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Місце, де втілюються мрії... 
Це саме про наш Палац дитячої 
та юнацької творчості. Бо тут живе 
щасливе дитинство, розквітають 
нескінченні таланти запорізької мо-
лоді! Це диво-містечко, де немає 
нічого неможливого, а кожен день – 
свято творчості та натхнення. Отже, 
День народження Палацу – свято в 
квадраті! Та ще яке! 85 річниця! Тож 
і святкували його  особливо!   

Видовищне танцювальне 
шоу з флешмобом – не простий 
святковий захід. Це меседж з 

глибоким змістом! Про що він? 
Про те, що наш Палац – мульти-
культурний мистецький майдан-
чик, де разом працюють і відпо-
чивають, мріють, радіють, вірять 
у щасливе майбутнє. Це символ 
єднання різних поколінь і колек-
тивів. Стимул зростати і змінюва-
ти світ навколо себе обов’язково 
на краще. Як співали учасники 
танцювального флешмобу: «Все 
залежить лише від нас!».  

На найчарівнішому в місті 
оглядовому майданчику, на фоні 

славетної Хортиці і величних 
дніпровських просторів, висту-
пили п’ять зіркових колективів 
– флагманів нашого Палацу. Це 
вокально-хореографічна студія 
«Чайка», Талант – студія «Фріда», 
ансамбль спортивного баль-
ного танцю «Фієста», ансамбль 
«Весняночка», Театр моди та-
ланту та успіху. Запальними тан-
цями та щирими почуттями ніби 
проклали шлях до нових висот, 
на крилах творчості увірвалися у 
майбутнє!  

Директор департаменту освіти і науки Запорізь-
кої міської ради Романчук Станіслав Юрійович: Світ 
дитинства – це такий чутливий чарівний простір, до 
якого треба ставитися з величезною відповідальністю, 
увагою і розумінням. Від того, що ми вкладаємо сьогод-
ні у нашу молодь, як ставимося до її внутрішнього світу, 
як піклуємося про розвиток потенціалу, духовних орієн-
тирів та культурних цінностей, залежить подальше жит-
тя країни. Працювати задля цього, заради дітей, заради 
Життя, – велика почесна справа. Міський Палац дитячої 
та юнацької творчості робить свою велику почесну 
справу відповідально, професійно та віддано. Тут наші 
діти в надійних руках – руках майстрів, найдосвідчені-
ших педагогів – наставників. Вітаю весь професійний 
колектив закладу з такою вражаючою річницею! Про-
фесійних вам успіхів і зростання, благополуччя вашим 
родинам, перемог та яскравих перспектив вихованцям!     

До речі, ідея щодо прове-
дення танцювального флешмо-
бу, «що об’єднає всіх-всіх-всіх 
навколо нашого спільного свя-
та», належить вихованцям ан-
самблю «Фієста». Його автори,  
Гріпас Андрій та Головатенко 
Ксенія, назвали свій проект «Рух 
крізь призму часу» (керівники – 
Геннадій Геннадійович Шевцов, 
Микола Євгенович Новотарсь-
кий). Насправді, що може бути 
краще, ніж на одній хвилі пряму-
вати у зіркове майбутнє?!  

 Тож, з Днем народження, 
Палаце! Нехай твої зірки, твої 
вихованці, сяють найяскраві-
ше! Нехай ніякі перешкоди не 
стають на заваді натхненній 
праці тренерів та педагогів! 
Довголіття, успіхів та наснаги 
нашому Палацу Талантів! Чем-
піонського Тобі Майбутнього!

НА ОДНІЙ ХВИЛІ – 
У МАЙБУТНЄ! 

