
Дніпрорудненський Центр дитячої та юнацької творчості  

 

Адреса Вул. Шахтарська, буд. 2, м. Дніпрорудне, 71630 

Директор Середа Лада Львівна 

Працюють 

гуртки НТТУМ 

«Умілі руки», ПТМ, технічного моделювання, стендового 

судномоделювання, радіотехнічний, комп’ютерної графіки 

і анімації, веб-дизайну, фото та комп’ютерного дизайну, 

юних відео аматорів, моделювання іграшок-сувенірів. 

Досвід роботи З метою підвищення кваліфікації та професійної 

майстерності педагогів з науково-технічної творчості 

учнівської молоді, відповідно до наказу Департаменту 

освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (№001 від 

04.01.2017 р.) на базі Дніпрорудненського  ЦДЮТ  був 

проведений 04 жовтня 2017 року обласний семінар 

«Формування соціальної компетентності у вихованців в 

гуртках науково-технічної напрямку ПНЗ». 

В роботі семінару брали участь 28 педагогів з 

позашкільних навчальних закладів  м. Запоріжжя 

(ОЦНТТУМ «Грані»), м. Енергодара (ЦДЮТ), м. Василівки 

(ЦДЮТТ), м. Дніпрорудного (ЦДЮТ),   смт. Михайлівки 

(ДЦ, ЗОШ №3), с. Великої  Білозерки (БДЮТ), м. 

Кам’янка-Дніпровської (БДТ), Веселівського (ЦДЮТ) та 

Мелітопольського району (рай БДЮТ).   

 
Учасників семінару тепло привітали педагоги та 

вихованці закладу, провідний спеціаліст  

Дніпрорудненської міської ради Джемела Н. П. та 

заступник директора з НМР Запорізького обласного Центру 

НТТУМ «Грані» Ревков О. В. 

Директор Дніпрорудненського Центру дитячої та 

юнацької творчості Середа Лада Львівна презентувала 

заклад, розповіла про його історію, досягнення педагогів та 

вихованців, проблеми створення та розвитку гуртків 



науково-

технічної 

творчості.  

Позашкільний 

навчальний 

заклад 

засновано у 

вересні 1965 р. 

при ЖКО 

Запорізького 

залізорудного комбінату як форпост для дітей гірників та 

будівельників молодого міста Дніпрорудне. З травня 1966 

р. форпост був реорганізований в Станцію юних техніків і 

переїхав в нове приміщення по вул. Шахтарській, де 

знаходиться і сьогодні, займаючи перший поверх будівлі. З 

січня 1972 р. Станцію перейменували в Клуб юних 

техніків, який до 1995 року працював при профкомі ЗЗРК, 

потім був переданий в комунальну власність 

Дніпрорудненської міської ради. З 10 січня 2009 р. КЮТ 

перейменовано в КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості»  

Дніпрорудненської міської ради Василівського району. 

ЦДЮТ – це широкодоступний комплексний позашкільний 

навчальний заклад, який передбачає залучення вихованців 

до здобуття освіти з різних напрямків у позаурочний час на 

добровільній основі вибору видів діяльності. Серед 

напрямків освітньої діяльності найбільш розвинутий – 

науково-технічний. Тут створені і плідно працюють гуртки 

початково-технічного, предметно-технічного, 

інформаційно-технічного та художньо-технічного профілів. 

З досвідом роботи 

по формуванню 

соціальної 

компетентності у 

вихованців в гуртках 

науково-технічного 

напрямку виступив 

методист 

Дніпрорудненського ЦДЮТ Рубель Олександр 

Миколайович.  

  Після невеличкої екскурсії по закладу відбулася 

практична частина семінару. Кожний учасник семінару 

побував на двох з чотирьох майстер-класів: 

-  «Елементи обробки фотографій в програмі «Adobe 

Photoshop» (провів Романюк Єгор Валерійович, керівник 

гуртка «Фото і комп’ютерний дизайн»);  



 

 
 

- «Виготовлення 

сувенірної листівки 

в техніці «Caffee 

Art» (Фоменко 

Людмила Іванівна, 

керівник гуртка 

«Фітодизайн»);   

 

 

 

 

- «Виготовлення діючої моделі катеру з нетрадиційних 

матеріалів» (Абакумова Юлія Володимирівна, керівник 

гуртка «Початкове технічне моделювання);  

 

 

 

- «Виготовлення іграшки – сувеніру «Гусінь» 

(Хорошавіна Світлана Олександрівна, керівник гуртка 

«Моделювання 

іграшок-

сувенірів»).   

 

 

 

 

 

 



 

 Після закінчення майстер-класів організатори семінару 

також підготували та провели для гостей цікаву та 

змістовну екскурсію в міський краєзнавчий музей.  

 
Обговорення  підсумків обласного семінару 

відбулося з використанням інтерактивної технології 

«Мікрофон».  

Високо оцінили майстерність педагогів 

Дніпрорудненського Центру дитячої  та юнацької творчості 

та рівень проведення обласного семінару усі виступаючі, в 

т. ч. директор Енергодарського Центру дитячої та юнацької  

творчості  Плахотна Тетяна Олексіївна, директор 

Василівського Центру дитячо-юнацької творчості та 

туризму Дашковська Ольга Анатоліївна, директор 

Веселівського Центру дитячої та юнацької творчості 

Дубіна Людмила Костянтинівна, керівник гуртка 

Михайлівського школи № 3 Хникін Олександр 

Миколайович, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Мелітопольського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Віхляєва Ольга Сергіївна, заступник 

директора з навчально-методичної роботи Запорізького 

обласного Центру НТТУМ «Грані» Ревков Олександр 

Васильович та інші учасники семінару.  

Гості щиро дякували педагогічному колективу 

Дніпрорудненського ЦДЮТ за теплий прийом, щирість в 

обміні досвідом, своїми напрацюваннями в галузі науково-

технічної творчості учнівської молоді, за корисні уміння, 

які вони  набули під час обласного семінару.  

За  високий організаційно-методичний рівень 

проведення обласного семінару педагогічний колектив 

Дніпрорудненського Центру дитячої та юнацької творчості 

та окремі педагоги були відзначені подяками комунального 

закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної 

ради. 

 


