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ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ ДИВУВАТИ 
Спецвипуск. Огляд – презентація гуртків та студій Палацу 

Якщо прагнеш навчитися працювати з публікою та на публіку, здобути почуття впевненості, 
розвинути творчий потенціал, тобі до гуртка сценічної мови та конферансу 

«ГовориТИ». 
Керівник гуртка – Лаврова Аліна Олександрівна. Закінчила Київський національний 
університет культури і мистецтв, кваліфікація – менеджер культури, педагог-психолог. 
Навчання передбачає теоретичні та практичні заняття із сценічної мови, акторської май-

стерності, ритмопластики, імпровізації тощо. Сценічна практика представлена участю у концер-
тах, конкурсах, фестивалях, театральних виставах, шоу-програмах. 

Набір вихованців з 11 до 18 років. Тел. керівника: (050) 788-16-13  

Якщо мрієш про зйомки і подіум, хочеш бути стильним, навчитись створювати яскраві 
образи та шоу-номери – чекаємо на тебе у Театрі моди, таланту та успіху 
«Іnspiration».

Керівник - Борщ Ірина Іванівна. Закінчила Київський державний інститут культури
 ім. О. Корнійчука.  
 Навчальна програма включає: клас модельної ходи (дефіле), спецкурс для модельєрів 

(створення колекцій для показів), фотоклас, сценічну діяльність.
Завдяки практичному курсу (модельний малюнок, дефіле, майстерність актора, хорео-

графія) вихованці зможуть впевнено триматися на сцені і в житті, отримати особистий досвід 
з естрадного мистецтва. А також проявити себе у ролі ведучих, у театралізованих модельних 
постановках, на конкурсах і фестивалях. 

Вихованці театру – постійні переможці конкурсів моди, краси та акторської майстерності.
 
Для дітей від 6 до 18 років. Моб. керівника: (050) 911-21-96

Відчуваєш у себе акторські здібності та мрієш навчитися мистецтву перевтілення?  
Прямуй до театрального гуртка «Pikasello», що розпочинає свою роботу в 

цьому році!  
Керівник гуртка – Шкляренко Станіслав Віталійович, актор Запорізького академічного 

обласного театру юного глядача. Заслужений артист України. 
У гуртку вихованці опановують сценічну мову, ритмопластику, технологію гри тощо. Юні ак-

тори залучаються до справжньої театральної та концертної діяльності, мають змогу проявити 
себе на сцені. 

Запрошуються підлітки 11 - 16 років. Моб. керівника: (067) 265-92-43

Якщо обожнюєш музику, граєш на якомусь музичному інструменті та прагнеш звучати ще 
краще, завітай у гурток ударних інструментів.  

Керівник гуртка - Солом’янчук Віталій Анатолійович. Соліст академічного симфонічно-
го оркестру Запорізької обласної філармонії ім. М.І. Глинки, заслужений артист України.

Вихованці мають змогу навчитися грі на ксилофоні, барабанах, отримати навички гри в ан-
самблі ударних інструментів, виконавський досвід у концертах. 

Для дітей та молоді віком від 12 до 19 років, що мають певну музичну під-
готовку. 

Моб. керівника: (067)951-47-09

Якщо прагнеш бути душею компанії, мрієш подружитися з гітарою та творчою музою, від-
крий для себе гурток авторської (бардівської) пісні. 

Керівник гуртка - Алексєєва Олена Іванівна. Закінчила Державний інститут театрального 
мистецтва (майстерня барда Юрія Лореса). Керівник театру поетичної пісні, член Національної 
спілки театральних діячів України.

Чому навчають у гуртку? Акторській майстерності, вокалу, основам музичної грамоти, гітар-
ному акомпанементу. Вихованці мають змогу брати участь у фестивалях, концертах, а також 
продовжити навчання в спеціалізованих навчальних закладах. 

