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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

педагогічною радою ЦДЮТ 

протокол № 3 від 25.04.2018 

наказ № _____від _____ 

директор _____ Балабан О. К.  

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про присвоєння та підтвердження почесних звань "Народний художній 

колектив», "Зразковий художній колектив" 

Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Діюче Положення розроблено на основі Наказу Міністерства освіти і 

науки України № 1122 від 01.10.2014 р «Про присвоєння та підтвердження 

почесних звань «Народний художній колектив»,«Зразковий художній 

колектив». 

1.2. Це Положення визначає порядок присвоєння та підтвердження  почесних 

звань «Народний художній колектив» та «Зразковий художній колектив» 

гурткам, групам та іншим творчим об’єднанням, що постійно діють у Центрі 

дитячо-юнацької творчості ім Є. М. Руднєвої і працюють у різних жанрах та 

видах мистецтва.  

Присвоєння, підтвердження почесних звань є однією з форм визнання 

системної роботи творчого колективу, рівня його фахової майстерності; 

якісним показником результативності роботи педагогічних кадрів, їх 

підтримки, стимулювання до творчої діяльності; заохочення колективів та 

керівників за високу результативність творчої і просвітницької діяльності, 

пропагування і примноження надбань національної культури українського 

народу. 

1.3. Почесне звання «Народний художній колектив» присвоюється 

(підтверджується) творчим колективам, що мають почесне звання «Зразковий 

художній колектив» та плідно працюють понад 10 років, за високий 

художній рівень виконавської майстерності, вагомий внесок у справу 

поширення та примноження надбань національної культури, значні 

досягнення на всеукраїнських та міжнародних мистецьких заходах. 

1.4. Почесне звання «Зразковий художній колектив» присвоюється 

(підтверджується) творчим колективам, які працюють не менше п’яти років, 

за високий художній рівень виконавської майстерності, активну участь у 
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справі поширення надбань національної культури, значні досягнення на 

міському, регіональному та всеукраїнському рівня 

1.5. Розгляд документів на присвоєння та підтвердження  почесних звань 

"Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" 

здійснюється  комісією закладу, склад якої затверджується наказом 

директора ЦДЮТ. 

1.6. При вирішенні питання про винесення клопотання про присвоєння 

почесних звань береться до уваги: 

-художнє спрямування творчого колективу; 

-рівень виконавської майстерності; 

-художній рівень репертуару; 

-основи професійного навчання, естетичного виховання та розвитку творчих 

здібностей учасників колективу (наявність навчальних програм і навчальних 

планів, добір відповідного репертуару); 

-пропаганда  цього виду творчості: регулярність виступів (показів) перед 

глядачем, участь у концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках та 

інших творчих заходах різного рівня; 

-значні досягнення в галузі пропаганди українського класичного, народного 

та сучасного мистецтва у своєму регіоні та державі, а також високі показники 

у міжнародних мистецьких заходах (для присвоєння почесного звання 

"Народний художній колектив"). 

1.7. Методичне та фахове керівництво щодо підготовки документів для 

присвоєння, або підтвердження почесних звань творчим колективам ЦДЮТ 

та його філій здійснює комісія закладу, до складу якої входять заступник 

директора з навчально-виховної роботи, методист, завідуючий відділом з 

художньо-естетичнного виховання, керівники гуртків – методисти. 

 

2. Умови та порядок підготовки документів на присвоєння і 

підтвердження почесних звань 

 

2.1. Для організації роботи щодо здобуття творчими колективами почесних 

звань директор ЦДЮТ створює комісію або журі з присвоєння та 

підтвердження почесних звань творчим колективам з числа адміністрації та 

педагогів-фахівців закладу(за їх згодою). 

Комісія ЦДЮТ: 

-затверджує графік проведення оглядів творчих колективів та контролює їх 

виконання; 

-проводить прослуховування (перегляд) творчих колективів, визначає рівень 

їх фахової майстерності; 

-здійснює аналіз стану навчально-виховної роботи, творчої, культурно-

освітньої діяльності творчих колективів, участі їх у різноманітних 

мистецьких заходах на рівні свого населеного пункту, району, області. 

-готує клопотання перед міським відділом освіти на висунення колективів 

ЦДЮТ на присвоєння та підтвердження почесних звань «Зразковий 

художній колектив», «Народний хуожній колектив». 
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2.3. Для творчих колективів, які претендують на присвоєння (підтвердження) 

почесного звання «Народний художній колектив», концертна програма 

повинна складатися з номерів у виконанні вихованців початкового, 

основного та вищого рівнів навчання, а для присвоєння (підтвердження) 

почесного звання «Зразковий художній колектив» - з номерів у виконанні 

вихованців початкового і основного рівнів навчання. 

На розгляд комісії ЦДЮТ творчі колективи, які працюють у 

хореографічному виді мистецтва, представляють концертну програму 

(вистава, шоу-програма тощо). Під час виступу кількість сольних номерів не 

повинна перевищувати 20 відсотків від загальної кількості номерів програми.  

Вокальні, хорові, фольклорні та етнографічні творчі колективи та колективи 

інструментальної музики повинні виступати без використання фонограми 

(«живий» звук) або можуть використовувати для супроводу фонограму типу 

«мінус». При підтвердженні почесних звань репертуар колективу (колекція) 

повинен(на) бути новим (новою) не менше ніж на 50 відсотків від загальної 

кількості номерів. 

Творчі колективи театрального мистецтва готують вистави або їх фрагменти, 

тривалість яких не перевищує 60 хвилин. 

Творчі колективи літературної творчості представляють авторські матеріали 

та збірки друкованих творів (не менше п’яти збірок). 

Творчі колективи художньої фотографії та комп’ютерної графіки, 

декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтв демонструють 

розгорнуту виставку робіт, надають на електронних носіях матеріали про 

звітну виставку з фотографіями представлених експонатів. Кількість 

експонатів фотовиставки повинна бути не менше 100 робіт, виставки 

образотворчих робіт та декоративно-ужиткового мистецтва - не менше 60 

робіт. 

Творчі колективи дитячого телебачення представляють не менше двох 

короткометражних фільмів, загальна тривалість яких не менше 30 хвилин. 

Творчі колективи соціально-гуманіатрного напрямку представлять відео 

звіти, фото звіти про проведення конкурсів дебатів різних рівнів, 

журналістських конкурсів, фестивалів на електронних носіях (не менше 3 

виступів). 

2.4. Для присвоєння (підтвердження) почесних звань «Народний художній 

колектив» і «Зразковий художній колектив» комісія або журі ЦДЮТ готують 

і подають до методичного відділу КЗ ЗОЦХЕТУМ ЗОР: 

- клопотання щодо присвоєння (підтвердження) почесних звань; 

- характеристику творчого колективу; 

-характеристику керівника (керівників) творчого колективу; 

- репертуар або перелік виконаних робіт творчого колективу за останні п’ять 

років;  

- навчальну програму, за якою працює творчий колектив; 

- копії документів, що підтверджують творчі досягнення колективу 

(дипломи, грамоти, подяки тощо) за останні п’ять років; 
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- друковану продукцію, що висвітлює діяльність творчого колективу (за 

наявності); 

- програму звітного концерту, вистави, шоу-програми із зазначенням прізвищ 

та імен режисера, автора (вокальне, музичне, театральне, хореографічне, 

циркове мистецтво), перелік творчих робіт, виставок (образотворче, 

декоративно-ужиткове мистецтво, фото-, кіно-, відеотворчість), збірки 

авторських творів (літературна творчість);  

- якісний відеозапис творчого звіту колективу у форматі DVD  

2.5. Творчий колектив, удостоєний звання "Народний художній колектив" 

або "Зразковий художній колектив", підтверджує його один раз на п'ять 

років. 

2.8. Матеріали на присвоєння та підтверджння звань колективами ЦДЮТ, що 

подаються на розгляд експертної комісії Запорізької обласної 

держадміністрації, повинні бути надруковані державною мовою. 

2.9. Матеріали про присвоєння, підтвердження почесних звань подаються 

двічі на рік на розгляд  комісії ЦДЮТ з 01 січня до 15 березня  та з 01 

вересня до 31 жовтня поточного року. 

 

3. Керівництво  творчими колективами, що мають почесні звання 

 

3.1. Керівництво творчим колективом здійснює художній керівник ( керівник 

гуртка, студії, дитячого об'єднання), який призначається директором ЦДЮТ 

в установленому порядку. 

3.2.Директор ЦДЮТ для творчого колективу, що має звання "Народний 

художній колектив" або "Зразковий художній колектив" створює належні 

умови для організації його діяльності та здійснення освітього процесу 

(приміщення, інструментарій, сценічний одяг, технічні засоби тощо, кадрове, 

методичне забезпечення); 

3.3. Директор ЦДЮТ організовує та контролює освітній процес у творчому 

колективі відповідно до плану роботи закладу з використанням різних 

організаційних форм роботи, а також шляхом виступів перед громадськістю 

міста, регіону та висвітлення в засобах масової інформації. 

3.4. Фінансове забезпечення діяльності творчого колективу, його 

матеріально-технічне оснащення та оплата праці керівника творчого 

колективу, що має почесне звання, здійснюється в установленому порядку. 

 

4. Заохочення художніх колективів, що мають почесні звання 

 

4.1. Адміністрація ЦДЮТ має право клопотання перед міським відділом 

освіти щодо матеріального відзначення колективів, що отримали, або 

підтвердили почесні звання «Зразковий художній колектив», «Народний 

художній колектив». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

народного художнього колективу 

хореографічного ансамблю «Сонечко» 

Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

Керівник – Шинкаренко Олена Геннадіївна 

Педагог-хореограф – Брусніченко Ганна Юріївна 

Акомпаніатори – Циганок Ірина Валентинівна  

 Бібик Микола Петрович 

Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Сонечко» 

розпочав свою творчу діяльність у Бердянському Центрі дитячо-юнацької 

творчості в 1985 році. З 2010 хореографічний ансамбль «Сонечко» працює 

під керівництвом Шинкаренко Олени Геннадіївни. 

В 2005 році хореографічному ансамблю «Сонечко» присвоєне звання 

«Зразковий художній колектив». В 2008 році за високі творчі показники 

ансамблю присвоєне почесне звання «Народний художній колектив» (наказ 

МОН України № 733 від 05.08.2008 р.), яке було підтверджене колективом в 

2013 році (наказ Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України (№ 

344-к від 15.07.2013 р.) 

Програма хореографічного колективу розроблена на основі типових 

навчальних програм для творчих об'єднань позашкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів МОН України та авторських методичних розробок 

(затверджена наказом відділу освіти виконавчого комітету Бердянської 

міської ради від 09.09.2016 р. № 200).  

