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Працюють Основи комп’ютерної графіки, Lego-робототехніка, «Роботи
гуртки
навколо нас», швейна справа, механічна іграшка, декоративноНТТУМ
ужиткове мистецтво, флористика, «Веселі намистинки»
З ініціативи Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані»
Досвід
та за підтримки Департаменту освіти і науки Запорізької
роботи
облдержадміністрації на базі Мелітопольського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості 17 жовтня 2019 р. був
проведений обласний семінар «Виховання патріотизму та
національної свідомості в умовах комплексного районного
закладу позашкільної освіти».
В роботі семінару брали участь 30 педагогів закладів освіти
Мелітопольського району (БДЮТ, Костянтинівський ліцей
Ерудит), Запоріжжя (ЗОЦНТТУМ «Грані»), Енергодара (ЦДЮТ),
Мелітополя (ЦПО), Василівки (ЦДЮТТ), Комишувахи (БДЮТ),
Веселого (БДЮТ), Михайлівки (ДЦ), Приазовського (БДЮТ),
Приморську (ЦДЮТ), Чернігівки (БДЮТ), Якимівки (БДЮТ) та
Бердянського району (Осипенківська ЗОШ, ВО).
Робота
Будинку
дитячої
та
юнацької
творчості
Мелітопольської районної ради дещо відрізняється від інших
закладів
позашкільної
освіти області. Головною
відмінністю, специфікою
є те, що адміністративний
центр знаходиться у місті
Мелітополі, проте усі
гуртки функціонують на
базі 13 закладів освіти
району, які в свою чергу
по різному віддалені від
центру. Тому, основна
частина методичного обласного заходу пройшла на базі
Костянтинівського ліцею «Ерудит».
Знайомство зі специфікою роботи Будинку дитячої та
юнацької творчості Мелітопольського району відбулося під час
доповіді-презентації, з якою виступила директор закладу
Назаренко Оксана Володимирівна. У закладі працюють гуртки 8ми напрямів позашкільної освіти, якими керують 35 педагогів, з
них 34 - працюють за сумісництвом. (Це ще одна специфіка
роботи БДЮТ – керівниками гуртків працюють майже одні
сумісники, це вчителі тих закладів освіти, на базі яких
проводяться гурткові заняття). Наповнюваність груп, як правило,

більше 15 вихованців. Більшість гуртків працюють за
адаптованими програмами, які затверджені місцевими органами
виконавчої влади. Вихованці гуртків щорічно посідають безліч
призових місць у різноманітних заходах районного та обласного
рівнів.

Оксана Володимирівна також презентувала основну тему
семінару – «Виховання патріотизму та національної свідомості
в умовах комплексного районного закладу позашкільної освіти».
Події, що зараз відбуваються в Україні, беззаперечно засвідчують
– найгостріше постає сьогодні питання, пов’язане з вихованням
патріотизму та формуванням національної свідомості молодого
покоління. Адже саме їм будувати майбутнє нашої держави,
відстоювати і захищати її інтереси.
Тому педагоги БДЮТ виховують у дітей любов й
прихильність до своєї сім'ї, дому, вулиці, села; формують
бережливе ставлення до природи і всього живого; виховують
повагу до праці; розвивають інтерес до народних традицій;
формують елементарні знання про права людини; знайомлять
дітей з символами держави: герб, прапор, гімн і розуміння їх
значення і символіки; розвивають почуття відповідальності і
гордості за досягнення своєї країни; формують толерантність,
почуття поваги до інших народів, їх традицій. Це все поступово
реалізується в БДЮТ у всіх видах дитячої творчої діяльності: на
заняттях, в походах і екскурсіях, репетиціях і концертах, в іграх,
у праці, в побуті. Весь освітній процес насичений різними
аспектами патріотичного виховання.
Учасники семінару ознайомилися також з
роботою технічного гуртка «Цікавий світ Legoробототехніки», який працює на базі
Костянтинівського ліцею «Ерудит» з вересня
2018 року. Презентував роботу гуртка та
роботів керівник гуртка Неліпа Віталій
Васильович.
Під час практичної частини заходу кожний учасник семінару

мав змогу взяти участь у 2–х майстер-класах:
- Виготовлення
українського
оберегу «Лопатка» (провела
керівник гуртків декоративноужиткового
мистецтва
«Флористика»
Соколова
Олена Миколаївна);

- Обереговий браслет на
удачу (провела керівник
гуртків
«Берегиня»,
«Швейна
справа»
Тарарухіна
Анна
Євгенівна).
Обговорення підсумків обласного семінару відбулося з
використанням інтерактивної технології «Мікрофон».
Високо оцінили роботу колективу Мелітопольського
районного Будинку дитячої та юнацької творчості та рівень
проведення обласного семінару усі виступаючі, в т. ч. заступник
директора Центру позашкільної освіти м. Мелітополя
Прокопенко Олена Миколаївна, директор Веселівського Будинку
дитячої та юнацької творчості Дубіна Людмила Костянтинівна,
завідувач відділу Центру дитячої та юнацької творчості м.
Енергодар Вінс Ірина Василівна, методист Запорізького
ОЦНТТУМ «Грані» Комиса Ірина Вікторівна, методист відділу
освіти Бердянського району Чорна Маргарита Григорівна,
заступник директора
з
навчальнометодичної роботи
Запорізького
обласного
Центру
НТТУМ
«Грані»
Ревков
Олександр
Васильович та інші
учасники семінару.
Гості
щиро
дякували
педагогічному
колективу
Мелітопольського БДЮТ за теплий прийом, щирість в обміні

досвідом, за корисні знання та уміння, які вони набули під час
обласного семінару.
Після перерви для учасників
заходу була організована змістовна
автобусна екскурсія на Кам’яну
Могилу (біля с.м.т. Мирне, над
річкою
Молочною).
Кам’яна
Могила — світова пам’ятка давньої
культури в Україні. З 2008 р. —
Національний
історикоархеологічний заповідник. Пагорб,
що тисячоліттями слугував людям
вівтарем
для
відправлення
язичницьких обрядів,
містить
декілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень —
петрогліфів. Хронологія петрогліфів охоплює величезний період
від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя (XXIV—XXII тис.
до
н. е.
до
X—XII ст.).
Являє
собою
останець
пісковику Сарматського моря, з тріщинами й розломами, що
привели до нагромадження плит і утворення великого
числа гротів. Навалені тут природою камені то виступають із
землі вертикально, то, відхиляючись у протилежні боки,
утворюють начебто навіси.
Дослідження
вчених призвели до
відкриття 65 гротів та
печер, на стелях яких
виявлено декілька тисяч
рідкісних наскальних
зображень.
Глибоко
реалістичні
малюнки
дають уявлення про
господарчу діяльність первісних людей Південної України, їх
духовній культурі. З 2006 р. заповідник є претендентом на
включення до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Кам’яна Могила потрапила у перелік «7-ми чудес» України 2015.
За високий організаційно-методичний рівень проведення
обласного семінару педагогічний колектив Мелітопольського
районного 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.
.