Заступник міського голови Васюк Анатолій 
Григорович: Вважаю, нашому місту дуже поща-
стило, що у нас є такий професійний, завзятий та 
творчий осередок позашкілля – наш Палац. Ані 
час, ані будь-які труднощі йому не страшні. Бо май-
стерності, наснаги і натхнення його працівникам не 
займати. Віддані справі педагоги, талановиті діти, 
велике спільне бажання зробити світ краще, - і 
ось маємо такий потужний результат! Маємо, чим 
пишатися! Найповажніший найбільший заклад в 
Україні з унікальними творчими напрацюваннями, 
престижними перемогами та світовим визнанням. 
Так тримати! Вітаю Палац, його працівників і вихо-
ванців, з великою річницею! Бажаю завжди бути 
кращими, завжди сяяти та долати нові вершини! 
Нехай улюблена справа впевнено веде вас по 
життєвому шляху!
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Артистка балету академічного ансамблю 
пісні і танцю «Запорожці», Муніципального 
театру танцю, випускниця вокально-хорео-
графічної студії «Чайка», Віра Д’яченко: Па-
лац – це величезна частина мого життя, моє ди-
тинство, мій другий дім. У рідній студії я відчувала 
себе, як риба у воді. Мене наповнювали радість 
і щастя, поруч були друзі, з якими ти пізнавав 
чарівний світ, почувався таким собі шукачем 
скарбів. Палац був для нас цілим світом, повним 
яскравих вражень, пригод, де кожного дня ми 
знаходили щось нове, дивовижне. Я й сьогодні з 
хвилюванням, із співаючим серцем переступаю 
поріг рідного закладу. Вдячна йому за впевнений 
крок у життя, саме з нього розпочалася моя професійна кар’єра. «Чайка» 
насправді надала мені крила. 

Я невимовно вдячна своїм педагогам, що прищепили мені любов до 
танцю, без якого я не уявляю свого життя. Приємно, що випускників Па-
лацу багато у світі мистецтва. Дякую за щасливе дитинство. За теплі та 
гарні спогади. За ту дороговказну зірку, що веде мене по життю. Бажаю 
своєму улюбленому закладу довголіття, дзвінкого дитячого сміху, сяючих 
від щастя очей вихованців, задоволених своєю справою педагогів. 

Двократна Чемпіонка світу з К-1 і му-
ай-тай, майстер спорту міжнародного 
класу, тренер гуртка тайського боксу, ви-
пускниця гуртка тайського боксу Вікторія 
Євтушенко: Ще коли я була маленькою, мене 
дуже захоплювало це місце. Я приходила 
до Палацу зі своїми батьками та друзями, з 
радістю та інтересом відвідувала планетарій, 
захоплювалася величчю неба. Але, навіть, 
не могла уявити, що коли стану дорослою, 
буду особисто працювати тут з дітьми. Дуже 
пишаюся тим, що я є частиною Палацу, який 
має таку довгу цікаву історію, відіграє таку 
важливу роль у житті нашого міста. В моєму житті завдяки йому трапилося 
щось неймовірне! Ти приходиш на перше тренування і… вже не можешь 
зупинитися. Ти вмотивований стати чемпіоном. 

Зараз тут багато чого змінюється. З’являються нові гуртки, нові мож-
ливості для дітей. А раз так, то будуть і нові чемпіони. Я радію тому, що 
у нашому місті є така чудова місцина, де збуваються дитячі мрії. Хочу 
побажати Палацу, всім вихованцям, педагогам, працівникам рухатися 
тільки вперед, діставати до зірок. Розвивати наш Палац та робити його 
найкращим в Україні! Зі святом!

16-кратна Чемпіонка світу з гирьо-
вого спорту, 4-кратна абсолютна 
рекордсменка світу, заслужений май-
стер спорту України, рекордсменка 
Книги рекордів Гіннеса, почесний 
громадянин міста Запоріжжя, керівник 
гуртка гирьового спорту ЗМПДЮТ Лю-
бов Олександрівна Черепаха:  

В мене Палац асоціюється із зв’язком 
поколінь, бо в ньому навчалося, вихову-
валося та зростало вже декілька поколінь 
мешканців нашого міста. Є чимало родин, 
для яких це вже добра традиція: колишні 
вихованці дорослішають, стають батьками та приводять сюди вже 
своїх дітей або, навіть, онуків. Тож для нашого міста - це такий гар-
ний універсальний стартовий майданчик, де діти можуть знайти 
захоплення і справу до душі, де все робиться в інтересах вихованців. 