Головна мета діяльності колективу - виховання інтересу до 

танцювальної діяльності, формування хореографічних умінь і навичок та 

створення умов, які сприяють розкриттю та розвитку природних задатків та 

творчого потенціалу дитини в процесі навчання мистецтву хореографії. 

Освітня програма складається з окремих тематичних блоків. У 

процесі навчання діти вивчають елементи класичного та народно-сценічного 

танців, елементи партерної гімнастики, під час яких одночасно виконуються 

завдання фізичного і музикального розвитку, оволодівають характерними для 

народного танцю рухами, знайомляться з теорією хореографічного 

мистецтва. На початковому рівні працюють підготовчі студії ансамблю ( 1-3 

р. н., вихованці віком 5-8 років), основний рівень складають групи 

молодшого та середнього шкільного віку ( 1-4 р. н., вихованці віком від 9 до 

12 років), на вищому рівні займаються вихованці старшого шкільного віку (1-

3 р. н.; вік: 13-18 років). 

Починаючи з 1 року навчання вищого рівня, навчальною програмою 

заплановані індивідуальні заняття з обдарованими дітьми та солістами 

колективу. Заняття проходять 1 раз на тиждень, тривалість кожного - 1 

година. 

Програмою заплановані різні типи занять: тренінгові, коригуючи, музично-

ритмічні, творчі, сюжетні, комбіновані тощо. Основним методом роботи є 
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показовий. Поряд з ним використовуються словесні, наочні, практичні, ігрові 

методи. Особлива увага приділяється музичному оформленню занять. 

Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Сонечко» - 

широко відомий в місті та регіоні творчий дитячий танцювальний колектив. 

Під керівництвом Шинкаренко Олени Геннадіївни, педагога - хореографа 

Брусніченко Ганни Юріївни, акомпаніатора Циганок Ірини Валентинівни 

ансамбль бере активну участь у масових заходах ЦДЮТ, міста, області, 

плідно займається концертною діяльністю, пропагує національний танок 

серед дітей та молоді  Бердянська. Так, за період з 2013-2018 р. р. колектив 

став учасником 96 концертів у дитячих садках, школах, Будинках культури, 

оздоровчих таборах міста. Своє мистецтво діти демонстрували у військовій 

частині, на підприємствах, у Бердянському державному педагогічному 

університеті, перед жителями та гостями на Приморській площі міста.  

Протягом 2013-2018 років колектив ансамблю брав активну участь у 

фестивалях та конкурсах різних рівнів, а саме:  

2013 рік:  

- Обласний фестиваль-конкурс «Веселі закаблуки», м. Запоріжжя, 

старша група ансамблю - лауреат 1 ступеню; 

-  Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Топ-Топ», м. Бердянськ, 

середня група - дипломант 3 ступеню. 

2015 рік: 

-  Обласний фестиваль-конкурс «Веселі закаблуки», м. Запоріжжя, 

середня група ансамблю – лауреат 2 ступеню; 

- Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Топ-Топ», м. Бердянськ, 

середня та молодша групи – лауреати 1 ступеню; 

- Міжнародний фестиваль творчості «Срібна хвиля», м. Бердянськ, 

старша група ансамблю - 1 місце. 

2016 рік: 

-  ІІІ Всеукраїнський фестиваль народної хореографії «Натхнення 

Хортиці»,м. Запоріжжя, старша група - 3 місце; 

- Міжнародний фестиваль творчості «Срібна хвиля» м. Бердянськ, 

середня група ансамблю - 2 місце; 

- Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Топ-Топ» м. Бердянськ, 

молодша група - 2 місце. 

2017 рік: 

-  Обласний фестиваль-конкурс «Веселі закаблуки», м. Запоріжжя, 

старша група ансамблю - лауреат 1 ступеню; 

- Регіональний форум-фестиваль хореографічного мистецтва                     

ім. А.К. Саркісянца «Berdance – 2017», молодша група – 2 місце, 

середня група – 1 місце, старша група – 2 місце; 

- Всеукраїнський фестиваль творчості «Мистецтво та море без кордонів» 

м. Бердянськ, підготовча група – 3 місце, молодша та середня групи – 2 

місця; 

- ХІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірки Пекторалі», м. 

Бердянськ, старша група - 1 місце; 
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- Обласний фестиваль-конкурс «Веселі закаблуки»,м. Запоріжжя, 

середня група - 2 місце, старша група - 2 місце. 

Ансамбль пишається своїми випускниками: Погребняк Валентина – 

випускниця Мелітопольського вищого училища культури, Коваль Микита - 

студент магістратури Бердянського державного педагогічного університету 

та соліст Запорізького Муніципального театру танцю, Мітєва Анастасія – 

студентка магістратури Бердянського державного педагогічного 

університету, Тінькова Світлана – студентка 3 курсу Харківської державної 

академії культури та мистецтв. 

Керівники ансамблю плідно співпрацюють з викладачами 

хореографічних дисциплін Мелітопольського вищого училища культури: 

беруть участь у виїзних майстер-класах за спеціальністю, проведенні 

практичних занять на базі колективу, відкритих заняттях викладачів училища 

з наданням методичних рекомендацій керівникам та вихованцям. 

За високу майстерність виконання художніх творів та відродження 

національної культури народний художній колектив хореографічний 

ансамбль «Сонечко» нагороджено грамотами Управління освіти Запорізької 

облдержадміністрації, відділу освіти виконавчого комітету Бердянської 

міської ради. 

Тісна співпраця з батьками дає свої позитивні результати. За участю 

батьків проходять святкові заходи, звітні концерти, відкриті заняття, показові 

концерти колективу, розважальні програми. За підтримки батьків вихованці 

ансамблю беруть участь в різноманітних конкурсах та фестивалях, 

створюється костюмерна колективу. 

Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Сонечко» - 

стабільний дитячий колектив з високим творчим потенціалом і 

перспективами професійного росту. 

Рішенням педагогічної ради від 20.12.2017 р. (протокол № 2) 

колектив ЦДЮТ виносить клопотання перед оглядовою комісією 

Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації 

щодо підтвердження  хореографічним ансамблем «Сонечко» Бердянського 

Центру дитячо-юнацької творчості звання «Народний художній колектив». 
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ФОТО Народного художнього колективу – хореографічного ансамблю 

«Сонечко» Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Зразкового художнього колективу 

«Оркестр народних інструментів» 

Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

Керівники: Демченко Іван Іванович,  

Петруненко Олена Вікторівна 

 

Оркестр народних інструментів Бердянського Центру дитячо-

юнацької творчості створено у 1970 році. З 1987 року колектив працює під 

керівництвом Демченка Івана Івановича, другим керівником оркестру 

народних інструментів в 2011 році стала Петруненко Олена Вікторівна. 

В 2013 році наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 344-к від 15.липня 2013 року. оркестр народних інструментів 

підтвердив почесне звання «Зразковий художній колектив». 

Колектив оркестру складається з учнів середніх та старших класів 

загальних закладів освіти, студентів закладів професійної, професійно-

технічної та вищої освіти міста. Сьогодні на базі оркестру народних 

інструментів працює ансамбль гітаристів, групи вокально-інструментальних 

ансамблів, інструментальний ансамбль вихованців та керівників гуртків 

ЦДЮТ. До основного складу оркестру входять 123 вихованця віком від 11 до 

19 років. 

Колектив оркестру працює на основі типової начальної програми з 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки «Оркестр народних 

інструментів», автори: Жуков В.П., Будьонний В. М (схвалено комісією з 

позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України, протокол № 3 від 29 грудня 2015 року). 

Навчальні програми художньо-естетичного напряму «Школа 

інструментальної музики. Школа гітаристів» та «Школа інструментальної 

музики. Вокально-інструментальний ансамбль» затверджені наказом відділу 

освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради № 200 від 09 вересня. 

2016 року (протокол засідання науково-методичної рад відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради № 3 від 23 червня 2016 року). 

Програма «Школа інструментальної музики Вокально-інструментальний 

ансамбль»» розрахована на 3 роки навчання: 2 роки основного рівня, 1 рік 

вищого рівня навчання.  Програма «Школа інструментальної музики. Школа 

гітаристів» розрахована на 4 роки навчання: 3 роки основного рівня 

навчання, 1 рік – вищого рівня навчання. Вихованці вищого рівня навчання 

входять до загального складу оркестру народних інструментів.  

Мета комплексних програм – вивчення техніки та прийомів 

оркестрової та ансамблевої гри, створення оптимальних умов для розвитку 

особистості, збагачення внутрішнього світу дитини через пізнання кращих 

зразків вітчизняної та світової музичної культури, формування навичок 

професійного та соціального партнерства. 
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Навчальні плани побудовано за блочним принципом: вони мають 

наступні розділи: «Музична грамота», «Гра на музичному інструменті», 

«Ансамблева та оркестрова гра», «Вокал», «Концертна діяльність», які 

відображають різноманітність завдань, видів професійно-виконавської 

підготовки, спектр розвиваючих здібностей (загальних та спеціальних: 

музичних, художніх та ін.). Кожен розділ сприяє вирішенню основних 

навчальних завдань з теоретичної музичної підготовки та практичної 

діяльності вихованців, при цьому враховуються індивідуальні здібності дітей 

та їх попередня підготовка. 

На першому році навчання основного рівня діти навчаються 

колективній роботі у вокально-інструментальних ансамблях, удосконалюють 

гру на музичних інструментах, вивчають основи нотної грамоти та 

сольфеджіо, готуються до концертної діяльності. Після першого року 

навчання учням рекомендується  вивчення гри на додатковому оркестровому 

інструменті за вибором. 

На другому році навчання основного рівня збільшується кількість 

годин для занять оркестру. Основною формою колективних занять оркестру є 

зведені репетиції різних видів: коректурна (уточнює виконавський задум, 

зміст, характер музичного твору); робоча (проводиться для вивчення 

конкретного музичного твору); прогонна (вирішує окремі завдання, пов’язані 

з покращенням якості звучання, встановлення необхідного темпу, динаміки 

тощо); генеральна (визначає рівень готовності колективу до концертного 

виконання вивченого музичного твору). 

Діти вищого рівня  навчання рекомендуються для участі в основному 

складі оркестру народних інструментів.  

На репетиціях оркестру використовуються твори з різними 

дидактичними завданнями: підготовка до концертного виступу; читання 

нового твору з аркуша; ескізна робота; розбір нотного матеріалу; повторення 

твору.  

Діти, які навчаються на вищому рівні, мають високу якість 

виконавської майстерності. Вихованці колективу можуть бути солістами 

ансамблю, оркестру, вміють самостійно працювати з музичним твором, 

виступати з сольною програмою, виконувати складний репертуар, самостійно 

аранжувати фрагменти музичних композицій. 

