житті, прививають любов до технічної творчості вже
своїм дітям.
Так, Олег Ходоковський, колишній ученик Івана Зюзіна, разом з сином
Валентином, якого навчає Володимир Вікторович Сухоребров, активний
учасник всіх змагань з авіамоделювання.
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Продовжує навчання у Харківському національному аерокосмічному
університет ім. Жуковського Павло Микалюк, який за відмінні успіхи у
навчанні отримує Президентську стипендію.
Візірський Андрій закінчив Запорізький авіаційний коледж ім. Івченка за
спеціальністю «Виробництво авіаційних двигунів», в цьому навчальному році
закінчує
Харківський національний аерокосмічний університет ім.
Жуковського за спеціальністю «Технологія виробництва двигунів летальних
апаратів».
Візірський Сергій продовжує конструювати моделі літаків у вільний від
роботи час.
Смаглий Сергій закінчив Кіровоградську авіаційну інженерну академію,
нині працює за контрактом в Об’єднаних арабських Еміратах.
Соколов Олексій – випускник Запорізької інженерної академії за
спеціальністю «авіа інженер». Це далеко не повний перелік успішних
вихованців.
Дуже приємно, що наші вихованці не забувають наш Центр. Колишній
вихованець ЦДЮТ Сергеєв Андрій, який зараз працює льотчиком –
випробувачем, в цьому році до 100-річчя позашкільної освіти подарував
Центру радіокерований пілотажний літак.
Педагогічний колектив ЦДЮТ постійно знаходиться в пошуках нових
методів навчання і виховання підростаючого покоління. Для цього кожен
навчаючи, навчається сам, вдосконалюється як педагог та працює на
здобуття нашими вихованцями основних компетентностей: пізнавальних,
творчих, практичних, соціальних.
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9. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ»
ОРІХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Діяльність Комунального
закладу «Оріхівський районний Будинок
дитячої творчості» здійснюється на виконання Закону України «Про освіту»,
«Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад,
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, "Про мову
в Україні", "Про охорону дитинства", Указу Президента України «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в
Україні», реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі
освіти, Статуту закладу, інших чинних законодавчих та нормативних
документів.
Педагогічний колектив закладу позашкільної освіти спрямовує свої
зусилля на досягнення поставлених завдань:
- забезпечення надання освітніх послуг високої якості із науково-технічної
творчості вихованцям;
- впровадження сучасних педагогічних технологій, направлених на
забезпечення максимально сприятливих умов для розкриття та розвиток
творчих здібностей, талантів і обдарувань учнями закладу;
- національно-патріотичне виховання громадянина - патріота України,
готового брати на себе відповідальність, розбудовувати країну як суверенну,
незалежну, правову, соціальну державу;
- створення безпечних та сприятливих умов для всіх учасників освітнього
процесу щодо оволодіння відповідними знаннями, вміннями та навичками;
- розвиток професійної компетентності педагогів, удосконалення
самоосвітньої діяльності щодо використання сучасних педагогічних технологій
у практичній діяльності.
Педагогічний колектив працює над проблемною темою:_Соціалізація
освітнього процесу різнопрофільного позашкільного закладу освіти в умовах
об’єднаної територіальної громади.
У закладі функціонують гуртки науково-технічного напрямку:
- трасове авто моделювання;
- стендове моделювання;
- ракето моделювання;
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- студія декоративно-прикладного мистецтва.
У них займається біля 100 вихованців.
Формування дитячого контингенту, мережі гуртків та комплектування
груп здійснювалось з урахуванням інтересів, нахилів дітей і підлітків, побажань
їх батьків.
Керівники гуртків постійно працюють над розширенням та впровадженням
у роботу інноваційних форм проведення гурткових занять та виховних заходів.
Гурткові приміщення постійно поповнюються новими моделями спортивнотехнічного напряму, виробами
декоративно-прикладної
творчості,
методичними
розробками та матеріалами з
досвіду роботи.
Ефективним та якісним
показником результативності
діяльності гуртків та кожного
окремого вихованця нашого
закладу, стимулом для розвитку
та самоствердження учнів у
середовищі однолітків є організація масових заходів та участь їх у конкурсах
різного рівня.
Так, КЗ «Оріхівський РБДТ» вже 3 роки поспіль організує і проводить
міжшкільні змагання учнів молодшого та середнього шкільного віку з
початкового технічного моделювання. Мета цього заходу: активізація творчих
здібностей школярів, підвищення ролі початкового технічного моделювання в
системі безперервної освіти; пошук та підтримка обдарованих дітей молодшого
шкільного віку; збереження та розширення мережі гуртків початкового
технічного моделювання у школах та позашкільних навчальних закладах.
Гуртківці Будинку дитячої творчості м. Оріхова є постійними учасниками
обласних змагань з трасового автомоделювання, стендового моделювання,
ракетомоделювання, початкового технічного моделювання, інших конкурсів,
посідають призові місця. Результативність участі вихованців в різноманітних
конкурсах, фестивалях, змаганнях є якісним показником роботи гуртків.
Розкриття талановитих та творчо-обдарованих дітей, їх всебічна підтримка
та розвиток - основна складова роботи як керівника гуртка, так і закладу в
цілому. Талант дитини є стержнем, навколо якого формується і розвивається її
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особистість. Виявити цей стержень і розвинути його – це головна мета
педагога. А тому, прагнення педагогів до самовдосконалення, підвищення
професійних компетентностей є важливими чинниками у їх діяльності. Робота
адміністрації Районного будинку дитячої творчості спрямовується на
всебічно якісне підвищення професійного рівня педагогів, на збагачення
та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, на створення
сприятливих умов для творчої їх праці та досягнення головної мети.
Навчальні та виховні прийоми в роботі з гуртківцями вони обирають,
виходячи із закономірностей розвитку позашкільної освіти
Підвищення кваліфікації педагогів здійснюється на курсах при ЗОІППО,
участі у семінарах різного рівня, майстер-класах на базі обласного Центру
НТТУМ «Грані», самоосвітньої діяльності тощо.
Робота закладу затребувана молодим поколінням, тому дуже актуальним
питанням є збереження закладу та розширення мережі гуртків у м. Оріхів.

10. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Позашкільний навчальний заклад засновано у вересні 1965 р. при ЖКВ
Запорізького залізорудного комбінату як форпост для дітей гірників та
будівельників молодого міста Дніпрорудне.
З травня 1966 року форпост був реорганізований в Станцію юних техніків і
переїхав в нове приміщення по вул. Шахтарській, де знаходиться і сьогодні,
займаючи перший поверх будівлі. З січня 1972 р. Станцію перейменували в
Клуб юних техніків, який до 1995 року працював при профкомі ЗЗРК, потім був
переданий в комунальну власність Дніпрорудненської міської ради.
У 2009 році КЮТ перейменовано в КЗ «Центр дитячої та юнацької
творчості» Дніпрорудненської міської ради Василівського району.
Центр дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ) – це широкодоступний
комплексний заклад позашкільної освіти.
Цілі роботи закладу:
 створення гуманістично-орієнтованого виховного простору для творчого,
інтелектуального і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді;
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 підготовка підлітків до життя в нових соціально-економічних умовах;
 задоволення освітніх потреб та інтересів вихованців, реалізація їх
здібностей та обдарувань засобами гурткової роботи.
Головні завдання:
 реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;
 формування у вихованців національної свідомості, активної громадської
позиції, прагнення до здорового способу життя;
 виявлення, розвиток і підтримка юних талантів й обдарувань;
 створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку
вихованців;
 організація
правопорушень;

змістовного

дозвілля,

профілактика

бездоглядності,

 просвітницька діяльність тощо.
Серед напрямків освітньої діяльності найбільш розвинутий – науковотехнічний. Тут створені і плідно працюють гуртки:
- початково-технічного профілю - початкове моделювання, технічне
моделювання, «Умілі руки»;
- предметно-технічного
радіотехнічний;

