
Новомиколаївський Центр дитячої та юнацької творчості 

 

Адреса Вул. Леніна, буд. 35, смт. Новомиколаївка, 70100 

Директор Кравець Галина Вікторівна 

Працюють 

гуртки НТТУМ 

Комп’ютерний гурток «Офіс», «Юний фотоаматор», 

моделювання та конструювання іграшок-сувенірів, «Арт-

асорті», «Чарівна глина»,  «Чудеса з бісеру», витинанка. 

Досвід роботи   Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки 

Запорізької облдержадміністрації  № 0008 від 12.01.2015 на базі 

Новомиколаївського Центру дитячої та юнацької творчості 

відбувся черговий обласний семінар з НТТУМ. Тема семінару - 

«Розвиток дитячої технічної творчості в умовах 

комплексного позашкільного навчального закладу».  
8 жовтня 2015 року гостей із Запорізького обласного 

Центру НТТУМ «Грані», обласного Центру ХЕТУМ, 

Запорізького обласного інституту ППО, Комунарського ЦМШ, 

Орджонікідзевського ЦДДЮ, Пологівського БДЮТ, 

Комишуваського БДТ, Вільнянського ЦДЮТ щиро вітали 

педагоги ЦДЮТ Новомиколаївського району. Завдяки теплому, 

щирому прийому гості навіть позабули про прохолодну погоду 

жовтневого ранку. З вітальними словами до учасників обласного 

заходу звернулися: Майоренко Катерина Яківна – завідувач 

методичного кабінету Новомиколаївського районного відділу 

освіти,  Ревков Олександр Васильович – заступник директора 

Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані», Заруба Світлана 

Петрівна – методист НМЦ позашкільної освіти Запорізького 

обласного інституту ППО. Вихованці Новомиколаївського ЦДЮТ 

подарували гостям пісні про Україну та рідний край.  

Директор Новомиколаївського 

ЦДЮТ Кравець Галина  Вікторівна 

презентувала заклад. Центр дитячої та 

юнацької творчості Новомиколаївського 

району Запорізької області -  

багатопрофільний позашкільний 

навчально-виховний заклад. Майже 400 

вихованців навчаються в гуртках 

науково-технічного, художньо-

естетичного, туристсько-краєзнавчого 

та соціально-реабілітаційного 

напрямків. Декілька гуртків працюють 

на базі філій у школах району. Заклад 

працює у селищі з 1958 року. Майже 30 

років Центр дитячої та юнацької 

творчості  очолює директор Кравець    

Г. В. 

Вихованка ЦДЮТ Білоус Таміла під час медіа презентації 

«У труді як у бою» розповіла про славетний символ 

Новомиколаївського району – трактор С-80 Челябінського 

тракторного заводу, який розташований на постаменті у центрі 



селища та зображений на гербі Новомиколаївського району. На 

цьому тракторі 39 років пропрацював ветеран війни і праці, 

славний земляк ново миколаївців  Скрипка Іван Іванович. 

Методист РМК відділу освіти Розсоха Євгенія Федорівна 

виступила із доповіддю  «Розвиток науково-технічної творчості в 

умовах комплексного позашкільного навчального закладу». Вона 

привела численні приклади досягнень і перемог вихованців 

закладу на обласних і Всеукраїнських масових заходах з НТТУМ. 

Наступним у плані 

семінару було відкрите 

заняття гуртка ІКТ 

початкового рівня за 

темою «Початкове 

ознайомлення з 

комп’ютером». Його на 

високому методичному 

рівні провела керівник 

гуртка «Офіс» Таран 

Наталя Миколаївна. Гурток працює на базі Новомиколаївської 

спеціалізованої ЗОШ №1.   