Потужний колектив педагогів очолює людина, яка опікується 
всебічним розвитком закладу, підтримує спорт та мистецтво, прагне 
вивести Палац в рекордсмени, в чемпіони, створити найкращі умови 
для всіх і кожного. Тому я впевнена, майбутнє нашого Палацу буде 
насправді чемпіонським. 85 років - це колосальний досвід, численні 
досягнення. Це найкраще підтвердження статусу та значимості 
закладу, його нездоланної творчої енергії, наснаги. Бо змінювалися 
епохи, багато чого відбувалося в країні, багато чого руйнувалося, 
але Палац з його чарівним дитячим світом витримав все, тільки змі-
цнився, змінився на краще! Тож бажаю йому подальшого розвитку 
і процвітання, чуйних меценатів, завзятих вихованців, закоханих в 
свою професію викладачів.

Письменниця, член Конгресу літераторів 
України, заслужений журналіст України Наталія 
Ігорівна Кузьменко: Палац асоціюється у мене з 
дитинством. Я навчалася у СШ № 30, що біля парку 
Металургів, тому найкращі шкільні роки я провела тут. 
По суті, я бачила, як будувався Палац, як розростався. 
А коли була побудована обсерваторія, то наш клас був 
першим відвідувачем цієї унікальної споруди. У хорі  
славнозвісного творчого колективу «Чайка» співала 
моя найкраща подруга Валя Бордун. Ми з одноклас-
никами часто відвідували прекрасні концерти – це були 
незабутні враження.  

Я вдячна Палацу за те, що на протязі багатьох де-
сятиліть тут навчалися покоління дітей, отримували 
знання, розвивали таланти, дорослішали під керівництвом прекрасних педагогів, 
отримали путівку у творче життя. Моя онука Мілана вже три роки навчається в ізо-
студії, її успіхи просто вражають. І це завдяки прекрасним мистецтвознавцям, які 
працюють з маленькими художниками. 

Такий поважний ювілей, на мою думку, це ціла епопея, літопис достойного вихо-
вання запорізьких дітей. Це незабутні сторінки щасливих років, проведених у колі 
муз творчості.   

Радує, що зараз робиться все можливе, щоб творчі кружки і студії поширювали 
свій охват,  покращились технічні можливості для навчання. На мою думку, це стало 
можливим, завдяки невичерпаної енергії та професіоналізму директора Палацу 
Людмили  Вікторівни  Маринюк, яка робить все можливе, щоб заклад був найкра-
щим  в Україні.  

Бажаю всьому міцному колективу Палацу нових досягнень у вихованні підро-
стаючого покоління, нових звершень  на мистецький  ниві, добробуту та міцного 
козацького здоров’я! 

Королева Краси України - 2021,Краса і гордість 
козацького краю - 2021, переможниця міжнародних 
та всеукраїнських фестивалів, вихованка Театру 
моди,таланту та успіху Inspiration Вікторія Чорна: 
Для мене Палац - це велике гарне місце, де панує творча 
дружня атмосфера та яскраві враження. А така велика дата 
- це втілення безліч ідей, море творчості та натхнення. Я 
вдячна, що у Палаці завжди такі гарні заходи і фестивалі, 
цікаві гуртки, де можна знайти нових друзів та дізнатися 

багато корисного. Тут неймовірні педагоги-наставники. 
Пишаюся, що навчаюсь саме тут. Радію, що долучаюся 
до мистецтва і маю можливість виступати на сцені, проя-
вити та виразити себе. Хочеться ще більше нових гуртків, 
щоб якомога більше дітей могли знайти для себе щось 
корисне і цікаве, спілкуватися, дружити, бути веселими 
та щасливими. 

 Хочу побажати усім вихованцям та вчителям міцного 
здоров’я, натхнення, радості, творчих успіхів!

ПАЛАЦ 
У МОЄМУ СЕРЦІ 
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Успіхи, що надиха-
ють 

– Палацу виповни-
лось 85. Це не просто 
красива дата. Що це 
значить особисто для 
Вас?