Виконання програми оркестру оцінюється за контрольними 

показниками для різних рівнів підготовки. Контрольні заходи у формі 

підсумкового заняття, відкритого уроку, підсумкової репетиції або концерту 

проходять не менше одного разу на семестр. Однією з узагальнюючих форм 

оцінки роботи колективу є звітний концерт, що проводиться наприкінці 

навчального року. 

На заняттях оркестру використовуються різноманітні методи навчання: 

пояснювальні (розповідь, бесіда, демонстрація та ін.), репродуктивні, 

проблемно-пошукові, частково-пошукові, практичні (музичні ігри, вправи, 

гра на музичних інструментах). Педагогами оркестру народних інструментів 

розроблена система розвитку знань та вмінь вихованців з використанням 
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методу випереджувального навчання, спрямованого на підвищення мотивації 

залучення дітей до оркестрової гри. Обов’язковими є демонстрація 

відеозаписів виступів дітей на конкурсах та святах з проведенням аналізу 

результатів діяльності, знайомство з творчістю інших колективів оркестрів 

народних інструментів, вивчення гри на додатковому народному інструменті 

здібних вихованців-початківців з випереджуючим вивченням репертуару 

оркестру. Форми занять змінюються відповідно до методів роботи та 

визначених завдань: для розгляду теоретичних питань, репетицій, аналізу 

виступів використовується фронтальна форма роботи; вивчення партитур, 

музичні тренування відбуваються індивідуально або в групах. 

В репертуарі оркестру різноманітні за жанрами твори: обробки 

народних українських пісень, твори сучасних українських композиторів, 

фольклорні композиції, твори вітчизняних та зарубіжних класиків, місцевих 

композиторів. Добре підібраний репертуар сприяє постійному 

вдосконаленню технічної майстерності вихованців, закріплює навички гри на 

народних інструментах, розвиває інтерес до народної музики, збагачує 

духовний світ, внутрішню культуру, естетичний смак, виховує всебічно 

розвиненого музиканта. 

Оркестр народних інструментів відіграє значну роль у вихованні 

дітей та юнацтва, пропаганді народно-оркестрового жанру. Заняття в 

колективі сприяють формуванню національної свідомості та 

самоіндентифікації особистості в національно-культурному просторі, 

громадянсько-патріотичному вихованню, розвитку музичного мислення 

вихованців. В цьому напрямку ведеться послідовна освітня, організаційно - 

виховна робота для вихованців ЦДЮТ та школярів міста: музичні вітальні, 

концерти бардовської пісні, сольні виступи вихованців колективу, тематичні 

вечори акустичної музики, концерти вокально-інструментальних ансамблів 

тощо. 

Під керівництвом Демченка Івана Івановича та Петруненко Олени 

Вікторівни оркестр народних інструментів – постійний учасник концертів 

для батьків, громади і гостей міста Бердянська. Протягом 2013-2018 р. р. 

колектив взяв участь у 50 концертах. Вихованці гуртка разом з керівником 

організують щомісяця музичні вітальні на базі ЦДЮТ, в літній період 

проводять активну концертну діяльність разом з народним фольклорним 

колективом Бердянського державного педагогічного університету 

«Хуртовина», народною академічною хоровою капелою вчительської 

художньої самодіяльності «Промінь».  

З 2013 року  оркестр народних інструментів - лауреат обласних 

оглядів-конкурсів «Чисті роси», «Сузір’я втілених надій», «Таланти твої, 

Запорізький краю!» в рамках Всеукраїнського огляду-конкурсу «Таланти 

твої, Україно!».  

В 2013 році – оркестр народних інструментів – переможець другого 

(відбіркового) етапу обласного фестивалю-огляду «Таланти твої, Запорізький 

краю!» в рамках Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої художньої 

творчості «Єдина родина». Вихованці колективу стали дипломантами ІІ 
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ступеню обласного фестивалю-конкурсу інструментальної музики «Музична 

веселка» (наказ Департаменту освіти і науки Запорізької обладміністрації від 

26.02.2016 № 0148), дипломантами ІІ ступеню Міжнародного фестивалю - 

конкурсу мистецтв «Зірки Пекторалі», у номінації «Інструментальний жанр. 

Народні інструменти» (2017 р.), дипломантами ІІІ ступеню у 

Всеукраїнському фестивалі юнацтва та молоді «Зірки Азову» в номінації 

«Вокально-інструментальний жанр»( 2017 р.). 

В 2018 році вихованці колективу взяли участь в обласному 

фестивалі-конкурсі інструментальної музики «Музична веселка» та стали 

дипломантами І ступеню (ансамбль гітаристів), ІІ ступеню (оркестр народних 

інструментів), ІІ та ІІІ ступенів ( вокально-інструментальні ансамблі) - наказ 

Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 26.02.18 р. 

№ 160. 

Колектив активно співпрацює із закладами відділу культури 

Бердянська. Неодноразово оркестр брав участь у концертах та заходах міста 

за  запрошенням Міського палацу культури, серед яких - виступ у березні 

2017 році в концерті, присвяченому Т. Г. Шевченку, участь у міському 

фестивалі «ПроРок», присвяченому творчості Андрія Кузьменка (Скрябіна). 

 З 2012 року кращі випускники оркестру отримують Свідоцтва про 

позашкільну освіту. Гордість колективу – випускники, що продовжують 

професійне навчання: Андронова Аліна – студентка музичного факультету 

Бердянського державного педагогічного університету, Саютіна Христина – 

студентка музичного факультету БДПУ, викладач музики в закладі загальної 

середньої освіти № 5 м. Бердянська, Марчук Дар’я – випускниця музичного 

факультету БДПУ, Добряк Наталія – випускниця музичного факультету 

БДПУ, керівник вокальної студії «Домісолька» м. Бердянська, Демченко 

Олександра – випускниця музичного факультету БДПУ, викладач музики та 

музичний керівник приватного навчально-виховного комплексу «Капітошка» 

м. Бердянська, Аркаєв Дмитро – випускник Запорізького музичного училища. 

Селивестров Олег та Веременко Дмитро грають в інструментальному 

ансамблі при хоровій академічній капелі «Промінь», співпрацюють з 

Центром національно – патріотичного виховання та формування здорового 

способу життя громадян м. Бердянська. Багато випускників оркестру 

народних інструментів та вокально-інструментальних груп розпочали 

самостійну творчу діяльність в аматорських музичних колективах 

Бердянська, України та за кордоном. Так, Зайцев Денис, випускник 

колективу 2000 року, організував приватну музичну школу в Ізраїлі. 

Велику роль в становленні і розвитку колективу відіграє співпраця 

педагогів та батьків вихованців. В 2017 році  впроваджено новий навчально-

виховний проект на тему: «Батьки та діти, діти та батьки – це нерозривне і 

одвічне коло». Мета цього проекту - залучення батьків до роботи гуртка. 

Серед заходів – анкетування батьків, організація роботи батьківського 

комітету, надання необхідної психолого-педагогічної консультативної 

допомоги, проведення спільних заходів, зміцнення матеріально-технічної 

бази колективу. 
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Адміністрація та педагогічний колектив Центру дитячо-юнацької 

творчості імені Євгенії Максимівни Руднєвої рішенням педагогічної ради від 

20.12.2017 р. (протокол № 2) виносить клопотання перед оглядовою комісією 

Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації 

щодо підтвердження оркестру народних інструментів Бердянського Центру 

дитячо-юнацької творчості звання «Зразковий художній колектив». 
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ФОТО Зразкового художнього колективу 

«Оркестр народних інструментів» 

Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

Керівники: Демченко Іван Іванович, 

Петруненко Олена Вікторівна 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Зразкового художнього колективу 

образотворчої студії «Фантазія» Центру дитячо-юнацької творчості 

ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

Керівник: Перкова Ангеліна Юріївна 

 

Студія образотворчого мистецтва «Фантазія» працює в Бердянському 

Центрі дитячо-юнацької творчості імені Євгенії Максимівни Руднєвої з 1988 

року. З вересня 2017 року образотворчу студію очолює молодий педагог, 

талановита майстриня Перкова Ангеліна Юріївна. 

В 2013 році наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 344-к від 15.07.2013 р. студія образотворчого мистецтва 

«Фантазія» підтвердила почесне звання «Зразковий художній колектив». 

Програма студії розроблена на основі типової програми з позашкільної 

освіти «Образотворче мистецтво» (автор – Вержбицька І. В.) Міністерства 

освіти і науки України (схвалено Комісією з позашкільної освіти науково-

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, 

протокол № 5 від 18 грудня 2013 року)  
Навчальна програма студії затверджена наказом відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради № 157 від 21 серпня 2017 

року (протокол засідання науково-методичної ради відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради № 4 від 17 серпня 2017 року). 

Освітня програма, що реалізується в студії, розрахована на навчання 

та виховання учнів дошкільного, молодшого, середнього та старшого 

шкільного віку і складається з 2 років початкового, 3 років основного та 1 рік 

вищого рівнів навчання. Загальний склад вихованців – 61 особа. 

Зміст навчальної програми спрямований на здобуття теоретичних 

знань з композиції, кольорознавства, матеріалознавства, історії мистецтва, 

дизайну, розвиток естетичних смаків, набуття навичок у роботі з різних 

напрямів образотворчого мистецтва. 

Мета програми – формування основних компетенцій особистості 

засобами образотворчого мистецтва, забезпечення цілісного сприйняття 

вихованцями сучасного культурного простору України, розвиток їх творчої 

активності, уяви, ерудиції, зорової пам’яті та уваги, просторових уявлень, 

художніх здібностей, вольових властивостей та якостей особистості дитини, 

її індивідуальності, бажання створювати власні художні образи. 

Початковий рівень програми має загальнорозвиваючий напрям, який 

розрахований на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Навчання 

на основному рівні спрямоване на розвиток стійких інтересів, задоволення 

потреб у професійній орієнтації і розраховане на дітей середнього шкільного 

віку. Завдання вищого рівня навчання - професійне зростання вихованців, 

підготовка їх до наступного навчання в профільних художніх закладах.  
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Програмою передбачено здійснення міжпредметних зв’язків з історією, 

біологією, геометрією, кресленням, декоративно-ужитковим мистецтвом, 

художнім конструюванням, народознавством. Основними напрямами роботи 

є графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво, скульптура, 

конструювання та моделювання, а також необхідні для творчої діяльності 

дисципліни: композиція та основи образотворчої грамоти.  

В залежності від освітнього рівня програмою передбачено 

варіативність методів і форм навчання: від словесних, наочних, 

репродуктивних методів для початківців до інноваційних методів 

навчального проектування, колективної творчої діяльності, індивідуальних 

творчих проектів випускників студії. 

