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Дорогі друзі!
Палац творчості учнів міста Миколаєва – країна радості, творчості і
натхнення, який щодня гостинно запрошує в світ краси і мистецтва понад
4000 юних миколаївців. Для дітей – це будинок, де їх люблять і чекають.
Палац творчості учнів – гостинний дім, над яким невладний час, адже
2018 року він святкує своє 95-річчя.
Палац творчості учнів – одна з найбільших позашкільних установ
нашого міста і області. З кожним роком заклад розширює простір для
самовираження дитини, надаючи вихованцям все більше можливостей
для творчого зростання. Тут займаються багато обдарованих і здібних
дітей. Допомогти виявити і розкрити їхні таланти – головна мета і
завдання педагогів. Окрасою Палацу творчості учнів є колективи, які
мають почесне звання народних та зразкових художніх колективів.
Колективи Палацу – постійні учасники різноманітних конкурсів,
фестивалів, які проводяться не тільки в Україні, а й за її межами та
займають призові місця. А це свідчить про високий рівень їх дитячої
майстерності.
Сьогодні «поважний ювіляр» так само юний і відкритий світу, як і в
рік свого народження – 95 років тому. В Палаці творчості учнів діють
300 гуртків, де займаються 4172 вихованці, їх навчають 117 педагогів.
До вашої уваги інформаційний список літератури «Палац щасливого
дитинства» присвячений Палацу творчості учнів міста Миколаєва, який
2018 року святкує своє 95-річчя.
Матеріал представлений за такими розділами:
Історичні віхи палацу
З путівкою в життя
Острівці дитячої мрії
Свято творчості і музи
Список складений на основі фонду Миколаївської обласної
бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна. У межах розділів та підрозлілів
література розміщена в алфавітному порядку.
Інформаційний список літератури призначений для широкого кола
читачів, а саме – для сьогоднішніх та майбутніх вихованців Палацу
творчості учнів, для їх батьків та педагогів.
Більш детальну інформацію ви зможете знайти, завітавши до нашої
Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна та на сайт
Палацу творчості учнів м. Миколаєва.
Палац творчості учнів чекає вас за адресою: м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 31 (офіційний сайт : http://ndtu.mk.ua/).
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Ювілей Палацу творчості учнів – це ювілей гостинного будинку.
Відкрившись 1923 року, Центральний дитячий клуб (так називався Палац
творчості учнів), став улюбленим
місцем миколаївської дітвори. Він
знаходився в двоповерховій будівлі
на
вулиці
Адміральській.
Відвідуючи
танцювальні,
театральні,
швейні,
токарні,
образотворчі гуртки, туристичний
клуб та модельні майстерні,
талановиті
діти
мали
можливість відточувати свою майстерність. Згодом в
малопристосованому приміщенні стало тісно. 1938
року дитячий клуб було перейменовано у Палац
піонерів та переведено в одну з найгарніших
будівель м. Миколаєва на розі вулиць Фалєєвської та
Великої Морської, де він знаходився до 1941 року.
На той час це був єдиний учбово-культурний центр
для юних миколаївців. В 1941-1944 роках він
тимчасово припинив свою роботу. Після війни Палац на деякий час
оселився в будівлі по вулиці Леккерта (нині вулиця Даля), а потім знову
повернувся на Велику Морську. Відкрилися гуртки: драматичний,
балетний, хоровий, авіамодельний, радіо, художнє рукоділля, струнний,
ігротека та бібліотека.
За період свого існування Палац творчості учнів може похвалитися
багатьма видатними педагогами. Серед них – керівник драматичного
гуртка, майбутній Народний артист УРСР Ростислав Андрійович
Гаврилко; керівник струнного оркестру, відомий в ті часи музикант,
заслужений діяч мистецтва УРСР Манілов Григорій Феофанович;
керівник фотогуртка Ілля Мойсейович Кальницький, талановитий
майстер фотографії, в подальшому відомий фотожурналіст, довгі роки
працював в газеті «Южная правда». Особливою сторінкою в історії
Палацу піонерів було відкриття дитячої кіностудії, керівником якої на той
час був молодий кінооператор Марк Трейгер. Тут досі збереглися
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документальні фільми, які розповідають про Палац піонерів, його
педагогів та вихованців того часу. Прикрасою багатьох заходів в місті,
парадів, концертів, фестивалів був дитячий духовий оркестр під
керівництвом педагога Івана Петровича Павленка. В цьому колективі
виросли та здобули музичну освіту сотні хлопчаків. В 60-ті роки
літературною студією керував відомий миколаївський поет Еміль
Январьов.

1991 рік, рік проголошення незалежності нашої країни, став
особливим для вихованців та педагогів Палацу піонерів. Діти міста
отримали подарунок – Палацу піонерів і школярів було передано будівлю
Будинку політпросвіти. 10 листопада 1991 року розпочалося «велике
переселення» численних дитячих колективів в нову будівлю.
Рішенням виконкому міської Ради народних депутатів №440 від 29
листопада 1991 року: « … у зв’язку
зі зміною суспільно-політичної
ситуації в суспільстві Виконком
міської Ради народних депутатів
вирішив перейменувати Палац
піонерів і школярів у Палац
творчості учнів». Палац одержав не
тільки нове приміщення, але й нове
дихання.
За останні десятиліття для
вихованців та педагогів Палацу творчості учнів відкрилися великі
можливості, відбулося багато змін.
Сьогодні рівень дитячих колективів Палацу дуже високий, 2 з них
мають звання «Зразковий художній колектив», 8 – «Народний художній
колектив».
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Вихованці Палацу творчості учнів постійно приймають участь у
фестивалях, конкурсах, виставках. Так, тільки у 2017 році вони взяли
участь у таких заходах:
1. ХІ Регіональний фестиваль-конкурс вокально-хорових колективів «Золоті
голоси», березень 2017 р.
2. Х Регіональний фестиваль-конкурс народного інструментального
виконавства «ДИВОГРАЙ», березень 2017 р.
3. Всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців «Кубок діадеми»,
березень 2017 р., м. Львів
4. Міжнародний фестиваль «Мегаполіс», березень 2017 р., м. Харків
5. ХХХ Міжнародний фестиваль народної музики та пісні «Райдужний світ
народних мелодій», березень – квітень 2017 р., м. Харків
6. Всеукраїнський конкурс есе «Я - європеєць» (2017 р.)
7. ІІ-й Всеукраїнський багатожанровий фестиваль мистецтв «Лиманські зорі» в
рамках проекту «РЕТРО-ХІТИ», квітень 2017 р.
8. Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування «Кубок Олешшя –
2017», березень 2017 р.
9. Міжнародний фестиваль «Дні культури України в Кошице», квітень 2017 р.,
Словаччина
10. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Миколаївські зорі», квітень-травень
2017 р.
11. Міжнародний конкурс-фестиваль «Харківський міжнародний пісенний
форум», квітень 2017р., м. Харків
12. Всеукраїнська виставка-конкурс дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному
світі», травень 2017 р.
13. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв «Tryhutty International Kite Fest
2017», травень 2017 р.
14. Всеукраїнський конкурс танцювальних клубів «Zlata Festival», травень
2017 р.
15. Міжнародний конкурс хореографічного мистецтва «Балетные сезоны в
Одессе», травень 2017 р., м. Одеса
16. ХХ регіональний конкурс хорового виконавства «Чорнобаївський заспів»,
червень 2017 р., Херсонська область
17. Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Мелодії
Чорного моря», червень 2017 р., м. Чорноморськ
18. Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Золотий лелека», червень
2017 р., с. Рибаківка
19. ХVІ міжнародний фестиваль повітряних зміїв «Цветное небо – 2017»,
серпень 2017, м. Скадовськ
20. ХVШ Міжнародний фольклорний фестиваль «Неос Мармаркас – 2017»,
вересень 2017 р., Греція
21. Всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс «Кременчуцькі
викрутаси», жовтень 2017 р., м. Кременчуг
22. Регіональний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Я хочу
жити в якісному світі», листопад 2017 р.
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23. Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «GOLDEN LION», листопад
2017 р., м. Львів
24. Міжнародний чемпіонат бальних танців «Мир танца», листопад 2017 р.,
Чехія
25. Всеукраїнський чемпіонат з хореографії «Dance Station», грудень 2017 р.,
м. Вінниця
26. Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Kiev art fest», грудень 2017 р.,
м. Київ
27. Всеукраїнський телевізійний конкурс танцю «Ритми майбутнього», грудень
2017 р., м. Київ