– 85 років для люди-
ни – майже захід сонця 
під назвою життя. Але 
для закладу освіти вік 
неважливий, бо у кож-
ному віці свій  розви-
ток,  пошук та зміни. 
Осучаснення гуртків 
позашкільної освіти по-
винно йти разом з про-
гресом людства, з тими 
викликами, що пропо-
нує життя, щоб наші ви-

хованці отримувати найсучасніші 
найякісніші знання та вміння. Але 
поряд з цим маємо багато напрям-
ків, які допомагають збереженню 
національної культури та духовної 
спадщини. І це дуже важливо для 
розвитку маленького українця.

 – З якими успіхами ми вирушає-
мо в майбутнє? Чим вже сьогодні 
здатні здивувати місто, країну? 

–  Наш Палац входить до пе-
реліку найбільших закладів позаш-
кільної освіти України. Наші успіхи 
– це успіхи та досягнення наших 
вихованців, а вони збільшуються 
з кожним навчальним роком у ге-
ометричній прогресії. Наші діти 
отримали не один десяток Гран-
прі, сотні перших та других місць 
в престижних національних та між-
народних конкурсах. Наш заклад 
знають далеко за межами міста, 
та, навіть, країни. Серед наших ви-
хованців є рекордсмени, чемпіони, 
справжні зірки. До того ж, маємо 
власний засіб масової інформації – 
молодіжну газету, що два роки по-
спіль здобувала звання найкращої 
шкільної газети Запоріжжя. Є своя 
відео та фото - студії,  відновлено 
роботу єдиного у місті планетарію. 
Наразі розпочалася  реконструкція 
будівлі закладу. Що теж символіч-
но, бо це масштабне оновлення, 
початок нового життя. Отже, пла-
нуємо відкриття нових технічних 
напрямків, зокрема робототехніки 
в наступному навчальному році.

Від серця до серця
– Яке напуття хотілося б донести 

нашим читачам? Що побажати?
– Бажаю всім, нашим вихован-

цям, їх родинам, нашим педаго-
гам, соціального та економічного 
зростання, особистісного та про-
фесійного розвитку, матеріаль-
ного благополуччя, впевненості у 
завтрашньому дні, мирного життя. 
Дуже сподіваюся, що позашкільна 
освіта стане осередком творчої, 
інтелектуальної, соціокультурної 
та громадської діяльності кожно-
го міста, а престиж професії пе-
дагога буде піднесений завдяки 
запровадженню нових моральних 
та матеріальних стимулів. І нехай 
у стінах рідного закладу   завжди 
буде тепло і сонячно, завжди лунає 
дитячий сміх!

Жінка – капітан, лідер, справж-
ній професіонал та завзята твор-
ча особистість. З нею наш Палац, 
як невгамовний стрімкий кора-
бель, впевнено долає простори 
та перешкоди. Рушить до нових 
яскравих горизонтів на всіх вітри-
лах. Ані хмари, ані шторми не 
стануть йому не заваді. Бо вона 
знає, що таке щасливе дитинство 
і справжня родина. Бо вміє ство-
рити умови для розвитку кожної 
дитини. Бо вірить, що світ врятує 
любов. Бо головне для неї – це 
сяючі очі дітей. Для неї Палац – 
дивний світ натхнення, творчості 
та мистецтва, де сяють тисячі 
юних зірочок, а тому про нього 
потрібно щодня піклуватися, що-
сили удосконалювати. 

Вона – директор Запорізького 
міського Палацу дитячої та юна-
цької творчості Людмила Вік-
торівна Маринюк. Чотири роки 
за кермом такого величезного за-
кладу – це неабияке випробуван-
ня. Але воно пройдене з гідністю: 
зроблено чимало, заплановано ще 
більше. Як їй це вдалося? Як це – 
бути керівником цілого Палацу? 
Про це журналісти TW дізнавалися 
в інтерв’ю.

   
Щодня крокувати вперед 
– Для мене Палац – улюблена 

робота, захоплююча та безумовно 
творча, – каже Людмила Вікторів-
на. – Це коли хочеш розвиватися, 
прагнеш постійно бути зайнятим 
та, навіть, не чекаєш на вихідні, не 
рахуєшся з часом, не боїшся ранку 
понеділка.  

