
Чернігівський Будинок дитячої та юнацької творчості 

 

Адреса Вул. Леніна, буд. 410, с. м. т. Чернігівка Запорізької 

області  71202 

Директор Школяренко Світлана Анатоліївна 

Працюють 

гуртки з 

НТТУМ 

«аплікація з соломки», «юний художник», «вишиваночка», 

плетіння на спицях та гачком, «умілі руки», «технічна 

творчість», «Чарівний світ». 

Досвід роботи      22 квітня 2009 року відбувся  обласний зональний 

семінар – майстер-клас керівників гуртків художньо-

технічного профілю на базі Богданівської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. Чернігівського району. 

У Чернігівському районі гурткова робота організована на 

базі усіх шкіл. Вихованці гуртків беруть активну участь в 

обласних і Всеукраїнських конкурсах і виставках  та 

посідають призові місця. Майстер-клас для керівників 

гуртків провели вчителі 

Богданівської школи -  

керівники гуртків 

Чернігівського БДЮТ: секцію 

«Аплікація з соломки» - 

Курленкова В. А., секцію 

«Декоративний 

(петриківський) розпис» – 

Скригун Л. Л.   

       Учасників семінару 

привітали: начальник 

Чернігівського районного 

відділу освіти Сапальов В. 

В., заступник директора 

обласного Центру «Грані» 

Ревков    О. В., директор 

Богданівської школи 

Івашина Г. М. Питання «Педагогічна майстерність та 

педагогічні технології у позашкільній освіті» висвітлила 

доцент Запорізького ОІППО, к. п. н.  Горшкова О. Г., а  

методист ЗОІППО Заруба С. П.  інформувала про підсумки 

Всеукраїнської наради у Києві «Формування системи 

цінностей особистості засобами позашкільної освіти». 

    У заході брали участь  35 педагогів – вчителів шкіл 

Чернігівського району та керівників гуртків позашкільних 

навчальних закладів: Заводського Будинку дитячої та 

юнацької творчості, Комунарського Центру молоді та 

школярів, Запорізького обласного Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді «Грані», 



Бердянського Клубу дитячо-юнацької творчості 

«Зоряний», Центру дитячої і юнацької творчості м. 

Токмак, Токмацького районного Будинку творчості 

школярів, Чернігівського Будинку дитячої та юнацької 

творчості. 

      Семінар – майстер-клас було організовано та 

проведено на високому рівні завдяки спільним діям КЗ 

«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР, відділу освіти Чернігівської 

райдержадміністрації,   Богданівської ЗОШ    І – ІІІ ст., 

Чернігівського БДЮТ за участю кафедри теорії та 

методики виховання Запорізького обласного Інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 Учасники семінару ознайомилися зі шкільною виставкою 

декоративно-ужиткового мистецтва і відмітили високий 

рівень організації і проведення зонального семінару – 

майстер-класу. Проведений майстер-клас сприятиме 

розширенню мережі гуртків художньо-технічного профілю 

в навчальних закладах області. 

 

 
 

 