Розповідаючи про досягнення і перемоги юних миколаївців, не можна
не відзначити людину, яка є головною у Палаці. Це
Саранчина Світлана Миколаївна – директор Палацу
творчості учнів. Вона починала на посаді керівника
гуртка і методиста (1986р.), в 2000-му стала завідуючою
відділом організаційно-масової роботи, а з 2007 року –
директор. Світлана Миколаївна – «Відмінник освіти
України», нагороджена грамотою Верховної Ради
України «За заслуги перед Українським народом»,
удостоєна звання «Городянин року" в номінації
«Культура» (2014 р.).
«Звання «Городянин року» – це не тільки моя
заслуга, – сказала Світлана Миколаївна – Це праця
всього педагогічного колективу і технічних
працівників. Всіх разом і кожного окремо. Це
традиції, що створювалися роками, в тому числі,
попереднім директором Світланою Захарівною
Єгощенко – «Відмінником освіти України»,
Кавалером ордена Княгині Ольги, директором
Палацу з 1984 по 2007 рр.
Більше 20 років заступником директора з
навчально-виховної роботи працює Гончар Ольга
Вікторівна, «Відмінник освіти України», «Заслужений
працівник освіти України». Вона професійно і творчо
підходить до роботи з педагогами, підтримує молодих
керівників. Сьогодні в закладі працює творчий колектив
високопрофесійних педагогів, справжніх майстрів своєї
справи:
Макарова Г.Ю.,
Каменецький
Ф. М.,
Смикова Т. Ю.,
Белічко В. В.,
Зарванська В. В.,
Олійник М. О. та інші. В Палаці творчості учнів
збережені кращі традиції, напрацьовані за багато десятиліть, і постійно
привноситься щось нове, цікаве – відповідно до сучасних вимог.
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Шведова, З. Исторические вехи дворца : [Дворцу творчества - 85] / З.
Шведова // Малёк. - 2008. - №10. - С. 10.
Шведова, З. У нас полгорода - родом из дворца! : Дворцу творчества85 / З. Шведова // Малёк. - 2008. - №10. - С. 2-3.
Широкова, В. Дворец творчества учащихся раскрыл двери для
ассоциации городов Украины / В. Широкова // Вечерний Николаев. 2016. - N 126(10 нояб.). - С. 6.
Ассоциация городов Украины совместно с Норвежской ассоциацией
местных и региональных властей, а также Норвежским институтом
городских и региональных исследований в рамках проекта
«Партисипативная демократия и обоснованные решения на местном
уровне в Украине» в Николаеве.
Широкова, В. Палац творчості учнів запросив у гості : День
відкритих дверей в Палаці творчості учнів традиційно дуже особливий /
В. Широкова // Відкритий урок. - 2014. - N 31/32 (3 листоп.). - С. 7.
Это ваш Дворец // Малёк. - 2001. - №9. - С. 8.
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Почесне місце в історії Палацу творчості відводиться його
випускникам. Він багатьом допоміг знайти мету в житті, почуття дружби,
відданісті своїй батьківщині, визначити і розвинути талант, вибрати
професію. Серед тих, хто тут отримав путівку в життя, Герой Радянського
Союзу,
адмірал
Володимир
Чернавін;
інженер-конструктор,
кораблебудівник, головний конструктор кораблів Борис Купенський;
відомий миколаївський журналіст Борис Аров; поет Марк Лисянський;
народна артистка України Алла Квасенко; оперний співак, соліст
Большого театру СРСР, відомий баритональний бас, Заслужений артист
РРФСР Віктор Нечіпайло; заслужений діяч мистецтв України, режисер
Олег Ігнатьєв; заслужена артистка України, співачка Ірина Бубенко;
заслужений артист України, головний диригент Миколаївського
академічного українського театру драми і музичної комедії Віктор Урес;
соліст балету Харківського академічного театр опери та балету
П. Плавнік; відомий миколаївський художник, голова правління
МООНСХУ, заслужений діяч мистецтв України Олег Приходько; член
Національної спілки журналістів України, Заслужений журналіст
України, фотокореспондент газети «Вечерний Николаев» Олександр
Кремко;
відомий
метр
миколаївської
фотодокументалістики,
фотокореспондент газети «Рідне Прибужжя» Дмитро Ласкін; майстер
«золоті руки», моделіст-конструктор Олександр Вичеров; заслужений
працівник освіти України, директор обласного центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Тетяна Горбова та багато
інших. І підтвердженням цього є слова нашого земляка, поета Марка
Лисянського:
«А сколько еще мы можем назвать
Славных имен, хороших людей
Которым Дворец помог отыскать,
Главное дело жизни своей.»
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Герой Радянського
Союзу, адмірал
Володимир Чернавін

оперний співак
Віктор Нечіпайло

відомий
миколаївський
журналіст
Борис Аров

заслужена артистка
України, співачка
Ірина Бубенко

заслужений артист України, головний диригент
Миколаївського академічного українського театру
11
драми і музичної комедії Віктор Урес

інженер-конструктор,
кораблебудівник,
головний конструктор кораблів
Борис Купенський

поет Марк Лисянський

заслужений діяч
мистецтв України,
режисер Олег Ігнатьєв

відомий миколаївський художник,
голова правління МООНСХУ,
заслужений діяч мистецтв України
Олег Приходько

член Національної спілки
журналістів України,
Заслужений журналіст
України, фотокореспондент
газети «Вечерний Николаев»
Олександр Кремко

майстер «золоті руки»,
моделіст-конструктор
Олександр Вичеров

відомий метр миколаївської
фотодокументалістики,
фотокореспондент газети
«Рідне Прибужжя»
Дмитро Ласкін

заслужений працівник
освіти України, директор
обласного центру туризму,
краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді
Тетяна Горбова

Література
Аров, Б. Дворец детских улыбок : [Дворцу творчества учащихся - 75]
/ Б. Аров // Южная правда. - 1998. - 25 апр.
Никулина, А. Главное - это правильное воспитание : [о Дворце
творчества учащихся] / А. Никулина // Рідне Прибужжя. - 2012. - №15(12
квіт.). - С. 10 : ил.
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«…Необыкновенно здорово, что наш городской детский Дворец по
сей день – адрес радости для николаевской детворы! Редкому городу так
повезло…».
миколаївський журналіст Борис Аров
Палац творчості учнів міста Миколаєва – країна радості, творчості і
натхнення, щодня гостинно запрошує в світ краси і мистецтва юних
миколаївців, діють 300 гуртків, де займаються 4172 вихованці. Народні
промисли і ремесла, краєзнавство, туризм, техніка, екологія, хореографія,
вокал, музичні інструменти, театр – такий світ захоплень вихованців.
В Палаці творчості учнів працюють 5 відділів:
відділ художньо-естетичного виховання,
відділ технічної творчості, туризму і краєзнавства,
відділ декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва
відділ організаційно-масової роботи
відділ методичної роботи.

завідувач відділу Близниченко Інна Володимирівна
Відділ художньо-естетичного виховання Палацу
творчості учнів – це великий творчий колектив.
Високий рівень професійної майстерності творчих
колективів дає можливість брати участь практично в
усіх концертах та культурних заходах міста та області.
Це свідчить, що концертна діяльність – один з основних
напрямів роботи відділу.
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Головною метою діяльності педагогів відділу естетичного виховання
Палацу творчості учнів є створення умов для підтримки особистісного
розвитку та творчої самореалізації гуртківців. Творчі колективи закладу
завжди активні учасники міських, обласних, Всеукраїнських,
Міжнародних конкурсів та фестивалів виконавської майстерності у
різних жанрах на яких посідають призові місця.
Відділ художньо-естетичного виховання Палацу творчості учнів – це
великий творчий колектив. Біля 2900 вихованців відвідують 199
гуртків, з яких: 8 хореографічних, 2 оркестри народних інструментів,
духовий оркестр, капела бандуристів, театральний колектив, 2 ансамблі
гітаристів, фольклорний колектив, 5 вокальних гуртків.

