Кам’янсько-Дніпровський Будинок дитячої творчості
Адреса
Вул. Гоголя, буд. 7-а, м. Кам’янка-Дніпровська, 71300
Директор
Стельмащук Лариса Миколаївна
Працюють
Випалювання по дереву, випилювання, радіотехнічний, фото,
гуртки НТТУМ «Сувенір», м’яка іграшка, художня вишивка, «Чарівний
клубок», «Майстри-чарівники», «Театр мод», бісероплетіння,
пап’є-маше, солоне тісто, Web-дизайн.
Досвід роботи
Кам’янсько-Дніпровський район відрізняється від інших
районів області своїми природними умовами, чудовими
родючими землями. Різні типи ландшафтів мають місце на
порівняно невеликій території. Природні ресурси багаті і
різноманітні. Найбільшим природним багатством району є
унікальне поєднання ґрунтів з великим вмістом піску, м’яким
кліматом та близькістю підземних вод. Це у свою чергу дає
можливість вирощувати ранні овочі високої якості, які
славляться по всій території України і за її межами та
розвивати сільське господарство в цілому.
Велику увагу приділять в районі і розвитку освіти дітей та
молоді. Серед освітніх закладів виділяється позашкільний –
Будинок дитячої творчості (відкритий у 1952 році).
Навчальний заклад розташований майже у центрі міста, у
чотирьохповерховому будинку. Головною метою діяльності
БДТ є створення умов для творчого, інтелектуального,

духовного
та
фізичного
розвитку дітей та учнівської молоді у вільний час, задоволення
їх освітніх потреб.
Будинок дитячої творчості та його філії у селах
займаються навчанням та вихованням дітей міста та району,
його відвідують майже 1000 дітей. Заклад здійснює роботу за
такими
напрямами:
художньо-естетичний,
науковотехнічний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний,
фізкультурно-спортивний та гуманітарний. Гуртки науковотехнічної 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 підвищення кваліфікації та професійної
майстерності педагогів з науково-технічної творчості
учнівської молоді, відповідно до наказу Департаменту освіти і
науки Запорізької облдержадміністрації (№ 0706 від
22.12.2015 р.) на базі Кам’янсько-Дніпровського БДТ був

проведений 17 травня 2016 року обласний семінар
«Урізноманітнення напрямів науково-технічної творчості в
комплексному позашкільному закладі».
В роботі семінару брали участь 49 педагогів з
позашкільних, загальноосвітніх та інших закладів освіти
м.
Запоріжжя
(ОЦНТТУМ «Грані»,
ЗОІППО),
м.
Енергодара (ЦДЮТ,
НМЦ
УО),
м.
Мелітополя (СЮТ),
м.
Василівки
(ЦДЮТТ),
м.
Дніпрорудного (ЦДЮТ), смт. Михайлівки (ДЦ),с. Великої
Білозерки (БДЮТ), м. Кам’янка-Дніпровської (БДТ, гімназія
«Скіфія», ЗОШ №2, ЗОШ №3, РМК ВО) та Кам’янськоДніпровського
району
(Благовіщенська
ЗОШ,
Великознам’янські ЗОШ №№ 1,2,3, Дніпровська ЗОШ №2,
Нововодянська ЗОШ, Новодніпровська ЗОШ).
Учасників семінару тепло привітали вихованці закладу,
голова Кам’янсько-Дніпровської районної ради Олененко
Геннадій Андрійович, керівник апарату райдержадміністрації
Кабко Наталія Володимирівна, начальник відділу освіти
Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації Танько Сергій
Григорович (відео привітання) та заступник директора з НМР
Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані» Ревков
Олександр Васильович.
Директор
Кам’янськоДніпровського Будинку дитячої
творчості Стельмащук
Лариса
Миколаївна презентувала заклад,
ознайомила присутніх з тим, як живе
і працює колектив, розповіла про
досягнення педагогів та вихованців,
проблеми створення та розвитку
гуртків науково-технічної творчості.
Про створення оптимальних умов для розвитку науковотехнічної творчості дітей та
молоді в позашкільному закладі
доповіла методист РМК відділу
освіти Кам’янсько-Дніпровської
райдержадміністрації Стригунова
Олена Миколаївна.
Тепло
привітала учасників обласного
заходу та висвітлила питання використання ресурсів закладів
освіти в організації позашкільної діяльності дітей методист
НМЦ позашкільної освіти Запорізького обласного інституту