Традиційною формою роботи студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» стало проведення тематичних виставок, серед яких «Іде по світу 

Коляда», «Великодні дзвони», «Матусина колискова», «Символ року», 

«Космічні фантазії», «Екосвіт», «Казкове натхнення» тощо. Щорічно 

вихованці студії демонструють свої роботи на звітній виставці в ЦДЮТ, під 

час якої проходить церемонія нагородження дітей «Сертифікатами успіху», 

беруть участь у творчому звіті Центру творчості перед громадськістю в 

міському Палаці культури ім. Т. Г. Шевченка. 

Вихованці студії разом з керівником проводять тематичні майстер-

класи для гуртківців Центру та школярів міста: майстер-клас «Великодні 

яйця»          (техніка - мармуровий розпис, квітень 2015р.), майстер-клас 

«Новорічна прикраса» (грудень 2016 р.), майстер-клас з живопису (техніка 

малювання «по-мокрому»), вересень 2017 р.), майстер-клас з малювання по 

воску (жовтень 2017 р.), майстер-клас в техніці «граттаж» (2018 р.). 

З початком роботи в 2016 році міського дитячого арт – центру в 

ЦДЮТ вихованці студії взяли участь в ряді творчих інсталяцій, серед яких: 

фотозона «Березневі коти» до весняної виставки гуртків декоративно-

ужиткового мистецтва ЦДЮТ (березень 2016 р.), інсталяція до нового 

навчального року «ЦДЮТ запрошує» (вересень 2016р.), майстер-клас з 

виготовлення Великодніх писанок (квітень 2016р.), новорічна майстерня 

«Незвичайне полотно» (січень 2017р.), звітна виставка – інсталяція 

«Майстерня художника» (березень 2018р.), виставка творчих робіт Марченко 

Алісії (графічні пейзажі пастеллю, 2018р.). 

Вихованці студії – постійні учасники міських, обласних, регіональних, 

Всеукраїнських та Міжнародних виставок, конкурсів, фестивалів 

образотворчого мистецтва. Так, в 2014 році вихованці студії стали 

лауреатами ІІ та ІІІ ступеню обласного конкурсу малюнків «Безпека та мир в 

Україні», Пелешко Анастасія стала лауреатом І ступеню обласного конкурсу-

виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби 

свій край». В 2015 році роботи вихованців студії Гладкої Вікторії та 

Сабірової Олександри отримали дипломи ІІ ступеню в обласному конкурсі-

виставці декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби 

свій край». 
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В 2017 році вихованка студії Радкова Надія стала дипломантом ІІІ 

ступеню обласного конкурсу-виставки декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». З 2005 року вихованці 

студії – постійні лауреати обласного гуманітарного конкурсу «Космічні 

фантазії». В 2017 році дипломами ІІ ступеню цього конкурсу нагороджені 

Гладкова Іванна та Радкова Надія. В 2018 році творчі роботи Озерової 

Світлани та Гак Василіси взяли участь в обласному гуманітарному конкурсі 

«Космічні фантазії». Роботи Радіонової Ганни, Шматової Вікторії, Озерової 

Світлани взяли участь в обласному етапі конкурсу дитячої творчості 

«Подаруй мені казку» (2017 р.). Вихованка студії Гладкова Іванна в 2017 році 

стала лауреатом ІІ ступеню обласного фестивалю писанок «Писанковий рай». 

Кобилко Марія та Яхно Олександра стали лауреатами ІІІ ступеню в 

обласному конкурсі «Японія – країна сонця, що сходить» в номінації 

«Образотворче мистецтво» (наказ Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації № 211 від 23.03.2018 р.) 

Свої роботи представила вихованка студії Радіонова Ганна на 

Міжнародному литовсько-українському конкурсі малюнку «Здай кров заради 

життя» (2017р.). 

Вихованець студії Заславець Олександр в 2016 році став переможцем 

міського конкурсу малюнків серед дітей з багатодітних сімей «Ми – діти 

твої, Україно!». В 2017 році вихованці студії разом з керівником розробили 

та втілили в життя проект муралу (стінний розпис) на фасаді будівлі філії 

ЦДЮТ «Маяк». 

Вихованці студії беруть активну участь у громадському житті міста. 

Роботи студійців в 2016 – 2017 роках були направлені захисникам в зону 

АТО, в 2017 році вихованці стали учасниками волонтерського руху «Від 

серця до серця». 

Випускники образотворчої студії «Фантазія» продовжують навчання у 

вищих закладах освіти. Так, Стахович Мері – випускниця Харківського 

державного архітектурного інституту, Залога Христина – студентка 

Харківської академії дизайну та мистецтв; Ромашкевич Вікторія, Нєговєлов 

Дмитро, Валентирова Христина, Ликова Тетяна – студенти Бердянського 

державного педагогічного університету факультету підготовки вчителів 

початкової школи із спеціалізацією «Образотворче мистецтво».  

Випускниця студії Акав Катерина Сергіївна закінчила магістратуру 

Бердянського державного педагогічного університету та з 2013 по 2016 роки 

була керівником образотворчої студії «Фантазія». 

Велику допомогу в організації освітнього процесу надають батьки 

вихованців. За їх допомогою поповнюється матеріальна база студії, 

здійснюється участь в конкурсах та фестивалях образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва. За участю батьків проходять відкриті 

заходи в колективі: атестаційні та підсумкові заняття, календарні свята, 

пленерні походи, екскурсії до міського художнього музею ім. І. І. 

Бродського. Батьки долучаються до творчої роботи в студії, отримують 

необхідні консультації від педагога щодо використання різноманітних технік 
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малювання. В перспективі – проведення майстер-класу для вихованців та 

батьків зі створення 3D малюнків. 

Зразковий художній колектив студія образотворчого мистецтва 

«Фантазія» широко відомий в місті та за його межами, користується попитом 

серед дітей та батьків. 

Адміністрація та педагогічний колектив Центру дитячо-юнацької 

творчості імені Євгенії Максимівни Руднєвої рішенням педагогічної ради від 

20 грудня 2017р (протокол № 2) виносить клопотання перед оглядовою 

комісією Департаменту освіти і науки України Запорізької 

облдержадміністрації щодо підтвердження звання «Зразковий художній 

колектив» студією образотворчого мистецтва «Фантазія». 
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ФОТО Зразкового художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва «Фантазія» 

Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Зразкового художнього колективу «Майстерня театру та кіно «16/4» 

Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

Керівники: Терещенко Вікторія Вікторівна 

Лагошина Олена Григорівна 

 

Зразковий художній колектив «Майстерня театру та кіно «16/4» 

розпочав свою творчу діяльність в Бердянському Центрі дитячо-юнацької 

творчості імені Євгенії Максимівни Руднєвої з вересня 1998 року під 

керівництвом Терещенко Вікторії Вікторівни. 

Сьогодні в колективі займаються діти віком від 5 до 18 років, які 

навчаються за різними напрямами: ляльковий театр (молодша група 

«Ромашка»), драматичний театр (акторські групи «Маска», «Балаганчик») та 

кіноосвітня творчість («КОТ»). До складу колективу входять 8 навчальних 

груп із загальною кількістю вихованців – 117 осіб. 

В 2014 році наказом Міністерства освіти і науки України № 827 від 15 

липня 2014 року за високу результативність творчої і просвітницької 

діяльності, відродження та активну пропаганду надбань національної 

культури театральним колективом було підтверджене почесне звання 

«Зразковий художній колектив». 

Рішенням педагогічної ради Центру дитячо-юнацької творчості імені 

Євгенії Максимівни Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької області (протокол № 2 від 20.12.17 р.) 

Зразковий художній колектив гурток «Юний актор» перейменовано на 

Зразковий художній колектив «Майстерня театру та кіно «16/4». 

Головна мета роботи творчого колективу – створення позитивного 

іміджу, формування ціннісного ставлення до театрального та кіномистецтва, 

спрямованість освітнього процесу на досягнення успіху, як педагогами так і 

вихованцями. 

Колектив працює за комплексними програмами, розробленими на 

основі типових програм з позашкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України: «Навчальна програма з акторської майстерності», «Навчальна 

програма з театрального мистецтва», «Ляльковий театр» за редакцією Г. А. 

Шкури, Т. В. Биковського. (рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України; лист Міністерства освіти і науки України № 1-11 – 4657 від 08 

квітня 2016 року). 

 Програма напряму «Ляльковий театр» розрахована на 2 роки 

навчання та має тільки початковий рівень навчання (затверджена наказом 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради № 200 від 09 

вересня 2016 року, протокол засідання науково-методичної ради відділу 

освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради № 3 від 23 червня 2016 

року). 
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Програма напряму «Драматичний театр» має початковий, основний та 

вищий рівні позашкільної освіти та розрахована на 6 років навчання 

(затверджена наказом відділу освіти виконавчого комітету Бердянської 

міської ради № 200 від 09 вересня 2016 року, протокол засідання науково-

методичної ради відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської 

ради, наказ № 3 від 23 червня 2016 року). 

З 2017 – 2018 н. р. колектив працює з новим напрямом мистецтва - 

«Кіноосвітня творчість», програма якого має три рівні освіти: початковий, 

основний, вищий та розрахована на 5 років навчання (затверджена наказом 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради № 157 від 21 

серпня 2017 року, протокол засідання методичної ради відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради № 4 від 17 серпня 2017 року). 

Програмами передбачено розв’язання завдань з розвитку творчих 

здібностей вихованців: художньої уяви, творчої ініціативи, емоційної 

гнучкості, асоціативного мислення. 

Освітня робота в «Майстерні театру та кіно «16/4» проводиться 

комплексно, об’єднуючи такі дисципліни як: акторська майстерність, 

сценічна мова, сценічний рух, вокал, хореографія, техніка ляльководіння, 

пластика рук, технологія створення ляльки, кіноосвіта, основи режисури, 

операторська майстерність, робота над створенням фільмів. 

Програмами заплановані різні типи занять: тренінги мовленнєвого 

апарату, практичні заняття з акторської майстерності, сценічного руху, 

мистецтва гримування, ораторського мистецтва, техніки ляльководіння на 

основі вправ та етюдів, психофізичний тренінг та музичні вправи, теоретичні 

заняття з вивчення системи К.С. Станіславського, засвоєння азів ігрової 

акторської майстерності у кіномистецтві та кінозйомці, драматургія, 

режисура, операторська майстерність, комбіновані заняття з елементами 

хореографії та вокалу. Широко впроваджується в освітній процес 

інноваційний метод навчального проектування, який передбачає 

індивідуальну та групову підготовку вихованців до театральних конкурсів, 

створення міні-вистав, літературних композицій, які розкривають творчий 

потенціал кожної дитини. 