Народний художній колектив
ансамбль класичного танцю «Дивертисмент»
Ансамблю класичного танцю
«Дивертисмент» 2010 року було
присвоєно
почесне
звання
«Народний художній колектив», що
є
високою
оцінкою
хореографічного
мистецтва
дитячого самодіяльного колективу.
Багато років керівником ансамблю
класичного танцю була Смикова
Тетяна Юріївна. Зворушлива любов
до балету, високий рівень виконавської майстерності здобули колективу
заслужений авторитет, визнання і вивели в число тих, хто по праву
вважається гордістю і інтелектуальним надбанням не тільки нашого
міста, а й області. «Дивертисмент» - це завжди маленьке диво, свято
людської душі. Звітний концерт «Незвичайні подорожі балетних
принцес» ансамблю класичного танцю «Дивертисмент», в рамках
підтвердження почесного звання «Народний», проходив у квітні 2015
року, зібрав повний зал глядачів, адже колектив вміє дивувати публіку.
Майже двадцять років поруч із Тетяною Юріївною йде по життю
Драгомощенко Світлана Олександрівна, з часом вона стала справжнім
професіоналом, талановитим та інійіативним педагогом. У вересні 2015
року Драгомощенко С. О. очолила Народний художній колектив
ансамбль класичного танцю «Дивертисмент».
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Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статті:
Еремина, Е. Балет - служение красоте, гармонии и грации :
[ансамбль классического танца "Дивертисмент"] / Е. Еремина // Южная
правда. - 2008. - №45(19 апр.). - С. 3.
Еремина, Е. Браво "Дивертисмент" / Е. Еремина // Южная правда. 2001. - 17 марта. - С. 4.
Еремина, Е. И вечная балета красота... : [отчетный концерт ансамбля
классического танца "Дивертисмент"] / Л. Еремина // Рідне Прибужжя. 2010. - №48(6 трав.). - С. 4.
Еремина, Е. Откройте сердце высокому искусству : [ансамбль
классического танца "Дивертисмент"] / Е. Еремина // Южная правда. 2001. - 3 матра.
Наточа, Е. "Я танцевать хочу" : [«Горожанин года-2013» в
номинации "Надежда года-2013" в разделе "Искусство" стал учащийся 7го класса СШ №51, воспитанник "народного художественного
коллектива" ансамбля классического танца "Дивертисмент" Дворца
творчества учащихся Василий Плехов] / Е. Наточа // Вечерний Николаев.
- 2014. - N 38/39(5 апр.). - С. 5 : фот.
Петрова, Е. Волшебной красоты знакомые черты : [отчетный
концерт ансамбля классического танца "Дивертисмент"] / Е. Петрова //
Южная правда. - 2006. - №1(1 янв.). - С. 3.
Широкова, В. Балетную сказку нам дарит "Дивертисмент" :
[отчетный концерт ансамбля классического танца "Дивертисмент"] /
В. Широкова // Вечерний Николаев. - 2015. - N 64(16 июня). - С. 3 : фот.
Широкова, В. День народження святкує "Дивертисмент" /
В. Широкова // Відкритий урок. - 2014. - N 37/38. - С. 8.
Широкова, В. День рождения "Дивертисмента" / В. Широкова //
Вестник Прибужья. - 2014. - N 49(4 дек.). - С. 15 : фот.
Широкова, В. Фуэте "Дивертисмента" : [день рождения
"Дивертисмента"] / В. Широкова // Вечерний Николаев. - 2014. - N 152(25
дек.). - С. 4.

Народний художній колектив
ансамбль танцю «Юність Прибужжя»
2018 року Народний художній колектив танцювальний ансамбль
«Юність Прибужжя» святкує свій 35-ти річний ювілей. Його зірка
засвітилась на творчому небосхилі прибузького краю 1983 року.
Починалось все із невеличкого гуртка, який налічував 30 дітей, і
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заповітної мрії – створити численний, винятково самобутній колектив.
Сьогодні «Юність Прибужжя» налічує понад 150 дітей різного віку, має
багатий різножанровий репертуар, вироблений роками неповторний
характер і стиль, неабиякий досвід
сцени. «Юність Прибужжя» –
неодноразовий переможець та
призер
міжнародних,
всеукраїнських, обласних, міських
конкурсів і фестивалів: «The Beat
Danes Festival», «Зірка року»,
«Коблівський бриз», «Сучасні
ритми», «Веселі черевички»… У ці
досягнення вкладено щоденну
натхненну працю, безмежну любов до дітей і своєї професії талановитого
педагога-хореографа, «Відмінника освіти України», лауреата обласної
премії імені М. Аркаса, «Кращого педагогічного працівника
Миколаївської області в номінації «Позашкільна освіта», незмінного
керівника ансамблю танцю «Юність Прибужжя» з 1992 року Валентини
Володимирівни Белічко.
За роки існування ансамблю більше ста його вихованців стали
професійними артистами і виступають у різних знаменитих колективах,
таких як Національний ансамбль танцю України імені П. Вірського,
танцювальній групі хору імені Г. Верьовки і багатьох інших.
Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статті:
Камінецька, Т. На крилах танцю / Т. Камінецька // Рідне Прибужжя.
- 2017. - N 11(16 берез.). - С. 14.
"Юность Прибужья" вернулась с Гран-при // Южная правда. - 2017.
- N 137(5 дек.). - С. 1.
Николаевский коллектив народный ансамбль танца "Юность
Прибужья" завоевал эксклюзивное Гран-при на международном
фестивале-конкурсе искусств Kiev Art Fest, который проходил в Киеве.

Народний художній колектив
ансамбль танцю «Джерельце»
Ансамбль танцю «Джерельце» було засновано наприкінці 1990 року.
А 1998 року він здобув звання «Зразковий художній колектив», яке
підтверджував у 2001 і 2005 роках. 2010 року було отримано нове
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почесне звання – «Народний художній колектив», яке було підтверджене
2015 року. Ось уже 28 років ансамблем танцю «Джерельце» керує Ганна
Юхимівна Макарова – талановитий хореограф, досвідчений педагог. Вона
зуміла створити не тільки зразковий творчий колектив, а й згуртувати
його у велику дружну сім'ю, де і педагоги, і акомпаніатори, і вихованці, і
їх батьки стали невід'ємною її частиною. 2015 року Ганна Юхимівна
отримала премію Верховної Ради, а 2017 року їй присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник культури України».
У концертному складі колективу
більше 150 дітей різного віку. Для
малюків
створені
спеціальні
підготовчі групи, де майбутні
танцюристи вчаться робити перші
кроки на великій сцені. Цікавий і
різноманітний репертуар ансамблю
включає в себе більше 60 танців,
хореографічних композицій та мініатюр. У колективі танцюють всі: як
вихованці, так і їх батьки. Творчість колективу «Джерельце»
неодноразово здобувала найвищі оцінки та перемоги на багатьох
визначних міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсах та
фестивалях. Колектив добре знають у Греції, Болгарії, Словаччині. 2017
року вихованці «Джерельця» були запрошені у словацьке місто Кошиц,
де взяли участь у фестивалі «Дні культури України в Кошице».
Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статті:
["Заслуженный работник культуры Украины"] // Вечерний
Николаев. - 2017. - N 128(16 нояб.). - С. 1.
По случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров
народного творчества почетное звание "Заслуженный работник
культуры Украины" присвоено Анне Макаровой, руководителю народного
ансамбля танца "Джерельце" Николаевского городского Дворца
творчества учащихся.
Кремняк, Ю. Експерименти Ганни Макарової : ["Народний художній
колектив" ансамбль танцю "Джерельце" під керівництвом Ганни
Юхимівни Макарової] / Ю. Кремняк // Відкритий урок. - 2014. - N 14/15. С. 8 : фот.
Премия Верховной Рады педагогам : премию Верховной Рады
получат педагоги Николаевской области // Южная правда. - 2015. - N
139(10 дек.). - С. 1.
Премию Верховной Рады получила николаевский педагог Макарова
Анна Ефимовна - руководитель народного художественного коллектива 17