Моє професійне кредо – якщо 
ти є, будь першим! Головне для 
мене працювати з максимальною 
віддачею, бути гарним менедже-
ром, вміти обрати вірну стратегію 
розвитку, щодня крокувати тіль-
ки вперед і мати надійну команду 
однодумців. Вважаю дуже важ-
ливо вміти згуртувати команду 
професіоналів задля досягнення 
спільної мети. Палац дитячої та 
юнацької творчості – заклад освіти, 
заклад творчого розвитку дітей 
та підлітків. Тут щодня, щохвили-
ни створюється наше майбутнє, і 
воно повинно бути фантастичним! 
Тому не маємо права на помилки 
та недоробки. 

Мистецтво створювати 
щасливе дитинство

Мріяти, прагнути, 
працювати!

Знаєте, як звучить справжня 
відданість справі? Щира любов до 
професії? Це коли місце, де ти пра-
цюєш, стає твоєю душевною при-
станню, другим домом, великим 
родинним колом. Коли робота має 
присмак радості та задоволення. 
Коли історія професійного шляху в 
41 рік лунає на одному подиху. На 
одному подиху та в одному закладі. 
Коли пишеться велика книга життя, 
а у трудовій книжці мінімум слів, – та 
скільки значення! Бо це значить, що 
людина знайшла своє місце. А все 
інше досягла та створила сама. Про 
це краще за все розповість заступ-
ник директора з навчально-ви-
ховної роботи, відмінник освіти 
України, нагороджена медаллю за 
особистий внесок у розвиток міста 
Запоріжжя, Світлана Валентинів-
на Горлова. 

В Палац колишня студентка, що 
мріяла викладати французьку, по-
трапила ще в 1979 році. Спочатку 
очолювала Клуб інтернаціональної 
дружби, згодом завідувала мето-
дичним відділом. Незабаром до-
росла до заступника директора з 
навчально – виховної роботи. Про 
свою місію у закладі Світлана Ва-
лентинівна каже так: 

– Це відповідальність та постій-
на робота над собою. Це дуже не-
просто, але обертаючись назад, 
хочу сказати одне: треба любити 
свою роботу, поважати колег, бути 
професіоналом своєї справи і тоді 
з’являться і авторитет, і лідерство, 
і взаєморозуміння, і повага. Най-
складніша робота – це робота з 
творчими людьми, але вона най-
цікавіша і взаємозбагачувальна. 
Все життя навчаюся у своїх найкра-
щих педагогів, а їх пройшло через 
Палац чимало. 

Треба залишатися оптимістом
– Палац – це моє життя. Без пе-

ребільшень. Скільки цікавих значних 
подій відбулося у моєму житті завдя-
ки Палацу. Саме завдяки йому здоб-
увала досвід кращих позашкільних 
освітніх закладів України. Спробу-
вала себе у якості режисера вистав, 
які відбувалися з 1996 по 1998 рік на 
арені Запорізького цирку для шко-
лярів міста. Разом з легендарною 
«Чайкою» побувала в різних країнах 
Європи, в Грузії, Болгарії. Улюбле-
на робота довгі роки дозволяє мені 
пізнавати світ, поринати у вирій ціка-
вих справ, радіти життю. 

– Як вважаєте, від чого саме зале-
жить успішний розвиток закладу?  

– Генрі Форд сказав: «Зібратися 
разом — це початок, залишатися 
разом — це прогрес, працювати 
разом — це успіх». Злагоджений 
колектив, який успішно досягає по-
ставленої мети — ось в чому я бачу 
запоруку успіху. 

А ще треба залишатися оп-
тимістом. Мрії допомагають фор-
мувати кінцеві цілі, а відсутність 
цілей унеможливлює досягнення 
успіху.

Щодня до нас приходять діти, 
різні за характером, здібностями. 
Головне, щоб у нас вони були за-

требувані, успішні, щоб їх розуміли, 
підтримували, допомагали, люби-
ли. І тоді вони будуть щасливі, тому 
що щастя – це коли дитину не тіль-
ки розуміють, але й бачать в дитині 
талант, приймають її такою, якою 
вона є. Працювати з талановитими 
дітьми – це і є щастя, вважаю, що 
мені в житті пощастило. 

