Токмацький Центр дитячої та юнацької творчості
Адреса
Директор
Працюють
гуртки НТТУМ
Досвід роботи

Вул. Володарського, б. 322, м. Токмак, 71700
Івахненко Галина Миколаївна
Початкове технічне моделювання, авіа модельний,
інформатика, декоративно-ужиткове мистецтво,
моделювання одягу, «У світі захоплюючої математики».
У Центрі дитячої та юнацької творчості міста
Токмака 4 квітня 2013 року зібрались педагоги з багатьох
позашкільних закладів на обласний семінар за темою
«Організація
виховної
та
масової
роботи
у
позашкільному навчальному закладі». Гостей щиро
привітали : Панфілова Ольга Василівна - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Токмацької
міської ради,
Черкасова
Світлана
Вікторівна
начальник
відділу освіти
Токмацької
міської ради та
Івахненко
Галина Миколаївна –директор Токмацького Центру
дитячої та юнацької творчості.
Місце та роль масової і виховної роботи в діяльності
ЦДЮТ презентувала
директор
закладу
Ивахненко Г. М.
Екскурсію
по
Токмацькому
Центру дитячої та юнацької
творчості (а це велика 3-ох
поверхова будівля колишньої
школи
№3
м.
Токмака)
організувала заступник директора з навчально-виховної
роботи
Волчанова
Світлана Вікторівна.
Під час практичної
частини
семінару
учасники побували на
занятті
Зразкового
художнього колективу –
гуртка «Декор» на тему
«Силует»
(керівник

гуртка Рогова Ірина Борисівна) та побачили фрагмент
заняття Зразкового художнього колективу – фольклорного
гуртка «Веснянка» на тему «Робота над постановкою
стилізованої
фольклорної
композиції
«Гарбузові
посиденьки» (керівник гуртка Царегородцева Ганна
Олександрівна).
Яскраве дійство відбулося у актовій (колишньої
спортивної) залі закладу. Під час виховного заходу у жанрі
«арт-сейшн»
«Вернісаж
особистостей»
педагоги
Токмацького
ЦДЮТ
оригінально
показали
усі напрямки діяльності
закладу та досягнення
кращих вихованців.
За
круглим
столом,
під
час
обговорення підсумків
обласного семінару, усі виступаючі (Кузнєцова Т. В.,
директор Куйбишевського Центру творчості дітей та
юнацтва; Мартищенко В. А., директор Приморського
районного Центру дитячої творчості; Киреєва А. П.,
методист Мелітопольського міського Палацу творчості
дітей та юнацтва; Жадан В. І., методист методкабінету
Токмацького міського відділу освіти; Ревков О. В.,
заступник директора з НМР обласного Центру НТТУМ
«Грані» та інші) відмітили високий організаційнометодичний рівень проведення заходу, оригінальність
розкриття (подання) теми та щирість господарів. Бачурська
Т. А., методист Василівського Центру дитячої творчості та
туризму, відмітила увагу до позашкільної освіти з боку
місцевої влади: весь час у роботі семінару брали участь
заступник міського голови, начальник та заступник
начальника міського відділу освіти, завідувач міським
методичним кабінетом.