Набули популярності серед вихованців колективу та їх батьків 

навчально-виховні проекти «СТИХиЯ» (заснований в 2009 році), 

«Театральне рандеву» (заснований в 2013 році), «Зелена валіза» (заснований 

в 2015році), «Театральний тиждень» (заснований в 2015 році), який у 2018 

році виріс до рівня міського фестивалю аматорських театральних колективів 

«Персонажі». З впровадженням напряму «Кінотворчість» з’явилась дитяча 

розвивально - пізнавальна передача «Затії Котофія» на міському телебаченні 

«ТБ-Бердянськ» в рамках проекту «Кінотворча вітальня» (заснований у 2017 

році). 

За роки свого існування колектив – учасник багатьох свят в Центрі 

дитячо-юнацької творчості, завжди активно бере участь у мистецькому житті 

міста. Під керівництвом Терещенко Вікторії Вікторівни, Лагошиної Олени 

Григорівни, педагога з вокалу Довбні Ольги Володимирівни, педагога-
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хореографа Верстуніної Анастасії Валентинівни вихованці майстерні 

готували театральні постановки до Дня пам’яті Є.М. Руднєвої, створювали 

новорічні міні - вистави за участю лялькового театру, виступали в концертах 

до Батьківського дня в ЦДЮТ, творчих звітах колективів художньої 

самодіяльності нашого навчального закладу перед громадськістю міста, 

тощо. Під керівництвом досвідчених педагогів вихованці «Майстерні театру 

та кіно «16/4» – постійні учасники міських концертів, розважальних програм 

для жителів та гостей міста на Приморській площі. 

В репертуарі колективу літературно-музична композиція «Я 

полюбила Вас» за творами Марини Цвєтаєвої, театральний стилізований 

обряд «Зелені свята», вистава за п’єсою «Волчок или так не бывает», вистава 

«Как царица дочек замуж выдавала», казка «Муха – Цокотуха», літературно – 

музична композиція «Матусина колискова», перформанс «Чудовий світ», 

літературно – музична композиція «О, море, море!», музично – поетична 

посвята за піснями та віршами А. Кузьменка «Політати десь під небом», 

естрадна мініатюра «Фіделька та компанія», фольклорна вистава «І сказав 

Минулий рік року Молодому: не минай же щастя ні одного дому», вистава 

«Біда від ніжного серця» за п’єсою В. Сологуба, вистава «Вперед, кошеня!» 

за п’єсою А. Зінчука тощо. 

В березні 2014 року театральний колектив зустрів своє 15 – річчя 

ювілейним проектом «Живем! Творим! Созидаем!», до якого увійшли: вечір 

авторських пісень про театр у виконанні вихованців та керівників колективу, 

святковий театральний капусник «Нам 15 - весна і любов!», впродовж якого 

лунали святкові виступи вихованців, керівників, батьків, відео 

поздоровлення випускників колективу . 

Тісна співпраця з батьками добре впливає на творчий розвиток 

колективу та його згуртованість. В колективі традиційно проводяться 

святкові заходи для дітей і батьків, під час яких батьки не тільки сторонні 

глядачі, а й активні учасники театрального дійства як, наприклад, в 

театральній композиції за віршами та піснями про дитинство «Ваші діти», 

капуснику «Весна! Любовь! Рок-н-ролл!», творчому проекті – конкурсі 

«СТИХиЯ» тощо. Співпраця педагогів та батьків вихованців допомагає в 

створенні матеріальної бази колективу, організації його життєдіяльності, 

сприяє підвищенню якості освітнього процесу. 

Колектив нагороджено Подяками та Почесними грамотами Центру 

дитячо-юнацької творчості, міського відділу освіти та культури за плідну 

діяльність з пропаганди театрального мистецтва. Колектив «Юний актор» 

нагороджено грамотами Управління освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації (наказ № 258 від 19.05.2009 р.), дипломами 

Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2013 р.), 

Подякою міського голови (2013 р.), дипломом Департаменту освіти і науки 

Запорізької облдержадміністрації (наказ № 0236 від 27.03. 2014 р.), дипломом 

Департаменту освіти та науки України Запорізької облдержадміністрації 

(наказ № 0568 від 02.11.2015р.), дипломом Міністерства освіти і науки 
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України Українського державного центру позашкільної освіти (наказ № 04-

02 від 03.04. 2016р., м. Київ). 

Зразковий художній колектив «Майстерня театру та кіно «16/4» взяв 

участь у багатьох фестивалях і конкурсах  з театрального мистецтва, а саме: 

- XIX Міжнародному фестивалі мистецтв «Співограй»: акторська група 

«Балаганчик» - диплом ІІІ премії в номінації «Театр»; м. Харків – 2014р.; 

- XX Міжнародному фестивалі – конкурсі мистецтв «Співограй»: акторські 

групи «Маска» + «Балаганчик» - дипломи І ступеню в номінації 

«Театральний жанр»; м. Харків – 2015р.; 

- ІV Міжнародному фестивалі – конкурсі мистецтв «Покори сцену»: 

акторська група «Балаганчик» -  диплом лауреата І премії в номінації 

«Театральне мистецтво/ вистава, мала форма»; м. Київ – 2016 р.; 

- Міжнародному фестивалі творчих досягнень «Апельсин»: зразковий 

художній колектив «Юний актор» - диплом  І ступеню в номінації 

«Театральне мистецтво»; диплом І ступеню в номінації «Художнє слово», м. 

Одеса – 2016р.; 

- ІІ Міжнародному Відкритому дитячому фестивалі «Таланти XXІ століття»: 

акторські групи «Ромашка» та «Балаганчик» - дипломи лауреатів І ступеню; 

м. Харків – 2016р.; 

- XІІ Міжнародному фестивалі – конкурсі мистецтв «Зірки пекторалі»: 

зразковий художній колектив «Юний актор» - диплом лауреата ІІ ступеню в 

номінації «Театр»; м. Бердянськ – 2017р.; 

- XІІ Міжнародному фестивалі – конкурсі мистецтв « Зірки пекторалі»: 

зразковий художній колектив «Юний актор» -  дипломом лауреата ІІІ 

ступеню в номінації «Театр»; м. Бердянськ – 2017р.; 

- Відкритому вокальному конкурсі «Шоколадний бум» - нагороджується 

зразковий художній колектив дипломом лауреата І ступеня; м. Мелітополь – 

2017 р.; 

- V Відкритому Міжнародному фестивалі – конкурсі театру та мистецтва 

слова «Золотий пегас»: акторські групи «Ромашка» та «Балаганчик» - диплом 

лауреата ІІ ступеню в номінації «Театральне мистецтво»; м . Дніпро – 2017р.; 

- V Відкритому Міжнародному фестивалі – конкурсі театру та мистецтва 

слова «Золотий пегас»: акторська група «Маска» - диплом лауреата ІІІ 

ступеню в номінації «Театральне мистецтво»; м. Дніпро – 2017 р.; 

Міжнародному фестивалі – конкурсі мистецтв «Українська коляда» -  

зразковий художній колектив «Майстерня театру та кіно «16/4», акторська 

група «Ромашка» - лауреат І премії в номінації «Естрадні мініатюри», 

диплом Міністерства освіти і науки України, ВГО «Європейської 

фестивально – концертної молодіжної ліги» продюсерського центру 

заслуженого артиста естрадного мистецтва України Ігоря Нетлюхи «DS 

SOUND» та студії звукозапису «ZABAVA RECORDS», м. Львів – 2018р; 

- Міжнародному фестивалі – конкурсі мистецтв «Українська коляда» -  

зразковий художній колектив «Майстерня театру та кіно «16/4», акторські 

групи «Маска» та «Балаганчик» - Гран-Прі в номінації «Естрадні мініатюри», 

диплом Міністерства освіти і науки України, ВГО «Європейської 



 28 

фестивально-концертної молодіжної ліги» продюсерського центру 

заслуженого артиста естрадного мистецтва України Ігоря Нетлюхи «DS 

SOUND» та студії звукозапису «ZABAVA RECORDS»; м. Львів – 2018р; 

- Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Зоряне сяйво» - дипломи І 

ступеню в номінації «Оригінальне мистецтво», жанр «Театр» - акторська 

група «Маска», акторська група «Балаганчик»; м. Дніпро – 2018 р. 

VII  Відкритому фестивалі дитячої та юнацької творчості «Жовтий звук»: 

акторська група «Балаганчик» - диплом в номінації «Драматичні театри»; м. 

Харків – 2014р.; 

- ІІ Відкритому Міжнародному фестивалі – конкурсі театру та мистецтва 

слова «Зорепад талантів»: акторська група «Балаганчик» - диплом лауреата І 

ступеню в номінації «Театр» , акторська група «Маска» - диплом лауреата І 

ступеню в номінації «Мистецтво слова» (Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій Дніпропетровської облдержадміністрації, 

Національна Всеукраїнська музична спілка Культурний центр «Пектораль»), 

м. Дніпропетровськ – 2015 р.; 

- ІІІ Всеукраїнському фестивалі – конкурсі дитячих та молодіжних 

театральних колективів ім. Марка Ентіна «Лимонад»: акторська група 

«Балаганчик»  - диплом І ступеню в номінації «Літературно – музична 

композиція»; м. Харків – 2014р.; 

- Всеукраїнському конкурсі читців присвяченому  200 – річчю від дня 

народження Т.Г. Шевченка: група читців колективу «Юний актор» - диплом 

Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру 

позашкільної освіти в номінації « Акторська майстерність»; м. Київ – 2014 р.; 

-  XIX Всеукраїнському фестивалі дитячої творчості «ТОП-ТОП»: акторська 

група «Балаганчик» - диплом ІІ ступеню в номінації «Художнє слово»; м. 

Бердянськ – 2014р.; 

- XIX Всеукраїнському фестивалі дитячої творчості «ТОП-ТОП»: акторська 

група «Балаганчик» - диплом ІІ ступеню в номінації «Художнє слово»; м. 