Запалюємо зірки
– Головна гордість Палацу – його 

вихованці, випускники. Хто вони, 
найяскравіші зірки Палацу? 

– Серед них є відомі музикан-
ти, співаки, артисти цирку, театру, 
балету, успішні дизайнери, бізнес-
мени. Якщо звернутись до цифр, 
то щороку у Палаці навчається до 
2000 вихованців. Тільки в цій бу-
дівлі, з 1986 року, розкривало свої 
здібності 70000 вихованців! Можна, 
навіть, припустити, що кожен деся-
тий мешканець нашого міста у свій 
час тут навчався. Скільки їх зараз 
підкорюють сцени, спортивні аре-
ни, присвячує своє життя творчості!  
Випускники «Чайки», наприклад, 
танцюють в ансамблях народного 
танцю за кордоном, як Ігор Людва, 
В’ячеслав Доценко. Стають соліста-
ми Київської молодіжної опери, як 
Тетяна Курапова, студії при Націо-
нальному заслуженому академічно-
му народному хорі України імені Г. 
Верьовки, як Олександра Зваригіна, 
Академічного ансамблю пісні і танцю 
«Запорожці» Запорізької обласної 
філармонії, як Віра Д’яченко, керів-
никами ансамблів дитячого танцю, 
як Анастасія Тарасенко. Всій Україні 
відомий Влад Яма, який починав у 
Геннадія Геннадійовича Шевцова. 

І наостанок 
– Наше майбутнє залежить від 

того, який внесок сьогодні ми зро-
бимо у наших дітей. Ким вони ста-
нуть, яким шляхом підуть. Отже, 
саме сьогодні їм необхідно надати 
якомога більше можливостей для 
навчання, здобуття різноманітного 
досвіду, інструментів для розкрит-
тя творчого потенціалу та духовних 
якостей. Саме на це була спря-
мована робота нашого Палацу 85 
років. Сподіваюсь, що і надалі ми 
будемо впевнено рухатись у цьому 
напрямку. 
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1. А чи знаєте ви, що… наш Палац 
був першим! В далекому 1935 році він 
став першим на Запоріжжі комбінатом 
позашкільної роботи. Але вже в свій 
перший день народження мав, що по-
казати: за рік створена потужна дитяча 
технічна станція (авіамодельна, авто-
тракторна, електро-, радіолабораторії). 
Не менш впевнено стартував заклад і в 
художньо-естетичному напрямку. Наша 
образотворча студія - одна з найстарі-
ших в Україні. А балетна студія за тих 
часів сяяла на всю країну! 

2. У нашому Палаці є власна Кни-
га почесних гостей. Там залишили свої 
відгуки та напуття численні іноземні 
делегації та видатні особистості, що 
відвідали наш заклад за довгі роки його 
натхненної праці. Неймовірне відчуття 
гортати ті сторінки – таке шалене різно-
барв’я мов, щирих побажань, вражень, 
навіть, присвячені вірші! Тільки уявіть 
собі, в цих гостинних стінах у різні часи 
побували делегації з Ямайки, колишньої 
Югославії, Фінляндії, Польщі, Болгарії, 
В’єтнаму, КНР, Германії, Канади, міста 
Бірмінгем (США), міста Лінц (Австрія), 
Гвінеї-Біссау (Африка). 

До речі, на нашій сцені співала на 
початку своєї зіркової кар’єри Таїсія По-
валій. Свої напуття та автографи на до-
бру пам’ять залишили герої-космонавти 
- полковник Ляхов Володимир Опана-
сович та Лазарєв Василь Григорович. 
3. Наші колективи теж об’їздили півсвіту, 
підкоривши сцени та спортивні арени ба-
гатьох країн. Болгарія, Польща, Германія, 
Литва, Білорусь, Таїланд, Чехія… А тала-
новиті вихованці легендарної «Чайки», на-
віть, виступали у Ватикані! 

