Енергодарський Центр дитячої та юнацької творчості
Адреса
Директор
Працюють
гуртки з
НТТУМ

Досвід роботи

Вул. Лісова, б. 8, м. Енергодар, 71502
Капля Людмила Володимирівна
Авіамодельний клуб «AIROBI», студії : «Таїс», «Магічна
бісеринка», «Палітра», дизайн-студія «Перлинка», гуртки
судномоделювання, соломоплетіння, початкового технічного
моделювання з основами дизайну, технічний дизайн,
образотворчого мистецтва, декоративний розпис,
прикладного мистецтва «Маски», м’якої іграшки, паперова
іграшка, народна іграшка, орнамент, народна вишивка,
фітодизайн, солоне тісто, вишивка стрічками, батик, «Умілі
рученята», витинанка, чарівна майстерня, комп’ютерні
технології, комп’ютерна графіка.
Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та
юнацької творчості» управління освіти
Енергодарської
міської ради – один із наймолодших позашкільних закладів
області – був відкритий у листопаді 1999 року. Не зважаючи
на молодість, у закладі тепер працюють більше сотні гуртків,
які об’єднані у 2 відділи: декоративно-прикладний, технічний
та художньо-естетичний, військово-патріотичний.
Центр дитячої та юнацької творчості проводить навчальновиховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову,
навчально-репетиційну, художню, декоративно-прикладну,
натуралістичну, краєзнавчу, технічну, науково-дослідницьку
та концертно-просвітницьку роботу. Колектив закладу
продовжує
працювати
над
проблемною
темою:
«Впровадження системи проектування
професійного
самовизначення
обдарованої особистості дитини у
позашкільному навчальному закладі».
16 квітня 2015 року на базі Енергодарського ЦДЮТ відбувся
обласний семінар з науково–технічної творчості учнівської
молоді «Розвиток творчої обдарованої особистості в
умовах сучасного позашкільного закладу», в якому взяли
участь методисти позашкільних навчальних закладів,
керівників гуртків технічної творчості, декоративноужиткового мистецтва. Усього у заході брали участь 49
педагогів з 20 навчальних закладів міст та районів області:
міст Енергодара, Запоріжжя,
Мелітополя, Бердянська,
Токмака, Василівки, Дніпрорудного; районів Кам'янкоДніпровського,
Михайлівського,
Мелітопольського,
Великобілозерського.

В актовому залі було розгорнуто літературну виставку
фахових видань за темою
семінару, а також запропоновані
для ознайомлення авторські
матеріали педагогів ЦДЮТ в
рубриках «Програми ЦДЮТ» та
«Досвід роботи».
З вступним словом виступили
Ревков Олександр Васильович,
заступник директора з НМР КЗ
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР та
методист НМЦПО
ЗОІППО
Заруба Світлана Петрівна.
Виконувач повноважень міського голови, секретар
Енергодарської міської ради Холод С. Ф. та керуючий
справами виконавчого комітету Біряк В. В. привітали
учасників та почесних гостей заходу представників КЗ «ЗОІППО» ЗОР та
Обласного
центру
науково-технічної
творчості учнівської молоді «Грані».
Сергій
Федорович
наголосив
на
важливості
педагогічної
роботи
з
обдарованими учнями, поліпшенні умов
для їх всебічного розвитку, підвищенні
якості позашкільного навчання.
Про
розвиток
творчої
особистості
дитини
в
позаурочному
діяльнісному
середовищі в умовах малого
міста та систему позашкільної
освіти Енергодара розповіла
начальник управління освіти
ЕМР
Плахотна
Тетяна
Олексіївна.
Під
час
презентації
ПНЗ
«ЦДЮТ» директор
закладу
Капля
Людмила
Володимирівна
звернула
увагу
присутніх
на
особливості створення умов для розвитку творчої обдарованої

особистості в Енергодарському ЦДЮТ.
Учасники семінару відвідали один з найкращих музеїв
позашкільних
закладів
області
краєзнавчий
музей ЦДЮТ «Витоки»
(завідуюча музеєм - Єрмак
С. Г., методист ЦДЮТ).
Екскурсію
провела
Валентина
Паукова,
вихованка
дизайн-студії
«ТАІС». А також для гостей було організовано оглядову
екскурсію по ЦДЮТ. Заступник директора з НМР Мосунова
Тетяна Геннадіївна ознайомила з техніками виконання
декоративно-прикладних, дизайнерських та авторських
виробів вихованців ЦДЮТ на виставці «Політ у квітковий
рай».
Далі учасники семінару відвідали «калейдоскоп відкритих
занять ЦДЮТ» за темами:
- «Метелики - дизайн інтер’єру» - провели керівник
гуртка «Солоне тісто» Гулак Вікторія Геннадіївна та
керівник гуртка «Вишивка стрічками» Радєва Світлана
Василівна.
- «Виготовлення крил до авторських моделй «Метелик» керівник студії «ТАІС» Мосунова Тетяна Геннадіївна.

- «Конструювання вільно літаючої моделі літака» керівник гуртка «Авіамоделювання» Степашко Павло
Вікторович.
Потім учасники заходу взяли участь у майстер-класах:
- «Виготовлення маку» (провела Федько Анастасія
Павлівна,
керівник
гуртка
«Фітодизайн»);

- «Рози з гофропаперу (букет з цукерок)» (керівник
гуртка «Пензлик» Енергодарського НВК № 5
Верещагіна Вікторія Миколаївна).

І на завершення семінару - арт-мікс «Ми - творчі
особистості» (за результатам
проведених майстер-класів та
занять: міні-виставка та показ
моделей театру мод «ТАІС»).
Методист
НМЦ
УО
Енергодарської
міської
ради Худенкова
Ірина
Григорівна провела
вправу
«Дерево очікувань», під час
виконання якої кожен учасник семінару мав можливість
висловити свої сподівання
щодо участі у ньому, а
наприкінці семінару - підвести
підсумки
здійснення
своїх
очікувань. Педагоги – учасники
семінару
з
Бердянська,
Дніпрорудного,
Мелітополя,
Запоріжжя, Михайлівки, Василівки та інших районів високо
оцінили майстерність педагогів Енергодарського Центру

дитячої та юнацької творчості та рівень проведення обласного
семінару.
За високий організаційно-методичний рівень проведення
обласного семінару управління освіти ЕМР, науковометодичний центр, педагогічний колектив Енергодарського
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.

Організатори семінару подарували учасникам також цікаву і
змістовну автобусну екскурсію по місту Енергодару та на
Запорізьку АЕС, яку професійно провела Кириленко Галина
Максимівна (туристичне агентство «Веселий глобус»).