Під час практичної частини  відбулися майстер-класи для 

учасників семінару. Своїм досвідом з колегами – 

позашкільниками області поділилися:  

 

- Маслова Світлана 

Олегівна, керівник гуртка 

«Арт-асорті» (майстер-клас 

«Виготовлення брошки 

«Квітуча Україна»); 

 

 

 

-   Царьова Надія 

Миколаївна, керівник гуртка 

«Моделювання та 

конструювання іграшок-

сувенірів» (майстер-клас 

«Шпагатна лялька Коза»);  

 

- Чернявська Людмила 

Олександрівна, керівник гуртка 

«Чарівна глина» (майстер-клас 

«Виготовлення підкови з 

пластики»). 

 

З метою релаксації  та 

обміну враженнями від 

семінару була проведена психологічна гра «Клубочок побажань» 

(провела керівник гуртка «Крок на зустріч» Маслова С. О.). Усі 

учасники дякували організаторам заходу за високій рівень його 



проведення, за теплу атмосферу семінару, за нові надбання та 

бажали подальших успіхів в розвитку позашкілля в районі. 

«Родзинкою» обласного заходу у Новомиколаївці була 

автобусна екскурсія «Архітектура минулих часів», під час якої 

гості відвідали село Рубанівське Васильківського району 

Дніпропетровської області. Село було засновано наприкінці 18-го 

сторіччя козаком Прокопом Рубаном, після розгону Запорозької 

Січі. Могила засновника збереглася на цвинтарі Свято-

Покровської церкви, що розташовано в селі. Одним з 

найвизначніших пам’яток не лише 

села Рубанівське, а й 

всього району є Свято-Покровська 

церква. Церква була заснована у 

другій половині 19-го сторіччя 

дворянкою Катериною Павлівною 

Василенко.  В 60-і роки XX століття 

храм був закрито і частково 

зруйновано. У 1991 році на 

прохання жителів сіла 

Рубановськоє і по благословенню 

єпископа Дніпропетровського і 

Запорізького Гліба храм був 

відкритий і зареєстрована церковна 

община. 7 вересня  2001 року було 

прийнято рішення про створення на території Свято-

Покровського храму історико-культурного заповідника. У 

постійне користування православній общині була передана 

земельна ділянка площею більше 27 гектарів. Територія 

упорядковується, посаджений фруктовий сад, є город, розбиті 

квітники, влаштована невелика нижня церква, у дворі — колодязі.  

Колись храм називали - Красною Церквою, вона і справді 

красуня, гордо виситься над селом, дивуючи своїм спокоєм та 

величчю, повертаючим людям надію, віру, любов і доброту. 

 

В селі розташовано єдиний у світі 

музей відомого поета, етнолога, 

фольклориста Івана Івановича 

Манжури.  

 

По завершенні семінару, у 

теплій, сімейній обстановці, гості дякували новомиколаївцям за 

щирий прийом, привітність, за високій рівень проведення 

обласного заходу. Учасники відмічали, що з кожним разом рівень 

проведення обласних семінарів з НТТУМ підвищується. 

Семінари з НТТУМ, які проводяться в області за ініціативою 

Центру «Грані», дуже корисні як учасникам, так і організаторам, 

стимулюють до пошуку нових форм і методів та дозволяють 

розповсюджувати кращий досвід позашкільної роботи. Слова 

подяки висловили директор Комишуваського Будинку дитячої 

творчості Андрієнко Тамара Леонідівна, директор Центру 
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дозвілля дітей та юнацтва Орджонікідзевського району Малиш 

Віталій Володимирович, методист Комунарського Центру  молоді 

та школярів Андрєєва Ольга Борисівна, директор Пологівського 

Будинку дитячої  та юнацької творчості Шевель Марина 

Володимирівна та інші учасники семінару. Подяки Центру 

НТТУМ «Грані» були вручені директору Новомиколаївського 

Центру ДЮТ Кравець Г. В., керівникам гуртків Таран Н. М., 

Масловій     С. О., Чернявській Л. О., Царьовій Н. М. та іншим 

організаторам семінару.   

  

 

 