ППО Заруба Світлана Петрівна.
Після невеличкої екскурсії по закладу відбулася
практична частина семінару. Кожний учасник семінару
побував на одному з п’ятьох
майстер-класів:
-

«Вишивка
стрічками»
(провела Вербицька Олена
Іванівна, керівник гуртка
«Художня вишивка»);

- «Виготовлення оберегу»
(Московка
Марина
Георгіївна,
керівник
гуртка «Солоне тісто»);

«Крокуси з гофропаперу» (Половкова
Ірина Аполінаріївна, керівник гуртка
«Сувенір);

- «Досвід
роботи
юних
радіотехніків» (Кузьмін Іван
Михайлович,
керівник
гуртка «Радіотехнічний»);

- «Пасхальні візерунки» (Казаков
Андрій Борисович, керівник
гуртка
«Випалювання
по
дереву»).
Після
закінчення
майстеркласів перед учасниками обласного
заходу виступили вихованці гуртків
естрадної
пісні
«Крещендо»
(керівник
Стельмащук
Лариса
Миколаївна)
та
«Театр
мод»
(керівник Єременко Олена Ігорівна).

З метою аналізу проведеного заходу організатори
використали такі технології: «Скринька очікувань» та «Книга
відгуків, порад та побажань». Обговорення
підсумків
семінару відбулося з використанням інтерактивної технології
«Мікрофон».
Високо оцінили майстерність педагогів Кам’янськоДніпровського Будинку дитячої
творчості та рівень
проведення обласного семінару усі виступаючі, в т. ч. керівник
гуртка Василівського Центру дитячо-юнацької творчості та
туризму Лобода
Лілія Михайлівна, керівник гуртка
Мелітопольської станції юних техніків Конча Наталія
Олександрівна, методист НМЦ Енергодарського відділу освіти
Худенкова Ірина Григорівна, методист Дніпрорудненського
Центру дитячої та юнацької творчості Рубель Олександр
Миколайович, керівник гуртка Михайлівського дитячого
центру Хникін Олександр Миколайович, методист НМЦПО
Запорізького ІППО Заруба Світлана Петрівна, заступник
директора з навчально-методичної роботи Запорізького
обласного Центру НТТУМ «Грані» Ревков Олександр
Васильович та інші учасники семінару.
Організатори семінару також підготували та провели для
гостей цікаву та змістовну екскурсію в історико-археологічний
музей. Місцевість, де знаходиться Кам’янсько-Дніпровський
район, була заселена з найдавніших часів. Так, в околицях села
Благовіщенка
виявлено
залишки стоянки доби
палеоліту (понад 15 тисяч
років тому). Кілька стоянок
епохи ранньої бронзи, а
також
поселення
білозерської культури. У
кінці V – початку ІV
сторіччя нашої ери виникло скіфське укріплене поселення, так
зване Кам’янське городище (м. Кам’янка-Дніпровська) – центр
степової Скіфії того часу. На території району розташовані
історико-культурні та археологічні пам’ятки: курганний
могильник «Мамай-гора», «Кам’янське городище» та
курганний могильник «Солоха».
За високий організаційно-методичний рівень проведення
обласного семінару педагогічний колектив Кам’янськоДніпровського Будинку дитячої творчості та окремі педагоги
були відзначені подяками комунального закладу «Запорізький
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
«Грані» Запорізької обласної ради.