Бердянськ – 2014р.; 

VІ Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячих та юнацьких аматорських 

театрів «Маски Мельпомени» - акторська група «Маска», вистава «Біда від 

ніжного серця» - переможець в номінації «За збереження традицій 

класичного театру»: диплом Міністерства освіти і науки України 

Українського державного центру позашкільної освіти (наказ № 04-02 від 

03.04. 2016 р.), м. Київ ; 

- V Всеукраїнському фестивалі – конкурсі дитячих та молодіжних 

театральних колективів ім. Марка Ентіна: зразковий художній колектив 

«Юний актор» - диплом І ступеню в номінації «Народний театр (обряд)»; 

диплом І ступеню в номінації «Літературно-художня композиція», м. Харків 

– 2016 р.; 

- Всеукраїнському фестивалі – конкурсі мистецтв «Українська коляда» - 

диплом за І місце: акторські групи « Маска» та «Балаганчик» в номінації 

«Художнє читання»; м. Львів – 2016 р.; 
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- - Всеукраїнському фестивалі талантів «Diamant»: акторські групи 

«Балаганчик» та «Ромашка» - Гран-Прі фестивалю в номінації «Театральне 

мистецтво»; м. Дніпропетровськ – 2016 р.; 

- Відкритому Всеукраїнському Благодійному фестивалі дитячої та юнацької 

творчості «Таланти Хортиці»: акторські групи «Маска» та «Балаганчик» -  

дипломи  лауреатів І ступеню в номінації «Фольклор»; м. Запоріжжя – 2016 

р.; 

-  обласному фестивалі-конкурсі театрального мистецтва «Світ театру та Я»: 

акторська група «Балаганчик» - І місце, акторська група «Маска» - «Гран-

Прі», 2013 р., акторська група «Балаганчик» - 1 місце наказ № 0568 від 

02.11.2015р., м. Запоріжжя.; 

- ІІ Відкритому фестивалі аматорських театрів ім. Віктора Гужви «В кулісах 

душі»: акторська група «Маска» - диплом за ІІІ місце (вистава «Вперед, 

Кошеня!»); м. Пісочин, Харківська область – 2017р.; 

- Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Калинове гроно»: зразковий 

художній колектив «Юний актор», акторські групи « Ромашка» та 

«Балаганчик» - дипломи за І місце; м. Запоріжжя – 2017р.; 

- обласному фестивалі-конкурсі «Шанує Тараса велика родина», 

присвяченому 200-річчю з Дня народження Т.Г.Шевченка : І місце, 2013 р., І 

місце, 2014 р. (наказ № 0236 від 27.03.2014 р.) м. Запоріжжя; 

- обласному театральному фестивалі-конкурсі «Живи, Кобзарю, в пам’яті 

народній» - І місце, м. Запоріжжя – 2014 р.; 

- обласному фестивалі – конкурсі дитячих та юнацьких театральних 

колективів «Світ театру та Я»: акторська група «Балаганчик» - диплом І 

ступеню, акторська група «Маска» - диплом І ступеню (наказ №0568 від 

02.11.2015р.), м. Запоріжжя. 

- обласному фестивалі – конкурсі дитячих та юнацьких театральних 

колективів «Світ театру та Я» - акторська група «Маска» зразкового 

художнього колективу «Майстерня театру та кіно «16/4»- диплом за І місце 

(наказ Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 

09.12.2017р.), м. Запоріжжя; 

- Міському фестивалі відділу культури виконкому Бердянської міської ради 

«Скрябін Rock»: акторська група «Маска» - диплом за вагомий внесок і 

популяризацію сучасної музики і культури та з нагоди 26-ї річниці Дня 

Незалежності України; м. Бердянськ – 2017р. 

Колектив пишається своїми випускниками: Коваленком Іваном, який 

є актором Київського театру Української традиції «Дзеркало», Копейко 

Юлією, яка працює педагогом з акторської майстерності у студентському 

театрі «ПЛЮС» інституту філології Київського Національного університету 

ім. Т.Г. Шевченка, Шамрай Олімпіадою, яка є студенткою Вінницького 

училища культури і мистецтв ім. Леонтовича та навчається на театральному 

факультеті за спеціальністю «Актор драматичного театру», Шеляг Тетяною - 

студенткою Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв за 

спеціальністю «Видовищно-театралізовані заходи» (напрям: «Режисура та 

майстерність актора»), Кучумовою Катериною - студенткою Київської 
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муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, Оленою 

Лагошиною - випускницею вищого Мелітопольського училища культури, яка 

є педагогом даного колективу. 

Адміністрація та педагогічний колектив Центру дитячо-юнацької 

творчості імені Євгенії Максимівни Руднєвої рішенням педагогічної ради 

(протокол № 2 від 20 грудня 2017 року) виносить клопотання перед 

оглядовою комісією Департаменту освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації щодо присвоєння Зразковому художньому колективу 

«Майстерня театру та кіно «16/4» почесного звання «Народний художній 

колектив». 
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ФОТО Зразкового  художнього  колективу 

«Майстерня  театру  та  кіно 

« 16/4 » 

 

Центру дитячо-юнацької творчості 

імені Євгенії Максимівни Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 гуртка «Дебати» 

Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області 

Керівник: Масютіна Марина Едуардівна 

 

Гурток «Дебати» розпочав свою діяльність в Бердянському Центрі 

дитячо-юнацької творчості у 1998 році. 

Сьогодні  в колективі займається 55  вихованців у 3-х навчальних 

групах основного та вищого рівнів за   авторською програмою  Масютіної 

М.Е., яка схвалена науково-методичною комісією з позашкільної освіти 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки 

України» (протокол №2 від 29.06.2017, лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-

Г-400). 

Навчальна програма спрямована на вихованців віком від 13 до 17 років 

і має на меті формування  громадянських  компетенцій  молоді  через  

відкриту дискусію, дебати, технологію критичного мислення, 

ефективну комунікацію та взаємодію.  

Завданнями програми «Дебати» є формування таких компетентностей:  

 навчально-пізнавальної:  сукупність  компетенцій  

старшокласника  у  сфері самостійної  пізнавальної  діяльності;  знання  та  

вміння  цілепокладання,  планування, аналізу, рефлексії, самооцінки;  

 соціальної:  уміння  вихованців  повноцінно  жити  в  суспільстві,  

брати  на  себе відповідальність,  приймати  рішення,  робити  вибір,  

безконфліктно  виходити  з життєвих ситуацій, сприймати діяльність 

демократичних інститутів суспільства;  

 полікультурної:  здатність  особистості  жити  й  діяти  в  

багатокультурному середовищі,  розуміти  несхожості  людей,  поважати  

їхню  мову,  релігію,  історію, культуру, традиції, дбайливо ставитися до 

національних цінностей;  

 комунікативної:  певна  сукупність  знань,  умінь  і  навичок,  що  

забезпечують ефективне  спілкування  (вміння  спілкуватися  усно  і  писемно  

рідною  та  іноземними мовами;  здатність  встановлювати  і  підтримувати  

необхідні  контакти  з  іншими людьми);  

 інформаційної:  вміння  добувати,  осмислювати,  опрацьовувати  

та використовувати інформацію з різних джерел;  

 саморозвитку  й  самоосвіти:  мати  потребу  і  готовність  

постійно  навчатися протягом усього життя;  

 громадянської:  здатність  людини  активно,  відповідально  й  

ефективно реалізовувати  громадянські  права  та  обов’язки  з  метою  

розвитку  демократичного громадянського суспільства.  

Результатами практичної реалізації  програми «Дебати» є 

сформованість у вихованців дебатного клубу таких  умінь та навичок:  
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 критичне мислення (уміння оцінювати різні джерела інформації 

під критичним кутом  зору,  розрізняти  правдиву  інформацію  від  

пропагандистської,  визнавати  та долати стереотипи й упередження);  

 комунікативність  (оволодіння  культурою  спілкування,  

навичками  її вдосконалення, мовною етикою, збагачення словникового 

запасу);  

 вирішення  проблеми,  конфлікту  (вміння  об’єктивно  

аналізувати  різні конфлікти,  залагоджувати  їх,  уникаючи  агресії  та  

зберігаючи  власну  гідність, застосовувати різні підходи до вирішення 

проблем);  

  співробітництво  (уміння  співпрацювати  з  іншими  у  процесі  

спільного вирішення завдань та пошуку виходів із проблемних ситуацій);  

 перспективне  бачення,  розвиток  уяви  (вміння  уявляти  кращий  

стан  власного довкілля у перспективі та прагнення до його практичного 

вдосконалення);  

  толерантність (навички виваженого розв’язання проблем);   

 громадська  активність  (спроможність  впливати  на  прийняття  

суспільних рішень та ефективно співпрацювати на рівні місцевої та 

національної громади).  

Програма  містить  такі  теми:  «Тренінги»,  «Дебати»,  «Ораторське 

мистецтво», «Логіка»,  «Основи  критичного  мислення»,  «Акторська  

майстерність»,  «Діловий етикет», «Написання проектів», «Масові заходи».  

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:  

 основний рівень, 1-й рік навчання – 144 години на рік, 4 години 

на тиждень.   

 2-й рік навчання – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень.   

 вищий рівень, 1 рік навчання – 216 годин на рік, 6 годин на 

тиждень 

 Навчання  включає  в  себе  теоретичні  та  практичні  заняття  з  

комунікації, конфліктології,  риторики,  логіки,  акторської  майстерності,  

ділового  етикету, знайомить вихованців з технологією написання проектів 

тощо. Програма передбачає проведення  занять,  тренінгів,  семінарів,  

тренувальних  ігор,  майстерень;  вивчення будь-якого  аспекту  «Дебатів»,  

«мозковий  штурм»,  аналіз  нових  тем  у  пошуках аргументів; роботу з 

джерелами інформації: книгами, журналами, газетами, Інтернет; практику в 

області риторики, імпровізаційної мови, логіки. Процес навчання в гуртку 

включає також  перегляд  мультимедійних  презентацій,  обговорення  

відеоматеріалів,  фільмів на  правову  тематику,  участь  в  Міжнародних,  

національних,  регіональних,  міських турнірах, чемпіонатах, конференціях.  

Серед  обов’язкових відеофільмів для обговорення є: «Страх  

публічного  виступу»,  «Детектор  брехні», «Вчимося виступати публічно», 

«Детектор  брехні.  Жести» тощо.   

Однією з найважливіших форм роботи у сфері  медіаграмотності 

вихованців є кіноклуб, кінолекторій, де задіяні та гармонійно взаємодіють 
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журналістика, педагогіка, психологія, інформатика, культурологія, 

мистецтвознавство, політологія і соціологія. Так,  з  2015 р., завдяки 

створенню кіноклубу «Docudays UA», в  виховній роботі  гуртка 

використовується колекція  документальних фільмів про права людини. За 

два роки вихованці подивились та обговорили 15 фільмів, серед яких: «Ліза, 

додому», «Грішна хвороба», «Колись ми станемо щасливими», 

«Проголосуйте за мене, будь ласка», «Абетка», «Пошто, маловірна», «Любіть 

мене, будь ласка», «Металолом», «Тілом і душею», «Циркові гастролі», 

«Полум’яні голоси», «День, коли я вирішив стати Ніною» тощо. 

