Комунарський Центр молоді та школярів м. Запоріжжя
Адреса
Директор
Працюють
гуртки НТТУМ
Досвід роботи

Вул. Ситова, б. 17-А, м. Запоріжжя, 69017
Хвастик Михайло Володимирович
Програмування в мережі Інтернет, основи роботи на ПК,
«Власна справа» («школа бізнесу»), дизайн, англійський в
сфері ІТ.
На базі Комунарського районного Центру молоді та
школярів м. Запоріжжя 16 травня 2013 р. відбувся обласний
семінар заступників директорів, методистів позашкільних
навчальних закладів та керівників гуртків МАН за темою
«Особливості організації науково-дослідницької роботи у
комплексному позашкільному навчальному закладі».
Під час відкриття семінару учасників привітали: Хвастик
Михайло Володимирович, директор Комунарського РЦМШ;
Могілевська Вікторія Мойсеївна, директор ЦПО ЗОІППО;
Ревков Олександр
Васильович,
заступник
директора з НМР
Запорізького
обласного Центру
НТТУМ «Грані».
Віртуальну
екскурсію «Давайте
познайомимось» здійснила Коляда Олена Сергіївна, заст.
директора з НВР КРЦМШ. З доповіддю «Методичний
супровід розвитку науководослідницької
діяльності
вихованців»
виступила
Буйниченко Лариса Дмитрівна,
заст. директора з НВР КРЦМШ.
Тему «Розвиток наукового
мислення
вихованців»
висвітлила Заховалко Тетяна
Вікторівна, доцент ЗНУ, кандидат ф. м. н.
Основну тему семінару «Створення умов для розвитку
наукової
та
дослідницькоекспериментальної
діяльності
вихованців»
розкрила керівник
Малої
академії
управління бізнесом
(МАУБ) Старікова

Олена Михайлівна.
МАУБ – це структурний підрозділ Комунарського
районного центру молоді та школярів, що працює в системі
Малої академії наук за відділеннями:
- комп’ютерних наук
- економіки
- філології та мистецтвознавства.
З економічного гуртка в 1998 році Мала академія управління
бізнесом перетворилася у крупний навчальний підрозділ
КРЦМШ, в якому на сьогодні працюють школи
допрофесійної підготовки:
школа бізнесу
школа інформатики
школа дизайну
гуртки англійської мови.
Мета діяльності МАУБ – надання якісної позашкільної
освіти, підвищення рівня до профільної та профільної
підготовки учнів через, по-перше, поглиблене вивчення
спецкурсів у школах допрофесійної підготовки МАУБ, подруге – залучення до навчально-дослідницької та науководослідницької діяльності учнів на Кафедрі наукових
досліджень.
Практичний психолог КРЦМШ Лошак Вікторія
Валеріївна
розкрила тему «Психологічний супровід
навчально-виховного процесу в МАУБ через виявлення,
розвиток і підтримку обдарованої молоді».
Наступною
частиною
семінару була презентація
наукових робіт вихованців та
зустріч з випускницею школи
бізнесу
МАУБу Рожковою
Вікторією. Учасники заходу
відвідали виставку творчих робіт вихованців, методичних
розробок, програмно-методичного забезпечення.
Після перерви відбулося відкрите бінарне (англійська
мова + інформатика) заняття з теми «Пошукові системи в
Інтернеті», яке чудово провели та зробили його самоаналіз і
аналіз молоді керівники гуртків Старікова Валерія
Вікторівна та Качан Іван Іванович.
Підведення підсумків обласного заходу проводилося із
використанням
інтерактивної
технології
«відкритий
мікрофон». Усі учасники високо оцінили рівень науководослідницької роботи учнівської молоді у Комунарському
ЦМШ та рівень проведення обласного семінару.

