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Досвід роботи

У пригожий осінній день організатори науково-технічної
творчості учнівської молоді Запорізької області зібралися у
чудовому місті Приморськ. Тут на базі
Приморського
районного Центру дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ) 09
жовтня 2013 року відбувся обласний семінар – практикум для
керівників гуртків спортивно-технічного профілю та методистів
позашкільних навчальних закладів за темою: «Залучення учнів
до
технічної
творчості один
із
шляхів
змістовної
організації
вільного
часу".
У
роботі
семінару
взяли
участь
педагоги Приморського ЦДЮТ, Запорізького обласного Центру
НТТУМ «Грані», Шевченківського ЦДЮТ м. Запоріжжя,
Василівського ЦДТтаТ, Мелітопольської СЮТ, Бердянського
Клубу ДЮТ «Зоряний», Бердянської СЮТ, Андріївського БДТ
Бердянського району, Оріхівського БДТ, Приазовського БДЮТ,
ЦДЮТ м. Токмак, Чернігівського БДЮТ, шкіл м. Приморська
та Приморського району. Усього у заході брали участь 41 чол.
з 11 районів та міст області (19 навчальних закладів).
З вітальними словами до учасників обласного заходу
звернулися начальник відділу
освіти,
молоді
та
спорту
Приморської
райдержадміністрації
Карнаух
Ганна
Володимирівна
та
заступник
директора
з
навчально-методичної
роботи
Запорізького обласного Центру
НТТУМ
«Грані»
Ревков
Олександр Васильович.

Під
керівництвом
директора
Приморського
районного Центру
дитячої та юнацької
творчості
Мартищенко
Валентини
Андріївни пройшла
презентація
комунальної установи. Форма презентація була яскравою та
незвичайною: поєднання «живого» показу окремих гуртків з
мультимедійною презентацією досягнень вихованців.
Перед учасниками семінару виступили психолог
Приморського районного методичного центру Волік Тетяна
Дмитрівна
(«Створення
сприятливого
психологічного
мікроклімату в роботі гуртка») та методист ЦДЮТ Чернова
Ольга Вікторівна («Розвиток творчої ініціативи, стійкого
інтересу до технічних професій засобами позашкільної
освіти»).
Під
час
практичної
частини
семінару
відбулося цікаве
відкрите заняття
авіамодельного
гуртка (керівник
–
Сухоребров
Володимир
Вікторович)
та майстер-клас зі створення
сувенірів з типового приморського
матеріалу - черепашок (народний
майстер - Шиян Володимир
Іванович).
Вихованці Сухореброва В. В. беруть активну участь та
перемагають на конкурсах та змаганнях різного рівня.
Наприклад, Віктор Сухоребров став чемпіоном Кубку України з
авіамодельного спорту.
З дня заснування Центру дитячої творчості у
Приморську із стін цього навчального закладу вийшло чимало
талановитих гуртківців, які своєю працею , умінням,
наполегливістю здобули шану серед земляків та знайшли свою
стежину в житті, привили любов до технічної творчості вже у

своїх дітей. Так, Олег Ходоковський, колишній ученик Івана
Зюзіна, разом з сином Валентином, якого навчає Володимир
Вікторович Сухоребров, активний учасник всіх змагань з
авіамодельного спорту.
Продовжує навчання у Харківському національному
аерокосмічному університеті
ім. Жуковського
Павло
Микалюк, Ногайському сільськогосподарському коледжі за
спеціальністю «технік – механік» – Віктор Сухоребров.
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 авіа-інженерну академію (на теперішній час
працює за контрактом в Об’єднаних Арабських Еміратах).
Соколов Олексій – випускник Запорізької інженерної академії
за спеціальністю «авіа інженер».
Завершальним
акордом обласного заходу
стали показові виступи
юних авіамоделістів на
міському
стадіоні
з
радіокерованими моделями
(під
керівництвом
Сухореброва В. В.).
Підводячи підсумки
обласного
семінару
за
високий організаційно-методичний рівень заходу, щиру
гостинність господарям дякували Яковлєва М. Д., директор
Андріївського Будинку дитячої творчості Бердянського району;
Яновський І. І., керівник авіамодельних гуртків ЦДЮТ
Шевченківського району м. Запоріжжя;
Ревков О. В.,
заступник директора з НМР обласного Центру НТТУМ «Грані»
та інші. Учасники відмічали, що семінари з НТТУМ, які
проводяться в області за ініціативою Центру «Грані», дуже
корисні як учасникам, так і організаторам, стимулюють до
пошуку нових форм і методів та дозволяють розповсюджувати
кращий досвід позашкільної роботи.
Подяки Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані»
було вручено колективу Приморського ЦДЮТ (директор –
Мартищенко В. А.), районному відділу освіти, молоді та спорту
(начальник – Карнаух Г. В.), педагогам ЦДЮТ Черновій О. В.,
Сухореброву В. В., Капустіній Н. М. та народному майстру
Шияну В. І.