4. Є у нас і свої рекордсмени, свої 
чемпіони. Так, вихованець гуртка 
тайського боксу Амір Акчурін здобув 
звання чемпіона Європи. А маленька 
зірочка Театру моди, таланту та успі-
ху Катерина Лапонова увійшла до 
Книги Національних рекордів України 

Ось і час підводити підсумки. 
А що для цього може бути краще 
за свято? Свято наполегливих, 
працьовитих, завзятих. Свято 
сяючих дитячих талантів – «Со-
нячний дельфін». Вже традицій-
но наприкінці навчального року 
урочиста церемонія нагород-
ження найкращих вихованців, 
наших «сонячних дельфінів», 
зробила гарну погоду та по-
дарувала весняний настрій. А 
які вражаючі результати! На-
гадаємо, що призом «Соняч-
ний дельфін» нагороджуються 
вихованці, які досягли значних 
успіхів в спорті та творчості, 
вибороли Гран –прі, першість 
у міських, обласних конкурсах, 
а також почесні призові місця у  
всеукраїнських та міжнародних 
фестивалях і змаганнях. 

Цього року нагороду пере-
можців, що гідно представляли 
наш Палац,  здобули 90 гуртків-
ців. Загалом вихованці закладу 
взяли участь у 179 конкурсах, 
здобули 1039 (!) призових міс-
ць, серед яких 17 Гран – прі! 

«Наші сонячні дельфіни до-

вели, що 85-річчя – це саме той 
зірковий час, коли немає нічо-
го неможливого. Це час мрія-
ти, діяти і перемагати, – каже 
директор ЗМПДЮТ Людмила 
Вікторівна Маринюк. – Це 
дуже потужний результат за 
умови карантинних обмежень 
та дистанційного навчання. Ми 
пишаємося нашими перемож-
цями! Ми працювали всі разом, 
діти, батьки, педагоги, весь наш 
великий творчий колектив, до-
кладали величезних зусиль та 
душі, і нам все вдалося!».   

Нагородження  відбувалося 
за 6 номінаціями. Отже вихован-
ці досягли значних успіхів у різ-
них напрямках: декоративно-у-
житковому та образотворчому 
мистецтві, театральної, цир-
кової творчості, хореографії, 
вокалі, хоровому співі, спорті 
тощо.  

 Пам’ятні іменні відзнаки, гра-
моти та подяки юним талантам 
вручав особливий гість – новоо-
браний голова Запорізької місь-
кої молодіжної ради Анатолій 
Шашков. Також серед «соняч-

них дельфінів» були обрані ті, 
хто отримав звання та медаль 
«Вихованець року», «Колектив 
року», «Відкриття року».

«Вихованцями року» стали: 
Єлисей Соловцов (випуск-

ник вокально-хореографічної 
студії «Чайка», художній керів-
ник  Юрій Володимирович Труб-
чанінов ) ; 

Мирослава Кинебас (ви-
хованка ансамблю спортивно-
го-бального танцю «Фієста», 
керівник Геннадій Геннадійович 
Шевцов);

Олександра Дорофеєва 
(вихованка талант-студії 
«Фріда», керівник Анна Олексіїв-
на Дановська); 

Амір Акчурін (вихованець 
гуртка тайського боксу, тренер 
Ренат Іскандарович Валієв); 

Всеволод Скрима (вихо-
ванець Театру моди, таланту та 
успіху, керівник  Ірина Іванівна 
Борщ);

Олександра Ярошенко (ви-
хованка гуртка «Організатори 
дозвілля», керівник  Наталія Ва-
силівна Островерхова); 

Анна Тищенко (вихованка 
гуртка авторської бардівської 
пісні, керівник Олена Іванівна 
Алексеева); 

Поліна Філатова (вихован-
ка студії образотворчого ми-
стецтва, керівник Олена Ле-
онідівна Арсієнко); 

Антоніна Зозуля (вихованка 
гуртка «Моделювання іграш-
ки-сувенір», керівник Оксана 
Григорівна Туз);

Валерія Біленко (вихованка 
гуртка «Петриківський розпис», 
керівник Тетяна Федорівна 
Краснокутська);

Ірина Макарчук (вихованка 
гуртка «Квіткова фея», керівник 
Ганна Костянтинівна Мінченко).