профілю

-

стендове

судномоделювання,

- інформаційно-технічного профілю - комп’ютерна графіка і анімація, вебдизайн;
- художньо-технічного профілю - фото та комп’ютерний дизайн, юних
відеоаматорів, моделювання іграшок-сувенірів.
Вихованці гуртків беруть участь у різного рівня конкурсах, мають відзнаки
за перемоги.
Педагогічний колектив накопичив досвід з формування соціальної
компетентності у вихованців в гуртках науково-технічного напрямку.
Соціальна компетентність розглядається як рівень осмислення підлітком
себе та своєї належності до соціуму, розуміння своїх прав та обов’язків, ступеня
готовності до соціальних відносин і міжособистісних взаємодій. Важливе місце
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в системі формування соціальної компетентності підлітків в гуртках науковотехнічного напряму у закладі належить методам і формам виховання. При
відборі методів формування соціальної компетентності підлітків бралося до
уваги те, що кожний метод виконує певну організаційну, пізнавальну,
розвиваючу і виховну функцію. Виходячи з цього, використовувались три
групи методів: методи розвитку свідомості особистості; методи формування
суспільної поведінки; методи стимулювання діяльності та поведінки. З вище
перелічених методів, найефективнішими виявилися методи розвитку свідомості
особистості, формування в учнів поглядів і переконань - словесні методи
(роз’яснення, бесіда, лекція, диспут). За допомогою роз’яснення педагоги
впливають на свідомість учнів, прищеплюють їм моральні норми і правила
поведінки.
Метод
роз’яснення
часто
використовується
як
прийом виховання під
час
бесіди,
лекції,
диспуту.
Також у формуванні
соціальної
компетентності
мають
хороші
результати
використання методів змагання та заохочення. Метод змагання ґрунтується на
природній схильності дітей до здорового суперництва і самоутвердження в
колективі. Практикуються такі форми змагання: конкурси, виставки, вікторини
тощо, під час яких виявляються і розвиваються інтереси й творчі здібності
учнів, розширюються їхні знання і кругозір, активізується пізнавальна та інші
види суспільно-корисної діяльності.
Сформованості соціальної компетентності у вихованців в гуртках науковотехнічної творчості залежить від реалізації можливостей навчально-виховного
процесу в збагаченні соціальних знань, соціально-комунікативних умінь
вихованців через застосування системи творчих завдань на гурткових заняттях.
Саме цей досвід був представлений на обласному семінарі для педагогів
закладів позашкільної освіти у 2017 році на базі КЗ «Центр дитячої та
юнацької творчості» Дніпрорудненської міської ради. Екскурсія, майстеркласи, бесіди, розповіді стали джерелом обміну досвідом серед позашкільників
області.
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11. ТОКМАЦЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Токмацький Центр дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ) заснований у
2001 році шляхом злиття у комплексний позашкільний заклад 3-х профільних
закладів: Станції юних техніків, Станції юних натуралістів та Будинку творчості.
ЦДЮТ організовує свою роботу за принципом добровільності, вільного
вибору дітьми видів діяльності, диференціації змісту, форм освіти.
Основними документами, що визначають та регламентують аспекти
діяльності закладу позашкільної освіти, є Статут ЦДЮТ, який розроблений на
основі положень Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про
позашкільну освіту”, “Положення про позашкільний навчально-виховний
заклад”, “Конвенція ООН про права дитини” та інших нормативних документів,
що регулюють діяльність закладу позашкільного освіти.
Головна мета роботи Центру: забезпечення творчого, інтелектуального,
духовного розвитку дітей та учнівської молоді у творчих об’єднаннях за
інтересами у вільний від навчання час.
Головним завданням для педагогів є створення оптимальних умов для
інтелектуального, творчого розвитку вихованців; задоволення нахилів, інтересів
та обдарувань дітей; забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації;
професійного самовизначення тощо.
Проблемна тема закладу: «Розвиток професійної майстерності
позашкільного педагога як важливий фактор підвищення результативності
навчально-виховного процесу».
У Центрі дитячої та
юнацької
творчості
сформовано 6 гуртків
(9
груп)
з науково-технічної
творчості. У них навчається
біля 135
вихованців.
Освітній процес у гуртках
здійснюється
згідно
з
навчальними планами та
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навчальними
різного рівня.

програми.

Позашкільною освітою
охоплено
усі
заклади
загальної середньої освіти
міста Токмака. Навчають та
виховують дітей 4 керівника
гуртка з великим досвідом та
талантом
справжнього
педагога. Саме від залежить
успішне виконання завдань
позашкільної освіти і Центру
ДЮТ.
Починаючи з моменту
відродження гуртків технічної творчості в 2009 році, коли в ЦДЮТ почали знову
працювати
педагоги-професіонали з авіамодельного та автомодельного
напряму, початково-технічного моделювання та інших напрямів, вихованці
Токмацького Центру дитячої та юнацької творчості успішно навчаються і беруть
участь у різного рівня конкурсах та змаганнях.
Незмінно посідають I – III місця в обласних змаганнях з авто моделювання
та авіа моделювання; в обласних конкурсах-виставках «Наш пошук і творчість
тобі, Україно» та ПТМ, а також у Всеукраїнському етапі виставки-конкурсу з
ПТМ.
Протягом останніх трьох років
токмацькі автомоделісти впевнено
тримають перше місце в області з авто
трасового моделювання. Такі успіхи
стали можливими завдяки наполегливій
праці і зусиллям керівника гуртка
«Автотрасове моделювання» Бобиря
Володимира
Валентиновича
та
адміністрації Центру. Так, нещодавно в
Токмацькому ЦДЮТ була відкрита
діюча автотраса для авто трасового моделювання (друга в області, окрім траси
Центру «Грані»).

