
 

Комишуваський Будинок дитячої творчості  

 

Адреса Вул. Б. Хмельницького, б. 35, с. м. т. Комишуваха 

Оріхівський район, Запорізька обл., 70530 

Директор Андрієнко Тамара Леонідівна 

Працюють 

гуртки з 

НТТУМ 

Радіо конструювання та радіоелектроніки, комп’ютерний 

дизайн,основи роботи на ПК,  конструювання екологічно 

чистого транспорту, образотворче мистецтво, 

бісероплетіння, «Умілі руки», «Перукарочка». 

Досвід роботи        Серед пріоритетних напрямів державної політики 

щодо розвитку освіти важливого значення надається 

позашкільній освіті як дієвому важелю соціального 

виховання і формування життєвої компетенції молоді. 

 Важливий внесок у формування цілісного освітнього 

простору, який створює умови для наповнення 

внутрішнього світу підлітка ціннісним  змістом, здійснює 

Комишуваський будинок дитячої творчості,  очолюваний 

Андрієнко Тамарою Леонідівною. Успіхи виконавців 

закладу відомі не лише в області, а й за її межами. 

 Останніми роками газифіковано будівлі закладу, 

перекрито дах, здійснено поточний ремонт, покращено 

матеріальну базу для організації навчального процесу.  

 Цікавим є досвід роботи педагогічного колективу 

щодо організації позашкільної освіти в умовах сільської 

місцевості. Саме цей досвід і було поширено на 

обласному семінарі директорів позашкільних навчальних 

закладів, який відбувся 12 жовтня 2010 року  за 

сприянням Запорізького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді «Грані» у 

Комишуваському Будинку дитячої творчості. 

 Присутніх привітали начальник відділу освіти 

Оріхівської райдержадміністрації Середа С. В., 

Комишуваський  селищний голова Літвінов О. І., 

заступник директора з НМР Запорізького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді  

«Грані» Ревков О. В. 



 Директор закладу Андрієнко Т. Л. розкрила шляхи 

розвитку здібностей дітей, які проживають у сільській 

місцевості, у позаурочному діяльнісному середовищі.    

      Про взаємодію будинку дитячої творчості зі школами 

району доповіла заступник директора з виховної роботи 

Комишуваської ЗОШ І-ІІІ ст. Чіпко В. Г.. Методист 

Комишуваського БДТ Іщенко Н. В. презентувала роботу 

закладу щодо професійної орієнтації і допрофесійного 

навчання у гуртках Будинку дитячої творчості. Далі світ 

дитячих захоплень розкривали керівники гуртків Франко      

Л.О.,  Родько О.В.,  Єрмолов О.В.,  Пасько І.С., Слєпньова 

Н.Ю., Попова А.В. 

 
 Присутні на семінарі 27 працівників позашкілля 

області високо оцінили майстерність своїх колег. 

Прощаючись, гості відзначили, що діяльність  працівників 

позашкільних закладів освіти – це уособлення доброти і 

вимогливості, проникливості у дитячі душі , розуміння 

проблем, які зустрічаються на шляху вихованців і 

побажали колегам, щоб зерна турботи про майбутнє 

покоління проросли щедрим врожаєм. 

 

 

 