Для дітей віком від 7 до 18 років. Моб. керівника: (095) 542- 39- 43

Захоплюєшся цирковим мистецтвом? Мрієш підкоряти глядача запаморочливими  трюками 
та феєричними номерами? Записуйся до циркової студії «Арлекін», що випустила 
не одне покоління зіркових циркових артистів!    

Керівники студії: Голубова Ксенія В’ячеславівна – колишня випускниця циркової студії 
«Арлекін». Має 11-річний досвід роботи цирковою артисткою у жанрах «повітряна гімнастика» 
та «жонглювання обручами». Виступала на циркових аренах України, Китаю, США, Мальдівських 
островів, Німеччини. 

Єсковець Дмитро Вікторович – випускник циркової студії «Арлекін», майстер спорту із 
спортивної гімнастики. Має більш ніж 20-річний досвід роботи цирковим артистом у жанрах 
«повітряна гімнастика», «акробатика», «еквілібр». Працював у багатьох країнах світу. 

Вихованці студії залучаються до різних жанрів естрадного циркового мистецтва: жонгляж, 
еквілібр, повітряна гімнастика, клоунада, їзда на моноциклі, балансування на катушках, акроба-
тика, хула-хуп. Вихованці 3-5 років навчання беруть участь у конкурсах та фестивалях всеукраїн-
ського та міжнародного рівнів.

Запрошуються діти та підлітки 8-14 років (необхідно мати медичну довід-
ку про стан здоров’я). Запис та деталі за ном.: (099) 935-70-46 (Голубова 
К.В.), (068) 767-00-21 (Єсковець Д.В.). 

У 2021 році Палацу виповнилося 85 
років. Сьогодні Палац це комплексний 
позашкільний навчальний заклад, зане-
сений до Переліку найбільших навчаль-
них закладів України (наказ Міністерства 
освіти і науки від 14.08.2017 №1157). У 
147 гуртках, творчих художніх колективах 
різного профілю щорічно здобувають 
позашкільну освіту і проводять своє до-
звілля більш ніж дві тисячі дітей. 

Педагогічний колектив Палацу – це 
понад 70 педагогів, серед яких: 10  від-
мінників освіти України, 5 спеціалістів 
вищої категорії, 8 керівників – мето-
дистів. Пишаємося своїми педагогами 
зі званням «Заслужений працівник 
культури України», «Заслужений артист 
України»,   орденоносними педагогами, 
нагородженими медалями обласного 
та міського рівня,знаками «Софія Ру-
сова», «Василь Сухомлинський», «А.С. 
Макаренко», педагогами, які є членами  
Національної Спілки народних майстрів  
України, Національної Спілки театраль-
них діячів України, Національної Спілки 
журналістів України, тренерами вищої 
категорії та майстрами спорту.

Вихованці Палацу – беруть активну 
участь у конкурсах різного рівня від місь-
ких до Міжнародних, де демонструють 
високі показники. Щорічно це більше 700 
призових місць! 

У Вашої дитини є можливість стати 
частиною великого колективу вихован-
ців, вести активне, веселе, наповнене 
подіями життя та визначитися зі своєю 
майбутньою професією.
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Майстерня для юних чарівників 
Якщо твоє почуття пре-
красного вимагає рі-
шучих дій, ти мрієш 
навчитися майстерно 
малювати чи створюва-
ти власноруч неймовірні 
речі, тобі знадобляться 
такі гуртки: 

Гурток кулінарного мистецтва «Тери-
торія смаку»

Керівник – Карпенко Ольга Юріївна, має вищу 
педагогічну освіту, а також кваліфікацію кухар 5 ро-
зряду, шеф-кухар.  

Саме тут для тебе розпочнеться захоплююча по-
дорож у світ Кулінарії, де можна не тільки навчитися 

готувати різні страви: супи, салати, пасту, рис, десер-
ти, вироби з шоколаду, а й дізнатися різні цікавинки 
з фізики, хімії, історії, географії, опанувати мистецтво 
здорового харчування. Заняття проводяться за ори-
гінальної методикою, у дружній «смачній» атмосфері.  