ансамбля танца "Родничок" Дворца творчества учащихся города
Николаева.
Родник талантов : [«Народный художественный коллектив»
ансамбль танца «Джерельце» Дворца творчества учащихся] // Вечерний
Николаев. - 2014. - N 33(25 марта). - С. 3 : фот.
Танцор от Бога : ["Горожанин года-2014" в номинации "Наша
надежда" в разделе "Искусство"- Евгений Онуфрак, учащийся 9-го класса
гимназии №4 и воспитанник Народного художественного коллектива
"Ансамбль танца "Джерельце"] // Вечерний Николаев. - 2015. - N 24/25(28
февр.). - С. 7 : фот.
Тупайло, С. Вірність професії : [Анна Макарова і її зразковохудожній ансамбль танцю "Джерельце"] / С. Тупайло // Рідне Прибужжя.
- 2007. - №61(24 трав.). - С. 2.
Тупайло, С. Макарова и макаровцы : [Анна Макарова и её детский
танцевальный коллектив "Джерельце"] / С. Тупайло // Южная правда. 2007. - №53(17 мая). - С. 3.
Широкова, В. Бути щасливим - значить бути собою : [творчість
колективу "Джерельце"] / В. Широкова // Відкритий урок. - 2015. - N 3/4. С. 4.

Народний художній колектив
ансамбль народного танцю «Веселка»
Ансамбль народного танцю «Веселка» був заснований 1989 року на
базі загальноосвітньої школи № 60.
З дня заснування з колективом
працюють
справжні
фахівці,
великі
ентузіасти,
досвідчені
педагоги – сім'я Кірасірових: серце
колективу
Кірасірова
Євдокія
Іванівна і її діти Кірасіров Микола
Вікторович і Зарванська Вікторія
Вікторівна.
З 1 вересня 1999 року ансамбль
став невід’ємною часткою педагогічного і дитячого колективу Палацу
творчості учнів. 2002 року ансамбль народного танцю «Веселка» здобув
знання – «Зразковий художній колектив» і неодноразово його
підтверджував. 2017 року колектив здобув почесне знання «Народний
художній колектив».
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За час існування ансамблю педагогам вдалося створити стабільний
дитячий колектив, який налічує більше 100 вихованців віком від 5 до 18
років. Високий рівень виконавської майстерності вихованців та
постановчої роботи педагогів дають змогу урізноманітнити репертуар
цікавими хореографічними творами. Українські народні танці,
хореографічні картинки, композиції та мініатюри завжди викликають
неабияку зацікавленість глядачів.
«Веселка» – лауреат міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських
конкурсів і фестивалів. Кожного року колектив дає близько 60 концертів:
на сцені Палацу творчості учнів, в школах, будинках культури, парках.
Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статті:
Камінецька, Т. Там, де вирує "Веселка" : [ансамбль народного танцю
"Веселка"] / Т. Камінецька // Рідне Прибужжя. - 2017. - N 7(16 лют.). С. 14 : фот.
Широкова, В. Все цвета танца - в коллективе "Веселка" : образцовый
художественный коллектив, ансамбль народного танца "Веселка"] /
В. Широкова // Вечерний Николаев. - 2016. - N 121(29 окт.). - С. 3 : фот.
Подтвердили высокое звание : [образцовый художественный
коллектив ансамбля народного танца «Веселка» вновь подтвердил
свое высокое звание] // Вечерний Николаев. - 2017. - N 25(4 марта). - С. 1.
30 лет на базе Николаевской общеобразовательной школы №60
(варваровской школы №1) действует образцовый художественный
коллектив ансамбля народного танца "Веселка", которым со дня
основания руководит Евдокия Кирасирова.

Ансамбль танцю «Невгамовні»
Хореографічний
ансамбль
«Невгамовні» було створено 2010 року на
базі загальноосвітньої школи № 6.
Ансамбль є невід'ємною частиною
Палацу творчості учнів. Очолює колектив
молодий педагог, вихованка ансамблю
танцю «Джерельце» Палацу творчості
учнів Анастасія Коломацька. Сьогодні в
складі танцювального ансамблю понад 80
вихованців п'яти вікових груп (від 7 до 17 років). Репертуар колективу
налічує не один десяток танців різних напрямків.
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З кожним роком концертний репертуар ансамблю стає більш
насиченим,
поповнюється
новими
яскравими
постановками.
Хореографічні композиції, поставлені Анастасією Коломацькою,
відрізняються оригінальністю, розкривають емоційність вихованців,
формують ритмічність, пластику, виховують естетичну і танцювальну
культуру.
Ансамбль «Невгамовні» неодноразово відзначався Почесними
грамотами та дипломами лауреатів, дипломантів, переможців конкурсів
та фестивалів різного рівня. Вихованці колективу – постійні учасники
міських і районних святкових заходів, благодійних акцій. Навесні 2017
року на Всеукраїнському чемпіонаті хореографічного мистецтва «Artdance 2017», який проходив в Одесі, танець «Зимові забави» у виконанні
«Невгамовних» підкорив членів журі – визнаних хореографів Костянтина
Томільченка та Андрія Дикого чудовим поєднанням сучасної хореографії,
цікавого музичного матеріалу, майстерністю виконавців і заслужено став
Золотим Чемпіоном цього конкурсу. Зараз головна мета для учасників
колективу – гідно підготуватися до творчого звіту на присвоєння
високого звання «Зразковий художній колектив», щоб підкорити
компетентну комісію і глядачів своєю майстерністю.
Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статтю:
Каминецкая, Т. Очарованные танцем : [хореографический ансамбль
"Невгамовні"] / Т. Каминецкая // Вечерний Николаев. - 2018. - N 15(8
февр.). - С. 4 : фот.

Народний художній колектив
капела бандуристів «Україночка»
Капела
бандуристів
«Україночка» була створена
в Палаці творчості учнів
1982 року Валентиною
Степанівною
Січко
–
людиною, закоханою в
бандуру. За роки існування
капели
тут
працювали
Г. Ю. Драган,
Л. Г. Циганенко.
Кожен
керівник привніс в розвиток колективу щось своє. «Україночка» пройшла
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великий шлях, придбала популярність, напрацювала репертуар, отримала
загальне
визнання і
стала
окрасою
концертів
та
інших
найрізноманітніших заходів. 1991 року капела бандуристів вперше була
удостоєна почесного звання «Зразковий художній колектив» і
неодноразово з успіхом підтверджувала його. За час роботи «Україночки»
її випускниками стали тисячі вихованців.
Сьогодні в колективі займається близько 100 учасників. Очолює
колектив Наталя Сергіївна Усова – вихованка «Україночки». Більше 20
років вона працює педагогом в Палаці творчості учнів, а з них 3 роки
очолює колектив. Гра на бандурі для неї – це вже не захоплення, а
потреба. Наталя Усова не тільки сама зачарована музикою бандури, але й
зачаровує своїх вихованок. Капелла бандуристів «Україночка» –
неодноразовий переможець та призер конкурсів і фестивалів різного
рівня. 2017 року колектив здобув почесне знання «Народний художній
колектив».
Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статті:
Каминецкая, Т. "Слышу звуки струн бандуры." : [капелла
бандуристов "Украиночка" Дворца творчества учащихся] / Т. Каминецкая
// Вестник Прибужья. - 2017. - N 10(9 марта). - С. 15.
Лебедь, М. Мелодия народной души : [30 лет образцовому
художественному коллективу бандуристов "Украиночка"] / М. Лебедь //
Вестник Прибужья. - 2012. - №7(16 февр.). - С. 14.

