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Адреса Вул. Бочарова, буд. 17-А, м. Вільнянськ, 70002 

Директор Савченко Оксана Миколаївна 

Працюють 

гуртки НТТУМ 

Початкове технічне моделювання, «Калейдоскоп дизайну»,  

«Майстерня чудес»,  студія образотворчого мистецтва, 

«Іграшкова скарбничка». 

Досвід роботи Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки 

Запорізької облдержадміністрації  № 0706 від 22.12.2015 на базі 

Вільнянського Центру дитячої та юнацької творчості відбувся 

перший у новому році обласний семінар з НТТУМ. Тема семінару - 

«Інновації в  самоосвітній  діяльності - сучасний підхід до 

організації  навчально-виховного процесу ПНЗ».  

12 січня 2016 року гостей із Запорізького обласного 

Центру НТТУМ «Грані», Запорізького обласного інституту ППО, 

Запорізької міської СЮТ, Комунарського ЦМШ,  ЦДЮТ 

Шевченківсього району, Мелітопольської СЮТ, Енергодарського 

ЦДЮТ, Василівського ЦДЮТТ, ЦДЮТ м. Токмака, Оріхівського 

БДТ, Комишуваського БДТ, Новомиколаївського ЦДЮТ, шкіл 

Новомиколаївки та Вільнянська (всього 38 педагогів з 19 

навчальних закладів) щиро вітали педагоги та вихованці 

Вільнянського ЦДЮТ 

ім. В. Гнаровської.  

Напередодні Старого 

Нового року 

вихованці закладу 

виконали щедрівки та 

вітальні новорічні 

пісні. З вітальними 

словами до учасників 

обласного заходу 

звернулися: Надоєва 

Анна Володимирівна 

– методист РМК Вільнянського районного відділу освіти, молоді та 

спорту,  Ревков Олександр Васильович – заступник директора 

Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані», Заруба Світлана 

Петрівна – методист НМЦ позашкільної освіти Запорізького 

обласного інституту ППО.  

Директор Вільнянського ЦДЮТ Савченко Оксана 

Миколаївна презентувала заклад «Родзинки творчого життя 

ЦДЮТ». Центр дитячої та юнацької творчості ім. В. Гнаровської м. 

Вільнянська Запорізької області -  багатопрофільний позашкільний 



навчально-виховний заклад, в гуртках якого навчаються більше 400 

вихованців, а ще 300 вихованців – в гуртках на базах шкіл району.  

Пріоритетним серед гуртків є художньо-естетичний напрямок. 

Окрім цього працюють гуртки початкового технічного 

моделювання, прикладної творчості, фізичної реабілітації, шаховий 

та інші. Всього в ЦДЮТ працюють 26 колективів, серед них і 

Народний художній колектив – театр-студія «БЕМС», якому вже 27 

років. 

«Алгоритм створення очно-заочної постійно діючої школи 

«Творчий розвиток педагогів» - тема доповіді-презентації, з якої 

виступила  заступник директора з НВР Вільнянського ЦДЮТ 

Демиденко Світлана 

Вадимівна. Вона розкрила 

мотиви створення такої 

школи, зупинилась на 

зовнішніх чинниках, які 

викликали труднощі в 

організації діяльності школи, 

поділилась досвідом 

організації управлінської 

діяльності. В школі 

використовуються очні, заочні та дистанційні форми. Розклад 

роботи школи передбачає проведення 5 сесій (серпнева, жовтнева, 

січнева, березнева та червнева), а також педагоги виконують творчі 

міжсесійні завдання. Результати самоосвітньої діяльності педагоги 

представляють у різних формах – традиційних та інноваційних. 

Адміністрація ЦДЮТ використовує різні заходи щодо мотивації до 

успішного навчання в очно-заочній школі.  

Під час практичної частини відбулися 3 майстер-класи для 

учасників семінару. Своїм досвідом 

з колегами – позашкільниками 

області поділилися: 

 

Орлова Оксана Геннадіївна, 

керівник гуртка «Іграшкова 

скарбничка» (майстер-клас 

«Виготовлення аксесуарів зі 

шкіри»);  

 

Тріщук Іван 

Васильович, 

керівник 

гуртка 

початкового 

технічного 

моделювання  

(майстер-клас 

«Екологічний 

проект «Новорічний сувенір»);  



 

Войта Тетяна Володимирівна, 

керівник гуртка «Калейдоскоп 

дизайну» (майстер-клас «Секрети 

технічного дизайну»). 

 

 

 «Родзинкою» обласного 

заходу у Вільнянську  була  зворушлива вистава «Нікому не 

потрібні» у виконанні талановитих юнаків та дівчат  групи вищого 

рівня Народного художнього колективу  театр – студії «БЕМС» 

(«Бойові, Енергійні, Молоді, 

Симпатичні»),  лауреатів 

Міжнародних , Всеукраїнських, 

обласних фестивалів. 

Бурхливими оплесками, стоячи, 

учасники семінару дякували 

талановитим вихованцям. 

Засновник та беззмінний  на 

протязі 27 років керівник театр-студії «БЕМС» - Демиденко 

Світлана Вадимівна. 

По завершенні семінару, у теплій, сімейній обстановці, за 

обідом, який підготували батьки вихованців в кращих  кулінарних  

українських  традиціях вільнянських сімей, гості дякували 

вільнянцям за щирий прийом, привітність, за високій рівень 

проведення обласного заходу. Слова подяки висловили методист 

НМЦПО ЗОІППО Заруба Світлана Петрівна, директор 

Комишуваського БДТ Андрієнко Тамара Леонідівна, заступник 

директора з виховної роботи школи №1  м. Вільнянська Стьожка 

Лідія Вікторівна,  заступник директора з НВР Центра «Грані» 

Бушманова Олена Олександрівна, керівник гуртка 

Новомиколаївського ЦДЮТ  Маслова Світлана Олегівна та інші 

учасники семінару. Подяки Центру НТТУМ «Грані» були вручені 

директору Вільнянського ЦДЮТ Савченко О. М., заступнику 

директора з НВР Демиденко С. В.,  керівникам гуртків Орловій    

О. Г., Войті Т. В., Тріщуку І. В. та іншим організаторам семінару. 

   

 


