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Студії: початкового технічного моделювання та креативного
дизайну, образотворчого мистецтва, декоративноприкладного мистецтва «Веселка», м’якої іграшки, дизайну.
Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської
міської ради Запорізької області є правонаступником Палацу
піонерів м. Мелітополя, який було засновано у 1935 році в
одному з найкрасивіших будівель Мелітополя, колишньому
Товаристві взаємного кредиту.
Сучасний Палац дитячої та юнацької творчості - це понад
1300 дітей та учнівської молоді віком від 4 до 18 років, які
займаються у 75 гуртках, ансамблях, творчих об’єднаннях.
Навчально
– виховний
процес в
закладі
здійснює
педагогічний колектив, до складу якого входить 41 педагог. 5
дитячих колективів мають почесні звання «Народний
художній колектив України», 4 – «Зразковий художній
колектив України».
Пріоритетним в роботі Палацу є художньо-естетичний
напрям. Проте є і декоративно-ужитковий відділ художньотехнічного профілю. Гуртки художньо-технічної творчості
мають на меті: вчити дітей розуміти та цінувати прекрасне,
формувати всебічний розвиток дитини з творчим мисленням,
прививати любов до народних ремесел, збереження народних
традицій , збагачення духовного світу вихованців. Педагоги
відділу
декоративно-ужиткового
мистецтва
постійно
підвищують свою педагогічну майстерність, використовують
інноваційні технології, проводять майстер-класи.
З метою підвищення кваліфікації та професійної
майстерності педагогів з науково-технічної творчості
учнівської молоді, відповідно до наказу Департаменту освіти і
науки
Запорізької
облдержадміністрації
на
базі
Мелітопольського ПДЮТ був проведений 18 лютого 2015
року
обласний
семінар
«Розвиток
життєвої
компетентності
творчої особистості,
здатної
успішно
самореалізуватися у
соціумі
як
громадянин,
професіонал, носій культури».

В роботі семінару брали участь 55 педагогів з
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м.
Мелітополя (ПДЮТ, СЮТ, ЦДЮТ, ЦТКТУМ, ЦЕНТУМ,
МАН),
Запоріжжя
(ОЦНТТУМ
«Грані»,
ЗОІППО),
Енергодара (ЦДЮТ), Бердянська (ЦДЮТ), Токмака (ЦДЮТ),
Бердянського,
Василівського,
Веселівського,
Мелітопольського, Михайлівського, Оріхівського (Оріхів,
Комишуваха), Приазовського, Приморського, Токмацького,
Чернігівського та Якимівського районів.

Учасників семінару тепло привітали начальник
управління освіти Мелітопольської міської ради Єлісєєв Ігор
Анатолійович та вихованці Палацу.
Директор
Мелітопольського ПДЮТ
Міщак Тетяна Михайлівна
презентувала
заклад,
розповіла про його минуле
та сучасне, досягнення
педагогів та вихованців
Палацу.
Під час екскурсії

учасники обласного семінару були
вражені красотою и пишністю
Палацу дитячої та юнацької
творчості,
красиво
та

належним чином оформленими
навчальними приміщеннями, музеєм, виставками дитячих
робіт, методичних матеріалів.

Про особливості навчально – виховного процесу у
гуртках декоративно-прикладного відділу доповіла заступник
директора ПДЮТ з навчально-виховної роботи Болбат Юлія
Вікторівна. Досвідом використання особисто – орієнтованого
підходу на заняттях гуртків відділу з дітьми різних вікових
категорій поділилася керівник студії початкового технічного
моделювання та креативного дизайну Борзова Олена
Олександрівна. Тема доповіді Карайлієвої Тетяни Вікторівни,
керівника студії образотворчого мистецтва - «Розвиток
особистості здатної само реалізуватися у професійній сфері».
Під час практичної частини семінару кожний учасник
семінару побував на двох з чотирьох майстер-класів:
«Виготовлення пташки –
синички з ниток» (провела
Болбат Юлія Вікторівна,
керівник
студії
м’якої
іграшки);

«Плетіння символу коловрата у техніці
мандали Ojo de Dios" (Борзова Олена
Олександрівна,
керівник
студії
початкового
технічного
моделювання
та
креативного
дизайну);

«Декорування серветки технікою
набійки»
(Ташевська
Олена
Вікторівна,
керівник
студії
декоративно-прикладного
мистецтва «Веселка»);
«Декорування
прикрас
з
солоного тіста природними
матеріалами»
(Карайлієва
Тетяна Вікторівна, керівник
студії
образотворчого
мистецтва, Слушаєва Наталя
Євгеніївна,
керівник
студії
дизайну).

Після закінчення майстер-класів для учасників обласного
заходу
вихованці
Палацу
показали
міні-концерт.

Завершальним блоком програми семінару стало обговорення
його підсумків. Методист науково-методичного центру
позашкільної освіти Запорізького ОІППО Заруба Світлана
Петрівна проаналізувала проведений захід з точки зору
розвитку життєвої компетентності творчої особистості.
Учасники заходу відповіли на запитання анкети щодо
обласного семінару. Високо оцінили майстерність педагогів
Мелітопольського Палацу дитячої та юнацької творчості та
рівень проведення обласного семінару в. о. директора
методкабінету управління освіти Мелітопольської міської
ради Мринська Наталія Василівна, директор Комишуваського
Будинку дитячої творчості Андрієнко Тамара Леонідівна,
директор Приморського Центру дитячої та юнацької
творчості Мартищенко Валентина Андріївна, директор
Приазовського Будинку дитячої та юнацької творчості
Арабаджи Тетяна Олексіївна, методист Бердянського
районного відділу освіти Чорна Маргарита Григорівна,
заступник директора з навчально-методичної роботи
Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані» Ревков
Олександр Васильович та інші учасники семінару.
За високий організаційно-методичний рівень проведення
обласного семінару педагогічний колектив Мелітопольського
Палацу дитячої та юнацької
творчості та окремі педагоги були
відзначені подяками комунального
закладу «Запорізький обласний
центр науково-технічної творчості
учнівської
молоді
«Грані»
Запорізької обласної ради.