Підсумком для гуртківців 1 року навчання є конкурс з ораторської 

майстерності за темами: «Яким побачать наше місто діти через 20 років і що 

варто зробити сьогодні?», «Чого бракує молоді сьогодні: хліба, видовищ чи 

відчуття справедливості?», «Що необхідно зробити, щоб в нашому місті 

з’явився свій Білл Гейтс?», «Охорона природи: як від красивих гасел перейти  

до  конкретних  справ?»,  «Які  10  основних  пріоритетів  економічної  та 

соціальної  політики  Ви  можете  запропонувати  нинішній  місцевій  

владі?»,  «Якби  я був  (ла)  мером  міста,  я  б  у  першу  чергу….»,  «Якби  я  

виграв  (ла)  мільйон,  я  б  у першу чергу….». Анкетування вихованців 

гуртка  1 року навчання констатує зростання показників рівня розвитку їх 

комунікативних та організаторських здібностей.  

Проміжна атестація вихованців  ІІ року навчання  проходить у вигляді 

практичних  дебатів  за  темами:  «Вивчення  історії  в  школі  не  має  

практичного застосування».  «Кримінальна поведінка  має біологічні  

причини»,  «Наука та техніка спричинили  більше  шкоди,  ніж  користі»,  

«Права  молоді  в  Україні  порушуються», «Світ, в якому ми живемо – 

жахливий», «Цей парламент вважає, що ми повинні мати більше  свободи»,  

«Цей  парламент  вважає,  що  поєднання  роботи  та  навчання корисне», 

«Цей парламент вважає, що політики купують молодь видовищами».  

Підсумкова атестація вихованців ІІ року навчання включає в себе 

конкурс навчальних проектів «Світ моїх захоплень» та конкурс ораторської 

майстерності за темами: «Чи можна самореалізуватися в периферійному 

місті, де процес трансформацій сповільнений та малопомітний?», «Чи освіта 

за рахунок держави має бути привілеєм, а не правом?», «Чи невиліковно 

хворі пацієнти мають право на евтаназію (смерть за бажанням)?», «Чи молоді 

необхідно більше свободи для вираження своїх поглядів?», «Чи збереження 

природних ресурсів для майбутніх поколінь — важливіше завдання, ніж 

використання цих ресурсів зараз?», «Чи художник дає суспільству більше 

користі, ніж підприємець?», «Чи сильна диктатура краще, ніж слабка 

демократія?», «Чи слід в інтересах суспільства обмежити права людини? 

Обов’язковим елементом випускної атестації (ІІІ рік навчання) є 

володіння різними форматами дебатів та вміння аргументувати, мати докази 

для обговорення таких тем:  «Аборти  є  аморальними»,  «Громадські 

свободи  мають  бути  обмежені  у  боротьбі  з  організованою  злочинністю», 

«Цей парламент  вважає,  що  політики  купують  молодь  видовищами»,  

«Цей  парламент вірить, що вільна преса – це невід’ємна частина сучасної 
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демократії», «Цей парламент вважає, що демократія - це ілюзія», «Цей 

парламент вважає, що реклама – це суцільна брехня»,  «Цей  парламент  

вважає,  що  замале  навчання  -  небезпечна  річ»,  «Цей парламент вірить, 

що як корабель назвеш, так він і попливе», «Цей Парламент буде 

контролювати інформаційні канали».  

Середні показники розвитку базових компетентностей вихованців  

гуртка (згідно анкетування випускників 2015/2016 рр.)  складають: 

соціальної компетентності – 72%; компетентності особистого 

самовдосконалення – 78%; комунікативно-інформаційної компетентності –

87,7% та творчої компетентності – 77,35% від соціально-психологічного 

нормативу. 

У 2014/2015, 2015/2016 та 2016/2017 навчальних роках гуртківці в 

рамках пілотних проектів додатково займалися за програмами, 

спрямованими на розвиток громадянського суспільства України та 

формування соціальної компетенції підлітків: «Основи критичного 

мислення», «Я.Ми. Україна», «Кроки до порозуміння», «Ми-громадяни 

України». 

Про результати діяльності вихованців за останні 5 років свідчать 

перемоги вихованців дебатного клубу на Міжнародних, Всеукраїнських та 

регіональних дебатних турнірах, чемпіонатах, дипломи учасників 

конференцій, фестивалів та конкурсів: 

Міжнародний рівень 

 Грамоти команд, які посіли 1 місце в україномовному та 1 місце в 

російськомовному треках на Міжнародному турнірі   «Бердянський ринг-

2012», 5 відзнак «Кращий спікер» (Бердянськ, 2012); 

 Грамота команди за участь в дебатному турнірі в м. Бєлгород 

(Росія, 2012); 

 Грамота Юдіної Дар’ї як півфіналістки та звання «Кращий 

спікер» Міжнародного дебатного форуму  в Вільнюсі (Литва, 2012 );  

 Сертифікати учасників Міжнародного чемпіонату «Кубок 

Чехова»  в м. Таганрог (Росія, 2012);  

 Грамоти команди за 1 місце в Міжнародному турнірі  

«Бердянський ринг-2013», 3 відзнаки «Кращий спікер» (Бердянськ, 2013); 

 Сертифікат за 1 місце на Міжнародному  турнірі   «Бердянський 

ринг – 2015», 5 відзнак «Кращий спікер», з них  за 1 та 2 місце (Бердянськ, 

2015);. 

 Сертифікати учасників Міжнародного дебатного форуму в Литві 

(Друскінінкай, 2016); 

 Грамота  учасників Міжнародного дебатного чемпіонату 

«Мінська осінь» в Білорусі, два дебатери мають особисті відзнаки «Кращий 

спікер».  (Мінськ, 2017). 

Всеукраїнський рівень 

 Грамоти переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу есе 

«Твої права – твоє багатство» (Бердянськ, 2012);  
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 Грамота команди, яка посіла 4 місце во Всеукраїнському 

студентському дебатному турнірі в Донецьку ( Донецьк, 2012); 

 Грамота команд за 1 та 3 місце на відкритому національному 

турнірі серед учнів середніх загальноосвітніх закладів “Dnipro - Open 2013”, 

5 відзнак «Кращий спікер» (Дніпро, 2013);  

 Сертифікат за 1 місце у відкритому національному турнірі серед 

учнів середніх загальноосвітніх закладів «Dnipro- open 2014» (Дніпро, 2014); 

 Сертифікат за 1 місце  та за 2 місце на Всеукраїнському 

дебатному турнірі «Під каштанами», відзнака «Кращий спікер» (1 місце) (м. 

Київ, 2014); 

 Сертифікат за 1 місце у відкритому національному турнірі серед 

учнів середніх загальноосвітніх закладів «Dnipro- open 2015», 6 відзнак 

«Кращий топ-спікер», з них дві за 1 місце (Дніпро , 2015); 

 Сертифікати  учасників  відкритого національного турніру серед 

учнів середніх загальноосвітніх закладів « «Dnipro - open 2016», 6 відзнак 

«Кращий спікер», з них  одна за 1 місце (Дніпро, 2016); 

 Медаль Міжнародної дебатної організації IDEA отримала Юдіна 

Дар’я як кращий спікер турніру «Dnipro - open 2015» (Дніпро, 2016); 

 Грамота за перемогу (1 місце) на Всеукраїнському дебатному 

фестивалі в м. Одеса та 4 відзнаки «Кращий спікер», з них одна за 1 місце 

(Одеса, 2016); 

 Диплом за ІІ місце на дебатному форумі за проектом «Врахову й 

різницю» (Бердянськ, 2016); 

 Сертифікати  учасників  відкритого національного «Бердянський 

ринг 2016». Грамоти 4 команд півфіналістів, 2 команд фіналістів, 2  команди 

посіли два II місця. В особистому рейтингу турніру 7 спеціальних нагород 

«Кращий спікер», з них одна за 1 місце ( Бердянськ, 2016); 

 Грамоти за 1  та II місце на  відкритому національному турнірі 

«Dnipro- open - 2017». 5 гуртківців стали кращими спікерами в особистому 

рейтингу, з них одна за 1 місце; 

 Грамота за перемогу (1 місце) на  II Всеукраїнському дебатному 

фестивалі в м. Одеса, відзнака «Кращий спікер турніру» (1 місце). (Одеса, 

2017). 

Регіональний рівень 

 Сертифікати 5 учасників міжрегіонального форуму «Молодь 

єднає Україну»( Кременчук, 2014); 

 Сертифікат за 1 місце у регіональному дебатному турнірі 

(Дніпро, 2014); 

  Грамота за кращу участь у дискусії під час захисту роботи МАН 

та 2 місце вихованки Татарікової Ангеліни з темою «Реформування судової 

системи в Україні» (Запоріжжя, 2015);  

 Грамота за перемогу (2 місце) у регіональному дебатному турнірі 

в м. Черкаси. Особиста відзнака «Кращий спікер» за 1місце (Черкаси, 2016); 
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 Грамота команди за 1 місце в «Афінський форум– 2017». 

Відзнака  кращого спікера в особистому рейтингу (1 місце), ( Київ, 2017); 

 Грамоти за 1  та ІІ місце у  регіональному молодіжному 

дебатному  турніру, присвяченому Дню пам’яті та примирення у Другій 

Світовій війні. 4 відзнаки в особистому рейтингу, одна за 1 місце (Бердянськ, 

2017); 

 Гран-прі в номінації «Соціальний плакат» обласного форуму 

медіапроектів «Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити гідно маю». В 

особистому рейтингу 10 учасників отримали грамоти (Запоріжжя, 2017); 

 3 місце в обласному етапі МАН посіла Татарікова Ангеліна з 

темою: «Посмертне донорство в Україні: недоліки правового забезпечення»  

(Запоріжжя, 2017); 

 Грамоти півфіналістів  регіонального молодіжного дебатного  

турніру «Бердянська осінь» та відзнака «Кращий спікер»( Бердянськ, 2017). 

Міський рівень 

 Грамоти переможців міських дебатних турнірів 2012-2016 рр. 