Народний художній колектив
оркестр народних інструментів
Історія оркестру народних
інструментів бере початок з 1923
року. Тоді це був маленький
колектив – ансамбль дитячого
клубу.
1991
року
оркестру
народних інструментів Палацу
піонерів і школярів присвоєно
почесне
звання
«Зразковий
художній колектив», яке він
успішно підтвердив у 1994, 1998,
2002 та 2006 роках.
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Минали роки, змінювався колетив та педагогічний склад. З 1999 по
2017 роки оркестр народних інструментів очолювала, зберігала і
продовжувала творчі надбання оркестру Інна Володимирівна
Близниченко. 2011 року педагог підтвердила звання «керівник-методист»,
а також увійшла до списку 100 кращих педагогічних працівників
Миколаївської області. 2015 року Інна Володимирівна стала переможцем
Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості».
27 липня 2011 року оркестру народних інструментів Палацу творчості
учнів під керівництвом І. В. Близниченко присвоєно почесне звання
«Народний художній колектив», яке він підтвердив у серпні 2016 року
великим звітним концертом. Юні музиканти грали разом зі своїми
улюбленими педагогами. Родзинкою
оркестру народних інструментів є
ансамбль найменших учасників «Веселі
ложкарі». Виступи оркестру народних
інструментів Палацу творчості учнів –
це завжди неповторність, досконалість
звучання, повнота вражень від музики.
Все більше талановитих дітей мають
бажання пізнати музичні таємниці у
виконанні традиційних народних інструментів, які завжди були і будуть
актуальними. З 2017 року колектив очолив Гончарук Сергій
Володимирович.
Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статті:
Кремняк, Ю. Райдужний світ народних мелодій : [до 25-річного
ювілею оркестру народних інструментів] / Ю. Кремняк // Рідне
Прибужжя. - 2010. - №138(11 груд.). - С. 4.
Кремняк, Ю. Светлый праздник музыки в круговерти будней :
[оркестру народных инструментов - 25 лет] / Ю. Кремняк // Вестник
Прибужья. - 2011. - №7(17 февр.). - С. 14.
"Мой второй дом..." : ["Горожанин года-2014" в номинации "Наша
надежда" София Верхоляк - солистка оркестра народных инструментов
городского Дворца творчества учащихся] // Вечерний Николаев. - 2017. N 21/22(25 февр.). - С. 4 : фот.
Широкова, В. Оркестр народных инструментов: 30 лет с вами! :
[оркестр народных инструментов Дворца творчества учащихся] /
В. Широкова // Вечерний Николаев. - 2016. - N 38(7 апр.). - С. 6 : фот.
Широкова, В. У истоков творчества : [Инна Владимировна
Близниченко - руководитель оркестра народных инструментов во Дворце
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творчества учащихся] / В. Широкова // Вечерний Николаев. - 2016. - N
26(10 марта). - С. 8 : фот.
Широкова, В. Як народжується педагогічна творчість? : [Інна
Володимирівна Близниченко - керівник оркестру народних інструментів]
/ В. Широкова // Відкритий урок. - 2016. - N 9/10(30 берез.) - С. 3.

Народний художній колектив
оркестр духових інструментів
Історія духового оркестру Палацу
піонерів бере свій початок в
післявоєнні
часи.
Тоді
сотні
миколаївських хлопчиків і дівчаток
пройшли школу відомого музиканта І.
П. Павленко. Його духовий оркестр в
ті часи був одним з найбільш цікавих і
професійних колективів. На початку
80-х років до Палацу піонерів
прийшов
працювати
Федір
Михайлович Камінецький. Саме з початком його професійної та
педагогічної діяльності почалося друге народження духового оркестру
Палацу піонерів. У 1994 році духовому оркестру було присвоєно звання
«Зразковий художній колектив», яке він успішно неодноразово
підтверджував. Почесне звання стало додатковим стимулом для того, щоб
і надалі розширювати творчі горизонти і досягати нових висот. 2016 року
колективу присвоєно знання «Народний художній колектив».
Федір Михайлович – керівник-методист гуртка, відмінник освіти
України, нагороджений Почесними грамотами управління освіти і науки
Миколаївської облдержадміністрації, має диплом обласного конкурсу
«Кращий педагогічний працівник Миколаївської області» в номінації
«Позашкільна освіта». За той час, що очолює колектив, він і його
талановиті вихованці багаторазово перемагали на міжнародних і
всеукраїнських конкурсах. Не раз духовий оркестр ставав прикрасою
великих сцен, зриваючи шквали оплесків. Сьогодні гурток відвідують
понад 60 дітей, 35 з них займаються в основному складі оркестру,
завойовуючи призові місця на різних конкурсах. Ще 25 вихованців
грають в молодшому оркестрі. Всі вони – перспективні виконавці, адже
під керівництвом такого педагога, як Федір Михайлович Камінецький,
маючи достатню наполегливість, вони точно зможуть реалізувати себе у
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музиці. Серед його випускників – чимало успішних музикантів, які
досягли значних висот.
Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статті:
Кревняк, Ю. Почути кожну дитину : інтерв'ю з керівником духового
оркестру Федором Михайловичем Камінецьким / Ю. Кревняк // Рідне
Прибужжя. - 2011. - N 118(20 жовт.). - С. 4.
Кремняк, Ю. Будущее, озаренное музыкой : [история духового
оркестра] / Ю. Кремняк // Вечерний Николаев. - 2011. - №108(27 сент.). С. 4. : фот.
Широкова, В.
Концерт сердца: играет духовой оркестр /
В. Широкова // Вечерний Николаев. - 2016. - N 127(12 нояб). - С. 1.
Во Дворце творчества учащихся, подтверждая свое почетное
звание, с большим отчетным концертом в двух отделениях, выступил
образцовый
художественный
коллектив
оркестр
духовых
инструментов (руководитель Ф.М. Каминецкий).
Широкова, В. Мідні голоси духового оркестру лунають вже 35 років
: [Федір Михайлович Камінецький – 35 років беззмінний керівник
«Зразкового художнього колективу» оркестру духових інструментів
Палацу творчості учнів]/ В. Широкова // Відкритий урок. - 2016. - N
19/20(3 листоп.) - С. 7.
Широкова, В. "Труба трубит, откинут полог..." : [Федор Михайлович
Каминецкий - руководитель оркестра духовых инструментов Дворца
творчества учащихся] / В. Широкова // Вечерний Николаев. - 2016. - N
97(1 сент.). - С. 5 : фот. - (Николаев и николаевцы).

Народний художній колектив
театральний колектив «Мрія»
Організацію
нового
складу
театрального гуртка Палацу піонерів
Марія Олександрівна Олійник розпочала
у 1981 році, з перших днів захоплюючи
дітей
театральним
мистецтвом,
плекаючи
їхню
індивідуальність,
невтомно шукаючи у надрах дитячої
душі
безцінні
скарби
творчості,
неповторності, непідробної справжності.
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Важливою віхою в історії театрального колективу «Мрія» став 1994
рік – саме в цьому році колективу було присвоєно почесне звання
«Зразковий художній колектив», яке стало не лише вагомою перемогою і
високою оцінкою творчих досягнень, а й додатковим стимулом і надалі
ставити перед собою недосяжні вершини, щоб згодом обов’язково
втілити в життя найсміливіші творчі задуми та мрії.
Театральну школу Марії Олександрівни пройшло не одне покоління
вихованців – кожному з них театральна гра допомогла позбутися багатьох
комплексів, віднайти внутрішню свободу, навчитися проявляти почуття
та емоції, знайти шляхи для особистісного самовираження і творчої
самореалізації. 2017 року колективу присвоєно знання «Народний
художній колектив».
Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статтю:
Широкова, В. "Мечта" всегда побеждает! : [призовые места на ІХ
Международном конкурсе фестиваля искусств "Спивограй-2014" у
театрального коллектива "Мечта"] / В. Широкова // Вестник Прибужья. 2014. - N 45(6 нояб.). - С. 1 : фот.