46

У травні 2018 р. юні
авіамоделісти
Токмацького
ЦДЮТ посіли І місце в
області з авіа моделювання
(метальні планери).

Успішною була участь керівника гуртка з автомоделювання Бобиря В.В. в
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності працівників
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник
гуртка спортивно-технічного профілю», який відбувся в 2016-2017 н. р. В
обласному етапі конкурсу Бобир В.В. зайняв І місце.
Запорукою успішної та творчої роботи закладу є професійне зростання
педагогічних працівників, орієнтоване на постійне примноження педагогами
теоретичних знань та практичних навичок і вмінь. Сприяє цьому систематична
участь керівників гуртків в обласних конкурсах методичних розробок з науковотехнічного напряму позашкільної освіти. Призерами і лауреатами цих конкурсів
стали: Гомон В. М., керівник гуртка «Юні користувачі ПК», Ковтуненко Н.О.,
керівник гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів», Івахненко Г.М., керівник
гуртка «У світі захоплюючої математики». Саме професійному зростанню,
розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної
культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення педагогів
адміністрація ЦДЮТ надає першочергового значення. Сподіваємось, що ці
зусилля будуть не марними, дадуть вихованцям знання та принесуть нові
перемоги.
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ПІДСУМКИ
Позашкільна освіта України, як одна з важливих складових системи
освіти, здатна задовольнити різноманітні потреби особистості у творчій
самореалізації, забезпечити її інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток.
Особливого значення для збереження і зміцнення соціально-економічного,
науково-технічного та оборонного потенціалу держави, в період переходу до
високотехнологічного інформаційного суспільства набуває науково-технічний
напрям позашкільної освіти.
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.
Дитяча технічна творчість – це опанування технікою й технологією
креслення, моделювання, конструювання, цілеспрямований процес навчання і
розвитку творчих здібностей вихованців, опанування науково-дослідницькою
роботою.
Дитяча технічна творчість – це формування готовності вихованців до
обґрунтованого вибору професії, усвідомлення значення новаторства й
винахідництва, цілеспрямованість, готовність до подолання труднощів на
шляху досягнення мети.
Шлях сьогоднішнього вихованця до майбутнього винахідника,
інженера, науковця починається від власноруч сконструйованої механічної
іграшки чи моделі до найсучасніших електронних приладів, лазерних
пристроїв, виготовлених у технічних гуртках, наукових об’єднаннях учнів.
Отже, технічна творчість – це свобода вибору, крок у невідоме, це
новизна, здогадка, евристичне прозріння, що викликає натхнення, радість, віру
у свої можливості. 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.
Вона розвиває у дітей допитливість, гнучкість мислення, пам’ять,
цілеспрямованість, уміння передбачати. А ще – усвідомлення користі й краси
праці, радість від творчого процесу…
Кожний заклад позашкільної освіти Запорізької області виділяється своїми
«родзинками», власними інноваціями та здобутками у навчанні та вихованні
дітей і молоді. Тому, створюючи цей Збірник, ми намагаємося розповсюдити
передовий педагогічний досвід позашкільної роботи та стимулювати до пошуку
нових форм і методів науково-технічної творчості учнівської молоді.
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ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ,
ДОСВІД ЯКИХ РОЗМІЩЕНО У ЗБІРНИКУ
«ГРАНІ НАУКОВО -ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ»
№ 1 (2018)

1. Комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради.
2. Заклад позашкільної освіти «Станція юних техніків» Запорізької міської
ради Запорізької області.
3. Станція
області.

юних

техніків

Мелітопольської міської ради Запорізької

4. Бердянський Клуб дитячої та юнацької творчості «Зоряний» виконкому
Бердянської міської ради Запорізької області.
5. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та
юнацької творчості і туризму» Василівської районної ради Запорізької області.
6. Вільнянський Центр дитячої та юнацької творчості ім. В. Гнаровської
м.Вільнянська Запорізької області.
7. Комунальний заклад «Комишуваський Будинок дитячої та юнацької
творчості» Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької
області.
8. Комунальна установа «Приморський центр дитячої та юнацької
творчості» Приморської міської ради.
9. Комунальний
заклад «Оріхівський районний Будинок
творчості» Оріхівської районної ради Запорізької області.

дитячої

10. Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості»
Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області.
11. Токмацький центр дитячої та юнацької творчості Токмацької міської
ради Запорізької області.

