
Центр дитячої та юнацької творчості Запорізького району 

 

Адреса Вул. Комінтерну, б. 7, м. Запоріжжя, 69089 

Директор Бондар Юлія Григорівна 

Працюють 

гуртки НТТУМ 

Користувач ПК, «Юний фізик», «Умілі руки», вишивка, 

крій та шиття, «мистецтво рідного краю». 

Досвід роботи 7 листопада 2012 року на базі  навчально-виховного 

комплексу «Інтелект» с. м. т. Кушугум Запорізького 

району  був  проведений обласний семінар педагогів  

позашкільних навчальних закладів  з теми:  «Співпраця 

загальноосвітніх  та позашкільних  закладів у 

формуванні креативної особистості». Учасників 

семінару, які приїхали до Кушугума  із  різних районів 

Запоріжжя, Василівки, Дніпрорудного, Вільнянська, 

Енергодара, Бердянська, Розівки,  Полог, Комишувахи, 

тепло привітали директор Кушугумьского НВК-гімназії 

«Інтелект» Апостолова Т. О., начальник відділу освіти 

Запорізької райдержадміністрації Петренко М. Г. , доцент  

ЗОІППО, к. п. н. Горшкова О. Г., директор Запорізького 

районного Центру ДЮТ Бондар Ю. Г., заступник 

директора з НМР Запорізького обласного Центру НТТУМ 

«Грані» Ревков О. В. 

      Досвідом роботи щодо 

створення збагаченого 

середовища  для самореалізації 

особистості дитини поділилась 

заступник директора з НВР 

Кушугумського НВК 

«Інтелект» Гльоза Н. О.  

 

За ініціативою Горшкової О. Г. 

під час обласного заходу 

був проведений телеміст із 

Республіканським 

Центром дітей і молоді  

Молдови (м. Кишинів).  

 

 

Під час практичної 

частини семінару учасники відвідали відкриті заняття 

гуртків Запорізького районного ЦДЮТ, які працюють на 

базі Кушугумського НВК «Інтелект»:  

- гурток «Пішохідний туризм», керівник  Абакуменко Л. А. 

- гурток «Умілі руки», керівник Чистякова Л. П. 



- гурток «Користувач ПК», керівник  Балкова Н. Ю. 

- гурток «Крій та шиття», керівник Радченко В. М. 

 

     Після перерви віртуальну екскурсію по НВК, 

презентацію гурткової роботи, клубів  по інтересам 

здійснила  Баль  Н. І. , заст. директора з НВР 

Кушугумського НВК «Інтелект». 

Вихованці гуртків «Природниче 

краєзнавство» ( керівник Канарадзе  

Л. П.),  «Фортуна» ( керівник Бабкіна 

О. А.) та «Театру мод»  (керівники 

Радченко В. М., Чистякова Л. П.)   

презентували власні досягнення. 

Підведення підсумків роботи семінару відбулося у формі 

«круглого столу» з використанням інтерактивної технології 

«мікрофон». Усі учасники заходу високо оцінили 

майстерність своїх колег. Кушугумський НВК-гімназія 

«Інтелект» – це не тільки прекрасна архітектурна будівля, а 

й рідний дім творчих колективів, що захоплюють своєю 

майстерністю. Саме тут діти роблять перші кроки до 

професійної майстерності, розкриваються як талановиті, 

обдаровані особистості, спроможні гідно відстоювати 

власні думки. На прикладі цього закладу простежується 

плідна співпраця загальноосвітніх  та позашкільних  

закладів у формуванні креативної особистості. 

       У роботі семінару брали участь 39 педагогів 

загальноосвітніх та позашкільних закладів області. 

 

             

                    

 

 

 

 

 

 

 