Зразковий художній колектив
фольклорний ансамбль «Барвінок»
«Зразковий
художній
колектив»
фольклорний
ансамбль
«Барвінок»
Палацу творчості учнів,
яким керує Ірина Сергіївна
Квітка, є неодноразовим
переможцем
численних
конкурсів і фестивалів
Всеукраїнського, регіонального та обласного рівня.
На початку весни 2015 року на сцені Палацу творчості учнів
фольклорний колектив «Барвінок» виступав зі звітним концертом, і
мелодійне багатоголосся його вихованців відкрило для глядачів цілий
всесвіт народних звичаїв, обрядів і традицій через призму української
фольклорної пісні. Кожна пісня волею фантазії керівника колективу Ірини Квітки і її вихованців може перетворитися на сцені в справжнє
фольклорно-обрядове дійство.
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У 2016-2017 навчальному році гурток став переможцем ІІ
Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Лиманські зорі», ХІ регіонального
фестивалю-конкурсу вокально-хорових колективів «Золоті голоси»,
обласного фестивалю «Смарагдові витоки» і обласного фестивалю імені
М.Аркаса. У червні вихованці «Барвінку» взяли участь в ХХ
Регіональному конкурсі хорового виконавства «Чорнобаївський заспів» і
стали володарями «Гран-прі».
Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статті:
"Барвинок" и его "Гран-при" : [Образцовый художественный
коллектив - фольклорный кружок "Барвинок" Дворца творчества
учащихся] // Вечерний Николаев. - 2017. - N 67(20 июня). - С. 2 : фот.
Широкова, В. Расцвел на сцене "Барвинок" : [отчетный концерт
фольклорного коллектива "Барвинок"] / В. Широкова // Вечерний
Николаев. - 2015. - N 59(4 июня). - С. 5 : фот.; Вестник Прибужья. - 2015.
- N 17 (23 апр.). - С. 15 : фот.;

завідувач відділу Ковальчук Ганна Борисівна
Зважаючи на запити та потреби сучасної молоді,
Палац творчості учнів дає можливість дітям відповідно
до їх інтересів займатися в гуртках за напрямками:
технічний, туристичний, краєзнавчий. Гуртки цих
напрямків об’єднані у відділ технічної творчості,
туризму та краєзнавства. У відділі на сьогоднішній
день біля 800 вихованців займаються улюбленою
справою у 12 гуртках.
Науково-технічний
напрямок
роботи
представляють: колектив «Комп’ютерної школи»; гурток «Початкового
технічного моделювання»; гурток «Художнього конструювання»; гурток
«Авіа, судно, ракето моделювання». Педагоги у роботі з гуртківцями
виявляють та підтримують у дітей інтерес до технічної творчості,
формують у них прагнення професійного зростання.

26

Колектив «Комп’ютерної школи»
У лютому 1993 року Палацу
творчості учнів місто подарувало
клас
комп'ютерів.
По
миколаївському телебаченню був
оголошений набір школярів, які
хотіли б освоїти комп'ютерну
грамоту. Охочих виявилося так
багато, що стіни Палацу ледвеледве встояли від штурму учнів. У
списки потрапили найактивніші і
веселі. Ось так народилася «Комп'ютерна школа».
На заняттях у «Комп’ютерній школі» педагоги охоплюють широке
коло завдань – від знайомства з основами сучасної обчислювальної
техніки та курсу користувача ПЕОМ до поглибленого вивчення ВЕБдизайну та програмування. Результати їх участі у міських, обласних та
Всеукраїнських конкурсах з інформаційних технологій вражають
кількістю призових місць та високим рівнем виконання конкурсних робіт.
Деякі вихованці «Комп'ютерної школи» стали переможцями в номінації
«Надія року» в загальноміській програмі «Городянин року». Олександр
Беркунський вихованець гуртка «Комп'ютерна школа» Палацу творчості
учнів став «Надією року 2014» в розділі «Техніка».
Більше про колектив можна дізнатися, прочитавши статті:
Бобрикова, Н. Маленькие праздники Большого Дворца : [10-летие
компьютерной школы] / Н. Бобрикова // Вечерний Николаев. - 2003. - 15
мая.
Маленький скромный IT-шник : ["Горожанин года-2014" в
номинации "Наша надежда" в разделе "Техника"-Александр Беркунский,
учащийся 8-го класса Николаевского морского лицея имени профессора
М. Александрова и воспитанник кружка "Компьютерная школа" Дворца
творчества учащихся] // Вечерний Николаев. - 2015. - N 24/25(28 февр.). С. 7 : фот.
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Керівники
гуртків
моделювання
та
конструювання
використовують комплексний підхід до занять, включаючи новітні
технології. Багато корисної інформації отримують педагоги і учні,
коли беруть участь у обласних та Всеукраїнських конкурсах,
змаганнях та фестивалях технічної творчості. Участь вихованців у
різноманітних виставках, конкурсах та змаганнях характеризується
високою результативністю.

Гурток «Початкового технічного моделювання»
керівники Пахомов А. В., Завізіон Т. О.
Перші кроки до пізнання та
розуміння світу техніки, спроби
власної творчої діяльності вихованці
роблять у гуртках початкового
технічного моделювання. Засвоївши
метод конструювання з паперу,
вихованці вчаться виготовляти різні
моделі транспортної техніки, ігриатракціони, будують архітектурні
споруди
в
гуртках
технічного
моделювання з елементами інженерного конструювання.

Гурток «Художнього конструювання»
керівник Височина О. О.
Гурток «Художнього
конструювання» має на меті залучати
гуртківців до активної технічної та
творчої діяльності, прищепити любов
до народної культури, збагатити
духовний світ дітей. Діти засвоюють
необхідні
вміння
та
навички:
виконання
креслень
розгорток,
викрійок,
ескізів;
виготовлення
рухомих
іграшок;
художнє
конструювання з кількох деталей; складання композицій з природного
матеріалу; вирізування витинанок; випалювання сюжетних картинок;
художнє ліплення на склі; елементи народних ремесел.
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Гурток «Авіа, судно, ракето моделювання»
керівник Пахомов А. В.
Пахомов Анатолій Вікторович досвідчений педагог, досконало
володіє методикою викладання техніко-технологічних умінь і навичок,
навчає дітей виготовленню різних
класів моделей за кресленнями,
вчить
практичним
навичкам
проектування
авто,
авіа
та
судномоделей, повітряних зміїв,
моделей ракет. Багато хлопчиків та
дівчаток від 6 до 15 років із
задоволенням відвідують заняття
гуртка.
Вихованці
гуртків
початкового
технічного
моделювання, авіамодельного та
судномодельного гуртків – постійні призери щорічних міських та
обласних виставок, конкурсів, змаганнях та Міжнародного фестивалю
повітряних зміїв «Кольорове небо» м. Скадовськ.
Більше про гурток можна дізнатися, прочитавши статті:
Песчанська, Л. Таланти живуть поряд : [Анатолий Пахомов] /
Л. Песчанська // Рідне Прибужжя. - 2013. - N 33(15 серп.). - С. 20.
Пахомов, Анатолій – керівник авіамодельного гуртка, співак,
фіналіст шоу талантів «Україна має талант» 5-го сезону.
Христова, Н. Разнообразная жизнь Анатолия Пахомова / Н. Христова
// Вечерний Николаев. - 2016. - N 45(23 апр.). - С. 3.
Анатолий Пахомов – руководитель авиамодельного кружка, певец,
финалист шоу талантов «Україна має талант» 5-го сезона.
Широкова, В. Медаль вручила сама королева : [зустріч вихованців
авіамодельного гуртку з майстром Олександром Григоровичем
Вичеровим в Палаці творчості учнів] / В. Широкова // Відкритий урок. 2014. - N 31/32 (3 листоп.). - С. 5.
Широкова, В. Призвание - творить : [встреча воспитанников кружка
аэромоделирования с мастером судомоделирования Александром
Григорьевичем Вычеровым во Дворце творчества учащихся] /
В. Широкова // Вечерний Николаев. - 2014. - N 128(30 окт.). - С. 4 : фот.
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Туристичні гуртки
Туристичні гуртки працюють за такими напрямками:
Юний турист; Пішохідний туризм; Туристське багатоборство
(керівник Вагіна Ю. В.);
Спортивне орієнтування
(керівник Котик М. В.)
Керівники гуртків туристськокраєзнавчого
напряму
Палацу
творчості учнів мали змогу глибоко та
всебічно пізнавати рідний край,
вивчати його історію, довкілля,
географічні,
історичні,
культурні
об’єкти. Вихованці систематично
беруть участь, здобувають перемоги
та призові місця в районних, міських,
обласних
та
Всеукраїнських
змаганнях, квестах. Велика кількість вихованців має юнацькі та спортивні
розряди. Сутністю туристської діяльності є похід. Підготовка до походу –
тривалий процес. У поході вихованці використовують всі набуті під час
занять теоретичні знання та практичні навички у туристській
майстерності, а також обов’язково ведуть докладний щоденник походу,
опис маршруту, фотографують та виконують різні краєзнавчі завдання,
тобто набувають навичок дослідницької діяльності.