(Бердянськ, 2012-2016 рр.); 

 Подяка гуртку «Дебати» за активну участь, перемоги в 

конкурсах, фестивалях, турнірах та з нагоди Року дитячої творчості в Україні 

(Бердянськ, 2013); 

 Подяка від МК «Співдружність за активну участь гуртківців в 

молодіжній акції «Скажемо насиллю-НІ» (Бердянськ, 2013); 

 Подяка дебатному клубу від ЦДЮТ «Зоріт» м. Новоукраїнка за 

проведення «Школи дебатів» (м.Новоукраїнка, 2017) 

За результатами роботи за рік та особисті досягнення, фото кращих 

дебатерів заносяться на дошку пошани ЦДЮТ. Серед тих, хто удостоєні 

такої честі в 2012-2017 рр.: Телькі Владислав, Онуфрієнко Вєроніка,  

Мартіросян Шарлотта,  Таритін Дмитро,  Кайда Анфіса,  Онуфрієнко Діана, 

Кальєва Владислава,  Воронцов Марк, Шумілов Андрій,  Татарікова Ганна,  

Юдіна Дар’я, Головіна Вікторія,  Бачук Вікторія,  Качуровська Ірина, Гойдіна 

Тетяна, Гуйвік Вікторія, Мальцева Ганна, Мойсей Сергій, Татарікова 

Ангеліна, Пельтек Давід, Кравченко Дар’я, Гуренко Дмитро. 

Вихованці клубу - учасники міського та обласного етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН. Так, починаючи з 1999 р. гуртківцями було досліджено та 

презентовано на конкурсах МАН 15 наукових робіт з питань культури, історії 

рідного краю, психології та правознавства.  Десять   учасників посіли призові 

місця на обласному рівні:   

1998/1999 н.р.: Тема «Культура найдавніших народів Північного 

Приазов’я». Роботу виконав Славський Олександр; 

1999/2000 н.р.: Тема «Розвиток релігійних конфесій у м.Бердянську у 

ХІХ – на початку ХХ ст.». Роботу виконав Каркачов Михайло; 

1999/2000 н.р.: Тема «Історія та культура греків Північного 

Приазов’я». Роботу виконав Славський Олександр; 



 38 

2000/2001 н.р.: Тема «Розвиток культури в м. Бердянську у ХІХ -  на 

початку ХХ ст.» Роботу виконав Каркачов Михайло;  

2000/2001 н.р.: Тема «Роль ріки Берда та Бердянського водосховища в 

екології Північного Приазов’я». Роботу виконала Жигула Олена; 

2000/2001 н.р: Тема «Роль вишивки в духовному житті українського 

народу». Роботу виконала  Левінова Марія; 

2002/2003 н.р: Тема «Історія та культура болгар Північного 

Приазов’я». Роботу виконав Черванський Сергій; 

2003/2004 н.р: Тема “Розвиток неурядових організацій Бердянська: 

проблеми та перспективи». Роботу виконав Мальцев Сергій; 

2004/2005 н.р.: Тема «Толерантність як засіб співіснування 

представників бердянської громади». Роботу виконала Захарс Тетяна; 

2005/2006 н.р.: Тема «Толерантність» в номінації «Історія України та 

державотворення» Всеукраїнського конкурсу „Єднаємося брати- українці»; 

Роботу виконала Захарс Тетяна; 

2007/2008 н.р: Тема “Розвиток критичного мислення старшокласників 

на основі гри «Дебати»”. Роботу виконала Гантова Валерія;  

 2008/2009 н.р: Тема “Історія розвитку молодіжного та дитячого руху в 

Бердянську за радянський період». Роботу виконав Печенкін Антон; 

 2009/2010 н.р: Тема «Історія розвитку фотографії у Бердянську в 

другій половині  ХІХ ст. – на початку ХХ ст.» Роботу виконала Cтуканова 

Анісія; 

2015/2016 н.р.: Тема «Історія розвитку судової системи в Україні: 

проблеми та перспективи». Роботу виконала Татарікова Ангеліна; 

2016/2017 н.р.: Тема «Посмертне донорство в Україні: недоліки 

правового забезпечення та шляхи їх подолання». Роботу виконала Татарікова 

Ангеліна; 

2017/2018 н.р. Татаріковою Ангеліною розпочато дослідження за 

темою «Подвійне громадянство в Україні: порівняльно-правовий аналіз, 

проблеми та перспективи в умовах євроінтеграції». Кравченко Дар’я збирає 

інформацію за темою «Гра «Дебати» як засіб формування комунікативної 

компетенції старшокласників: з досвіду роботи дебатного клубу ЦДЮТ м. 

Бердянська». 

Гуртківці добре володіють методом проектів, який розвиває 

пізнавальні навички, формує їх активну громадянську позицію. Кожного 

року вони беруть участь в конкурсі навчальних проектів «Світ моїх 

захоплень» та готують соціальні проекти для підсумкової  атестації. 

Вихованці гуртка неодноразово брали участь та були переможцями  конкурсу 

соціальних проектів Всеукраїнської суспільної акції школярів «Громадянин». 

Вихованці дебатного клубу – ініціатори та організатори масових 

заходів для молоді міста:  щорічних міських дебатних турнірів, конференцій 

(таких як “Модель ООН”, “Модель міської ради”, «Відкритий простір»), 

конкурсів ораторської майстерності “Майбутнє Бердянська в твоїх руках”, 

молодіжних форумів Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, 

Всеукраїнських літніх дебатних шкіл та таборів. Так, молодіжний дебатний 
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форум «Бердянський ринг»  дев’ять разів збирав у Бердянську талановиту 

молодь України. За 2 минулі роки  гурток «Дебати» став ініціатором 

проведення  двох національних турнірів з дебатів, 2 міських турнірів для 

школярів, 2 турнірів для молоді Запорізького регіону, 5 семінарів, 10 

показових ігор, тощо.  

Вихованці мають свідому мотивацію навчатися, бажають змін у своїй 

громаді. Серед вихованців багато активістів громадської організації 

молодіжний клуб «Співдружність», шкільного та студентського 

самоврядування, молодих журналістів. Головами дитячих шкільних 

парламентів стали: Юдіна Дар’я (ЗОШ № 2), Кравченко Дар’я (ЗОШ №7), 

Кайда Анфіса (ЗОШ №11), Стрелець Данило (гімназія № 3) та інші. 

За останні 5 років вихованці гуртка взяли участь в реалізації таких 

проектів: «Молодь самоврядує», «Маю право», «Молодь про молодь», 

«Станьте лідерами», «Навчаємось дебатувати», «Твої права-твоє багатство», 

«Молодь проти насилля», «Думай критично» тощо. 

 У 2013, 2014 та 2015 р.р. вихованці гуртка брали активну участь в 

волонтерському русі «Від серця до серця» для збору коштів на придбання 

діагностичної апаратури для міської дитячої лікарні, виготовляли  

маскувальні сітки для бійців АТО. 

У 2016/2017 навчальному році 20 гуртківців прослухали тренінг  від 

Української Гельсінської спілки в рамках програми «Розуміємо права 

людини», три старшокласника взяли участь в заходах проекту «Єдина 

громада»: тренінгу «Конфлікт та діалог», ярмарці громадських ініціатив в 

Бердянську.  

Під час канікул, вихованці гуртка «Дебати» беруть участь в роботі 

навчальних «шкіл», наприклад в «Школі з  прав дитини» (2015),  «Літньої 

дебатної школи»(2013-2014), «Школи з медіа грамотності»(2016) тощо.  Так 

у 2017 р. в рамках «Школи лідерства» зі старшокласниками було проведено 

ряд тренінгів, серед яких: «Лідерство. Робота в команді», «Секрети медіа-

простору», «Ораторська та акторська майстерність»,  «Життя без VK»,  

форум-театр тощо. 

Якісним показником виконання змісту освітньої навчальної програми є 

підсумкова атестація випускників гуртка «Дебати». Починаючи з 2012 року 

40 випускників пройшли  підсумкову атестацію та отримали свідоцтво про 

позашкільну освіту. Під час комплексного екзамену  гуртківців оцінює 

атестаційна комісія за предметами програми, а кожен випускник презентує 

комісії та захищає свій власний соціальний проект, проголошує публічну 

промову.  

Серед випускників, які стають студентами ВНЗ,  50% дебатерів 

вступають на спеціальності, що пов’язані з напрямком роботи гуртка: історія, 

соціологія, філологія, політологія, юриспруденція. В майбутньому  це  

юристи, політологи, працівники соціальних служб, психологи, робітники 

прокуратури та банківської сфери, соціологи, журналісти,  педагоги, 

громадські діячі, які навчалися в кращих ВНЗ України  та зарубіжжя 

(Польща, Росія, Болгарія, Чехія) тощо. 
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В квітні 2017 р. випускники взяли участь в  онлайн –анкетуванні на 

тему «Життєві орієнтації випускників ЦДЮТ».  Аналіз анкет дозволяє 

зробити висновки, що наш  ЦДЮТ доклав багато зусиль, щоб діти могли 

успішно адаптуватися в сучасному суспільстві, здобули омріяну професію і 

стали успішними громадянами України. Компетентними і готовими до 

дорослого життя  вважають себе 85,7% гуртківців. В цьому вони вбачають, 

перш за все, заслугу своїх батьків, потім ЦДЮТ, собі особисто і потім школі. 

Місцеві та регіональні ЗМІ  залучені  до висвітлення в газетах і 

телевізійних програмах заходи дебатного клубу. Протягом року були 

підготовлені 5 прес - релізів, 5статей в ЗМІ, 3 інтерв’ю, 5 відеорепортажів 

тощо.  

У 2017 р. гуртківці Татарікова Ангеліна, Пельтек Давід, Кравченко 

Дар’я взяли участь у телевізійному проекті «ТБ-Бердянськ», присвяченого 

190-річчю міста під назвою «Я люблю Бердянськ». Наприкінці минулого 

навчального року, за ініціативою та сценарієм вихованки Татарікової 

Ангеліни,  проведений та відзнятий флеш – моб, присвячений ювілею міста. 

Неодноразово  колектив гуртка «Дебати» був відзначений подяками 

дирекції ЦДЮТ, міського голови, відділу освіти, відділу у справах сім’ї,  

молоді та спорту за  високі творчі досягнення, ініціативність, майстерність та 

активну участь  в житті громади. 

Батьківський комітет гуртка допомагає педагогу у покращенні 

матеріально-технічної бази. За участю батьків проходять показові дебати, 

відбуваються екскурсії. Батьки вихованців беруть участь к засіданнях Клубу 

небайдужих батьків ЦДЮТ «Лелека», засіданнях педагогічної ради ЦДЮТ, 

анкетуванні. Аналіз даних батьківських анкет 2016-2017 н.р. показав, що 

домінуючим мотивом батьків при виборі гуртка «Дебати» для своєї дитини є 

мотивація до навчання, інтерес дитини, можливість проявити себе, 

спілкування з однолітками, допрофесійна підготовка дитини.  

Рішенням педагогічної ради від 06. 09. 2017  р. (протокол № 1 ) 

колектив Бердянського Центру дитячо-юнацької  творчості виносить 

клопотання, щодо присвоєння гуртку «Дебати»  почесного звання «Зразковий 

художній колектив».  
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ФОТО Зразкового художнього колективу «Дебати» 

Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

 

 


