
Центр дозвілля дітей та юнацтва Орджонікідзевського району 

 

Адреса Вул. Панфіловців , б.20, м. Запоріжжя, 69035 

Директор Малиш Віталій Володимирович 

Працюють 

гуртки з 

НТТУМ 

Початкове технічне моделювання, образотворче мистецтво, 

декоративно-ужиткове мистецтво («Оберіг», «Умілі ручки»), 

конструювання та моделювання одягу 

Досвід роботи 25 листопада 2015 року на базі Центру дозвілля дітей 

та юнацтва Орджонікідзевського району м. Запоріжжя 

відбувся обласний семінар з НТТУМ за темою «Організація 

змістовного дозвілля учнівської молоді з використанням 

інтерактивних технологій». 
Програма семінару визвала неабиякий інтерес серед 

позашкільників області. Не зважаючи на  капризи погоди 

(падав холодний 

осінній нудний дощ), 

до Центру дозвілля  

прийшли та приїхали 

педагоги Запорізького 

обласного Центру 

НТТУМ «Грані», 

Хортицького ЦЕВ, 

позашкільних 

закладів  Енергодара, 

Мелітополя, Токмака, Василівки, Дніпрорудного, Великої 

Білозерки, Вільнянська, Гуляйполя, Оріхова, Комишувахи, 

Куйбишева, Новомиколаївки, Полог, Запорізького та 

Мелітопольського районів, Запорізького інтернату № 7 та 

ЗНВК № 67 м. Запоріжжя (усього 38 учасників з 22  

закладів). 

 Педагоги ЦДДЮ Орджонікідзевського району щиро 

зустріли гостей. Була організована екскурсія по закладу. 

Учасників обласного 

заходу привітали: 

Малиш Віталій 

Володимирович, 

директор ЦДДЮ 

Орджонікідзевського 

району; Зубова Інна 

Олександрівна, 

методист 

інформаційно-аналітичного центру Департаменту ОНМС м. 

Запоріжжя; Ревков Олександр Васильович, заступник 

директора з НМР Запорізького обласного Центру НТТУМ 

«Грані»; Заруба Світлана Петрівна, методист Центру 



позашкільної освіти Запорізького обласного ІППО. 

Директор закладу, Малиш В. В. здійснив 

мультимедійну презентацію ЦДДЮ Орджонікідзевського 

району. Це багатопрофільний позашкільний навчальний 

заклад, діяльність якого спрямована на забезпечення 

реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти, 

становлення і розвиток особистості вихованця в умовах 

створеного розвиваючого середовища. Більше тисячі 

вихованців Центру дозвілля отримують додаткову освіту у 

40  гуртках за такими напрямками творчої діяльності: 

художньо-естетичний, гуманітарний, туристсько-

краєзнавчий, науково-технічний, фізкультурно-спортивний, 

військово-патріотичний, соціально – реабілітаційний, 

оздоровчий. Значне місце в роботі ЦДДЮ займають гуртки 

раннього пізнавального розвитку «Малятко». Навчально-

виховний процес у закладі забезпечують 35 педагогів, серед 

яких: 5 – відмінників освіти; 2 – майстри спорту; 1 - 

заслужений артист України; 21 педагог нагороджений 

почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, 

Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької 

міської ради. 

 Як використовують інтерактивні технології під час 

гурткових занять показали гостям педагоги ЦДДЮ: 

 

- Макута Наталія 

Андріївна, керівник гуртка 

«Абетка», тема заняття 

Морська подорож в пошуках 

букв»; 

 

 

 

 

 

- Конюшина 

Олена 

Володимирівна, 

керівник гуртка 

англійської  мови 

«ABC club», тема 

заняття «Моє хобі»; 

 

 

 

 



- Ковальська 

Наталя 

Олександрівна, 

керівник гуртка 

декоративно-

ужиткової 

творчості «Оберіг», 

тема заняття «До 

травиноньки 

травинонька, до квітиноньки квітинонька». 

Інтерактивні технології – це, насамперед, діалогове 

навчання, під час якого відбувається співпраця педагога і 

вихованця, учня і учня. А як на цей діалог впливає 

темперамент людини? Практичний психолог ЦДДЮ 

Вікторов Іван Васильович провів  серед учасників семінару 

тренінг «Методика визначення відповідності інтерактивних 

методів темпераменту педагогічних працівників». А також 

гості отримали матеріали для подальшої роботи з цього 

питання у своїх колективах.   

Після перерви відбулася практична частина заходу. 

Майстер – клас  «Відеопроект власними руками» провів 

директор 

ЦДДЮ Малиш 

Віталій 

Володимирович 

за підтримки 

інженера-

електроніка 

Запорізького 

колегіуму № 96 

«Елінт» 

Шевченко  

Наталії Степанівни. Під час цього майстер-класу учасники 

обласного заходу навчилися монтувати відео у програмі 

«Video editor», наповнюючи його аудіовізуальними 

ефектами. Змонтували відео проект «Завітала зимонька». Усі 

учасники семінару були забезпечені ноутбуками.  

Майстер-клас виявив нагальну необхідність педагогів 

області у проведенні подібних семінарів, на яких практично 

опановують новітні інформаційно-комунікативні технології.  

Слова вдячності колегам з ЦДДЮ Орджонікідзевського 

району висловили: Дашковська О. А., директор 

Василівського Центру дитячо-юнацької творчості та 

туризму, Волковинська Н. І., культорганізатор Пологівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості, Болбат  Ю. В., 



заступник директора з НВР Мелітопольського Палацу 

дитячої та 

юнацької 

творчості, 

Писанко І. В., 

керівник гуртка 

Центру дитячої 

та юнацької 

творчості 

Запорізького 

району, 

Мосунова Т. Г., заступник директора з НМР 

Енергодарського Центру дитячої та юнацької творчості та 

інші.   

Від імені Центру «Грані» за високий рівень проведення 

обласного семінару були вручені подяки педагогам:  Макуті 

Н. А., Конюшиній  О. В.,  Ковальській     Н. О.,  Вікторову    

І. В., Шевченко Н. С. та всьому колективу ЦДДЮ 

Орджонікідзевського району  м. Запоріжжя  на чолі з 

директором Малишом В. В.. 

Серед побажань учасників  к організаторам заходу 

основним було -  подальше проведення обласних семінарів з 

НТТУМ,  на яких практична частина переважала б  над 

теоретичною. І в цьому гарний приклад показав ЦДДЮ 

Орджонікідзевського району, за що і  зібрав овації учасників! 

   

 

 