Літературне краєзнавство
керівник Хизниченко К. Г.
Роботу гуртка спрямовано на вивчення
української
культури,
історії
та
літературної спадщини Миколаївщини,
виховання
патріотизму,
почуття
національної гідності. В основу занять
покладена пошуково-дослідницька робота з
джерелами
літературно-краєзнавчої
інформації.
Проводяться
зустрічі
з
миколаївськими письменниками, поетами,
науковцями, екскурсії до музеїв, відвідування виставок, бібліотечні
уроки, тематичні свята. Перед зустрічами з письменниками та поетами30

земляками вихованці знайомляться з їх біографією, основними творами.
Основним методом роботи гуртка є індивідуальна пошуководослідницька діяльність вихованців. Кожен з урахуванням своїх інтересів
обирає краєзнавчу тему, опрацьовує її, а потім презентує результати свого
дослідження.

завідувач відділу Амплеєва Ірина Геннадіївна
Головною метою відділу є створення умов для
духовного збагачення та гармонійного розвитку
особистості, творчої реалізації кожного таланту. Участь
у багатьох виставках, конкурсах, майстер-класах та
оформленні Палацу творчості учнів до різних свят дає
можливість розкрити творчі здібності, самобутність та
неординарність кожної дитини. Робота відділу
спрямована на відродження традиційних видів мистецтв
українського народу. Педагоги виховують у дітей
любов до рідного краю, пошану до своєї історії, відтворюють стародавні
звичаї та традиції.
Сучасний розвиток відділу здійснюється завдяки злагодженій роботі
педагогів, справжніх професіоналів своєї справи, які мають великий
творчий потенціал та вміють динамічно працювати. Зараз відділ
нараховує 15 гуртків, в яких навчається близько 800 дітей та працює 14
педагогів. Структура відділу складається з 3 підрозділів: образотворче
мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, моделювання та
конструювання одягу.

гурток образотворчого мистецтва «Сонячний кіт»,
керівник Лук’яненко А. С.
гурток образотворчого мистецтва «Казкове диво»,
керівник Цимбал В. В.
гурток образотворчого мистецтва «Барвінок»,
керівник Ганенко М. Г.
гурток образотворчого мистецтва «Рожевий фламінго»,
керівник Кірьякіді О. М.
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гурток образотворчого мистецтва «Юний художник»»,
керівник Новак І. М.
гурток образотворчого мистецтва та паперопластики «Метелик»,
керівник Догарь С. Б.
гурток образотворчого мистецтва «Гармонія»,
керівник Остремська О. А.
За мету у цьому підрозділі поставлене завдання розвинути в дитині
творчу фантазію, здатність сприймати і оцінювати прекрасне, навчити
образно мислити, бачити колір та характерні особливості предмету.
Головні техніки, які вивчаються на заняттях: живопис, графіка, батик,
розпис. Незважаючи на єдиний напрям та мету діяльності, кожен гурток
відрізняється своєю особливістю.

Гурток образотворчого мистецтва
«Сонячний кіт»
керівник Лук’яненко А. С.
Гурток «Сонячний кіт» відвідує 60 дітей,
які отримують високі результати на різних
конкурсах.
Процес навчання у гуртку
ведеться на високому професійному рівні.
Діти поступово оволодівають звичайними та
нестандартними живописними техніками, які
можна було подивитися на численних
майстер-класах. Однією з форм роботи у
гуртку є організація пленерів, на яких діти
мають змогу малювати навколишні краєвиди з натури. Паралельно з
образотворчим мистецтвом керівник гуртка навчає дітей основам
ліплення та скульптури.

Гурток образотворчого мистецтва
«Барвінок»
керівник Ганенко М. Г.
Гурток «Барвінок» – це стабільний
колектив, в якому навчається найбільше
обдарованих дітей. Педагог знаходиться у
постійному пошуку сучасних форм і методів
навчання,
вибору
нових
технік.
Образотворче мистецтво, витинанка, мозаїка,
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аплікація з паперу, тканини, природного матеріалу – це основні техніки,
за якими працюють діти. Особлива увага приділяється аплікації з круп та
зерна. Вихованці гуртка є постійними
переможцями конкурсів різних рівнів.

Гурток образотворчого мистецтва
«Рожевий фламінго»
керівник Кірьякіді О. М.
Гурток «Рожевий фламінго» характеризується своєю стабільністю,
перспективним
та
динамічним
колективом дітей. Різноманітність тем,
досконалість
композиційного
та
кольорового рішення – все це робить
малюнки
вихованців
гуртка
неповторними та несхожими на інші.
Колектив гуртка пишається
своїми
переможцями
багатьох
конкурсів
міжнародного
та
Всеукраїнського
рівнів.

Гурток образотворчого мистецтва та
паперопластики «Метелик»
керівник Догарь С. Б.
Гурток «Метелик»
– це
працездатний, креативний колектив.
Світлана Борисівна намагається знайти
нові методи та форми навчання
відповідно віку. Заняття проходять в
інтерактивній формі. Основні техніки,
в яких працюють діти – це аплікація з
паперу,
об’ємна
паперопластика,
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витинанка, квілінг, орігамі, торцювання. Висока якість робіт дозволяє
маленьким митцям одержувати нагороди на конкурсах різних рівнів.

гурток декоративно-прикладного мистецтва «Мальви»,
керівник Кореновська І. Г.
гурток декоративно-прикладного мистецтва «Орхідея»,
керівник Загребельна О. В.
гурток «Аплікація соломкою»,
керівник Смирнова Л. В.
гурток «Лялькова країна»,
керівник Червак О. О.
гурток «Виготовлення сувенірів»,
керівник Шевченко С. І.
гурток «Плетіння спицями та гачком»,
керівник Амплєєва І. Г.
гурток валяння «Дива з вовни»,
керівник Солнцева І. А.
Педагоги підрозділу ДПМ працюють над розвитком у своїх
вихованців не тільки оволодінням конкретними технічними прийомами
того чи іншого ремесла, але й знаннями основ композиції, уміння
самостійно мислити та фантазувати.