 «Колективами року» було 
визнано – «Народний художній 
колектив» вокально-хорео-
графічну студію «Чайка» (26 
призових місць, 5 Гран – прі, 
15 – І місць) та Театр моди, та-
ланту та успіху «Inspiration» 
(29 призових місць, 1 Гран – прі, 
22 – І місць). 

Ще однією інтригою цере-
монії стало присудження почес-
ного звання «Відкриття року».  
Цю відзнаку по праву здобув 
Творчий колектив новорічно-
го мюзиклу «Новий рік, як по 
нотах»: режисер-постановник 
Аліна Олександрівна Лаврова, 
хореограф-постановник Анна 
Олексіївна Дановська.

Топ-10 цікавих фактів про Палац

як «Найтитулованіша дитина – вико-
навиця східних танців».       

5. За 85 років Палац змінив чотири 
будівлі. А 35 років тому переїхав у но-
вобудову з обсерваторією та самим 
мальовничим краєвидом у місті, куди 
ми сьогодні так любимо приходити. А 
чи знаєте ви, що місце, де розташована 
сучасна будівля Палацу – унікальне? Це 
урочище Сагайдачного, де за легендами 
зупинялися козацькі гетьмани, Іван Ма-
зепа, імператор Петро І, король Карл ХІІ. 

6. Історично склалося, що емблема 
нашого Палацу – життєрадісний хлоп-
чик Гордій. Його зображено у вигляді 
повітряної кульки в завзятій кепці, що 
символізує щасливе дитинство. Ескіз 
створила керівник образотворчої сту-
дії Олена Леонідівна Арсієнко.   

7. Наш Палац є одним з найбільших 
навчальних закладів України. У 147 
гуртках різного профілю щорічно здоб-
увають позашкільну освіту і проводять 
своє дозвілля більш ніж дві тисячі дітей. 

8. Вихованці Палацу обожнюють 
перемагати, підкорювати вершини 
різноманітних змагань, конкурсів, 
фестивалів. Щорічно це більше 700 
призових місць! 

9. Ми робимо моду на красу, ро-

звиток та мистецтво. Так, у Пала-
ці започатковано низку престижних 
всеукраїнських та міських конкурсів, 
що проводяться щорічно та набува-
ють популярності. Це дитячо-юнаць-
кий фестиваль-майстерня авторської 
(бардівської) пісні «Сонячний зайчик», 
конкурс народної хореографії «Нат-
хнення Хортиці», фестиваль «Краса і 
гордість козацького краю»; конкурс 
циркового мистецтва «Принц та прин-
цеса цирку», конкурс-майстерня дитя-
чої творчості «Таланти міста Z». 

10. Про наш Палац дуже багато 
писали в газетах. Його називали «Па-
лацем талантів», «Будинком, де роз-
квітають серця», «Святом, що ніколи 
не закінчується»... Мабуть, складно 
відповідати такому високому званню 
та очікуванням. Але наш заклад три-
має марку. З кожним роком він стає 
все комфортнішим, сучаснішим, кра-
щим. А наразі розпочалася рекон-
струкція будівлі закладу, що означає 
більше можливостей для дітей та мо-
лоді міста! Більше реалізації квітучих 
талантів! Більше посмішок! Насправ-
ді, друзі, з нами свято ніколи не закін-
чується!   

Пам’ятаємо про тих, хто впевнено і 
натхненно вів наш Палац до успіху. 
З великою любов’ю та завзяттям 
створював його добре ім’я, наше 
яскраве сьогодення та сонячне 
майбутнє. Велика подяка колиш-
нім керівникам закладу, що гідно 
робили свою справу, докладали 
зусиль та душі, щоб покоління і по-
коління запорожців мали щасливе 
дитинство та потужний дороговказ 
у житті.  Велика шана директорам 
Палацу Жанні Сергіївні Авдоченко 
(роки праці 1970-2000) та Миколі 
Івановичу Куті (2000-2016).

НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЗАВЕРШИВСЯ В ГАРНІЙ КОМПАНІЇ  