Зразковий художній колектив
гурток декоративно-прикладного мистецтва «Мальви»
викладач Кореновська І. Г.
Особливе місце в Палаці творчості
учнів займає «Зразковий художній
колектив» гурток образотворчого та
декоративно-прикладного
мистецтва
«Мальви». Керівник гуртка
Ірина
Георгіївна
Кореновська
працює
з
дитячим колективом вже більше 20 років.
Сьогодні в гуртку займаються понад 60
вихованців, найменшим – по п'ять років.
Кожне її заняття – це своєрідний майстер-клас. Ірина Георгіївна вчить
дітей користуватися олівцем і фарбами, ліпити з глини та фольги,
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розписувати писанки, розповідає їм про кольорову гаму, тона, відтінки,
гру світла і тіней. Педагог володіє десятками нетрадиційних методів
малювання, поєднує незвичайні матеріали і інструменти. На заняттях
вихованці гуртка «Мальви» освоюють безліч технік: декупаж і квілінг,
кляксографія і батик, граттаж і набризк, рвану аплікацію і колажартишок, отримуючи в результаті маленький шедевр.
У Палаці творчості учнів систематично проходять виставки робіт
вихованців Ірини Георгіївни. Вихованці гуртка «Мальви» неодноразово
ставали переможцями і призерами різних конкурсів міського, обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівня. Компетентне журі завжди
відзначає, що їхні малюнки відрізняються мальовничістю, оригінальністю
виконання, глибиною почуттів, свободою мислення.
А ще вихованці гуртка «Мальви» виконали ілюстрації для книг
відомих миколаївських літераторів – поетичної збірки В. Качурина «На
грани яви и мечты» і казок В. Марущак «Джмелик-мандрівник». Доречі,
зустрічі з письменницею Вірою Іванівною Марущак та художникамипочатківцями з гуртка «Мальви» відбулася
у відділі мистецтв нашої Обласної
бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна.
Зістрічі
більш
нагадували
творчу
майстерню: авторське читання нової казки
«Джмелик», обговорення сюжету, яскраві
ідеї проілюструвати історію книжкового
героя – все це сприяло народженню нового,
особливого подарунку для читачів.
Більше про гурток можна дізнатися, прочитавши статті:
Каминецкая, Т. "Вылепить" художника непросто... / Т. Каминецкая
// Вечерний Николаев. - 2017. - N 119(26 окт.). - С. 4.
Об удивительном педагоге Ирине Георгиевне Кореновской руководителе "Образцового художественного коллектива" кружка
изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Мальвы"
Дворца творчества учащихся.
Кухаренко, О. Уроки юных материц : [воспитанники городского
Дворца творчества учащихся провели панорамный урок "У мандри з
Майстром" кружков декоративно-прикладного искусства разных
направлений] / О. Кухаренко // Вестник Прибужья. - 2011. - №10(10
марта). - С. 2.
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Гурток декоративно-прикладного мистецтва
«Орхідея»
керівник Загребельна О. В.
Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Орхідея» є одним з
провідних у відділі. З гуртка, який займався лише виготовленням
штучних квітів, колектив перетворився в майстрів, які успішно
навчаються володінню різними техніками: обробка шкіри, сітки, декупаж,
валяння, квілінг, фелтінг, пап’є маше, солоне тісто, ліплення з полімерної
глини, пейп-арт, аплікація з серветок, паперу, природного матеріалу,
килимарство, об’ємна витинанка, декоративна обробка фоамірану. Діти,
які навчаються у гуртку, завдяки вмінню перетворити звичайні речі на
справжні дива, є постійними учасниками і переможцями на конкурсах.

Гурток «Аплікація соломкою»
керівник Смирнова Л. В.

Гурток «Аплікація соломкою» є одним з найскладніших за своєю
технологією. Діти на заняттях вчаться творчо ставитися до роботи,
знаходять шляхи самореалізації, змалечку приторкаються до народного
мистецтва. Багато уваги на заняттях приділяється екологічним аспектам,
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вивченню та захисту природних багатств. Крім того, ще дуже важливим в
роботі гуртка є благодійність. Систематично проводяться благодійні
ярмарки робіт, кошти від яких направляються у дитячі лікарні. Діти
вчаться дарувати свої роботи рідним, друзям, вчителям та отримувати від
цього задоволення.

Гурток «Лялькова країна»
керівник Червак О. О.
Гурток «Лялькова країна» відвідує
понад 70 дітей. Він є одним з
найчисельніших у відділі. Кожне заняття –
це маленька вистава, де діти знайомляться
не тільки з історією, народознавством,
матеріалознавством, але й створюють
оповідки та намагаються їх обіграти. Робота
гуртка направлена на прищеплення любові
до всього українського: костюму, вишивці,
народним традиціям. В арсеналі колективу
гуртка
багато
нових
колекцій:
«Великдень», «Бонбоньєрки – українки»,
«Ляльки-дзвоники», «Українське Різдво»,
«Українська мозаїка». Напрям діяльності,
який обрала педагог, є унікальним та
єдиним в Україні.

Гурток «Виготовлення сувенірів»
керівник Шевченко С. І.
Гурток «Виготовлення сувенірів» є
незмінним учасником усіх виставок та
майстер-класів. Гуртківці працюють у різних
техніках: оригамі, паперова пластика,
лялька-мотанка, солоне тісто, аплікація з
тканини, іграшка з природного матеріалу. На
заняттях у дітей формуються практичні
навички роботи з художніми матеріалами,
розвивається інтерес до етнографії, творча
уява, моторика пальців. Вихованці гуртка сумісно з педагогом беруть
активну участь у майстер-класах, оформленні виставок, виготовленні
реквізитів до свят, які проводяться у Палаці творчості учнів.
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Гурток конструювання та
моделювання одягу «Модниця»
керівник Шевченко С. І.
Основний напрям діяльності – створення колекцій одягу для їх
подальшого показу. Керівник гуртка використовує різноманітні
інноваційні форми, методи, прийоми діяльності, саме тому їх робота
завжди динамічна та насичена.
Діти
вивчають
сучасні
технології створення одягу,
головні закони композиції,
художнє
моделювання,
технологічну обробку, сучасне
оздоблення. Метою цієї роботи
є розробка власних колекцій, їх
створення та театралізований
показ.
Найвизначнішою подією у відділі є проведення свята «Краса –
натхненна чарівниця», на якому колектив презентує свою роботу. Це дає
можливість вихованцям гуртка показати свої шедеври на сцені, а батькам
побачити результати роботи.
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Школа Дитячого TV – гурток Палацу творчості учнів для дітей
віком від 5 до 16 років. Дитяча телестудія, де вихованці навчаються
професійним навичкам роботи на телебаченні, уже діє 8 років. Вік для
них не перешкода – найменшим студійцям всього 5 років, що не заважає
їм цілком віддаватся творчості, удосконалювати пластику рухів, дикцію.
А старші вихованці із захопленням працюють над образами, роблять
перші спроби монтажу, знайомляться з азами режисерської діяльності,
застосовують на собі ролі операторів. На заняттях діти виконують
різні ігрові вправи. Це робота з уявними предметами, і голосові тренінги,
і підготовка театральних етюдів.
Це найкращий гурток для підготовки сценічного видучого, видучого
TV, телеактора, сценариста і взагалі будь-якої професії, що існує на
телебаченні. Окрім того діти навчаються працювати в групі,
допомагати один одному.
Більше про гурток можна дізнатися, прочитавши статтю:
Кускова, Ю. Школа детского ТV / Ю. Кускова // Южная правда. 2013. - N 27(12 март). - С. 4.

39

Будь-який ювілей – зрозумілий і
законний привід для підбиття
підсумків. Привід, щоб озирнутися
назад. Ювілей Палацу творчості
учнів, як і будь-яке його свято, для
цієї унікальної країни Дитинства,
давно вже стало сімейним святом.
Тут діти, батьки, педагоги – разом,
на одній хвилі. Сьогодні, в свої 95,
Палац залишається найпопулярним
центром дитячої культури Миколаєва та Миколаївської області. Тисячі
школярів з радістю поспішають на палацеві концертні заходи, щоб
зануритися в світ казкових чудес і неймовірних пригод. Однією з головних
та важливих справ Палацу творчості учнів є проведення Новорічних
шоу-вистав для школярів міста та області. Веселі ігри, цікавий сюжет
вистав, незвичайні герої і чудові художні номери у виконанні творчих
колективів відділу, завойовують увагу та гучні оплески юних глядачів.
Вихованці «палацових» гуртків і студій постійно беруть участь в
різних конкурсах, виставках, фестивалях і займають призові місця. А ще
кожні 5 років художні колективи Палацу, які носять звання «Народний» і
«Зразковий» підтверджують своє високе звання. Учасникам колективів
належить показати свою майстерність, представити на суд комісії з
оцінки рівня майстерності свої звітні концерти. Гості, батьки, педагоги,
вихованці інших гуртків отримують щасливу можливість оцінити
виконавський рівень і порадіти новим досягненням юних виконавців.
Творчий звіт – це справжнє свято з посмішками, оплесками, квітами,
побажаннями. Свято для юних артистів, які з захопленням
демонструють свої таланти.
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Гурток образотворчого мистецтва «Сонячний кіт»
Гурток образотворчого мистецтва «Барвінок»
Гурток образотворчого мистецтва «Рожевий фламінго»
Гурток образотворчого мистецтва та паперопластики «Метелик»
Декоративно-прикладне мистецтво
Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Мальви»
Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Орхідея»
Гурток «Аплікація соломкою»
Гурток «Лялькова країна»
Гурток «Виготовлення сувенірів»
Моделювання та конструювання одягу
Гурток конструювання та моделювання одягу «Модниця»
Відділ організаційно-масової роботи
Дитяче ТБ
Свято творчості і музи
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