Запрошуємо школярів 10 –16 років. Тел.: (066) 096 
62 15

Студія образотворчого мистецтва, 
«Народний художній колектив».

Керівники студії – досвідчені педагоги, відмін-
ники освіти України, Татаринова Алла Григорівна та 
Арсієнко Олена Леонідівна.         

Наша образотворча студія – найстаріша в Україні. 
Її вихованці широко визнані і відомі: це художники Єв-
ген Чуйков, Федір Шевченко і Леонід Орленко, скуль-
птор Владлен Дубінін і багато інших.

Вихованці вивчають живопис, графіку, компо-
зицію, вітраж, скульптуру, ліплення, декоративний 

розпис тощо. Творчі роботи студійців беруть участь у 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах, експону-
ються у виставкових залах. 

Випускники студії закінчили та навчаються у 
Харківській, Київській, Львівській художніх ака-
деміях, інших ВУЗах на факультетах станкова 
графіка, станковий живопис, архітектура, рестав-
рація, дизайн. 

Запрошуються діти у віці 5-16 років. Тел. керів-
ників: (098) 297-19-30 (Татаринова А.Г.) (098) 893-34-
67 (Арсієнко О.Л.)

Гурток «Моделювання іграшки-су-
венір», «Зразковий художній колектив». 

Керівник гуртка – Туз Оксана Григорівна, має 
вищу педагогічну освіту за фахом «Вчитель технологій, 
креслення та технічного дизайну», більш ніж 20-річний 
досвід роботи в позашкіллі.   

У гуртку навчать різним технікам виготовлення 
іграшок – сувенірів, фольклорної ляльки, оберегів. Ви-

хованці оволодіють навичками шиття, плетіння, деко-
рування, вишивання, в’язання, користування викрой-
ками тощо.  

Творчі роботи вихованців є постійними призерами 
всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів.  

Запрошуються діти віком від 6 до 18 років. Адреса 
гуртка: вул. Мурманська 3 (Бородинський мкрн), тел.: 
(066) 283-41-51.

Гуртки дизайну та об-
разотворчого мистецтва 

Керівник – Цаприка Наталія 

Юріївна, закінчила Дніпровську 

Академію архітектури та будівни-

цтва за фахом «архітектор». Має 

досвід роботи за спеціальністю 
(об’ємне проектування, дизайн ін-
тер’єру громадських та житлових 
приміщень, ландшафтний дизайн).

У гуртку надаються знання з 
основ архітектурного, промис-
лового, ландшафтного дизайну. 

Вихованці експериментують з ди-
зайном інтер’єру, меблів та одягу, 
декоруванням приміщень, ство-
ренням фотозон.

Запрошуються діти від 6 до 17 
років. Тел. керівника: (067) 395-95-
65. 

Гурток «Петриківський розпис»
         Керівник гуртка – Краснокутська Тетяна 

Федорівна, художник декоративно – ужиткового                   
мистецтва.

Заняття у гуртку спрямовані на оволодіння тех-
ніками автентичного петриківського розпису, декору-
вання предметів побуту, роботу зі склом, керамікою, 

деревиною, текстилем. Все це дає вихованцям змогу 
створити і прикрасити власні вироби декоративно-у-
житкового мистецтва та спробувати свої сили у різно-
манітних конкурсах. 

Чекаємо на дітей віком від 6 до 17 років. Адреса 
гуртка: вул. Мурманська 3 (Бородинський мкрн), тел.: 
(066)49-99-230, (067)39-92-392. 

Гурток декоративно – 
ужиткового мистецтва « 
Жар - птиця» 

Керівник гуртка – Шугай 
Ганна Миколаївна, художник 
образотворчого декоратив-
но- прикладного мистецтва, 
соціальний педагог. Має до-
свід роботи з дітьми з особ-

ливими освітніми потребами. 
Тут навчать основам декора-

тивної композиції, зображуваль-
ної грамоти, сучасним технікам 
прикладного мистецтва, народних 
ремесел. Вихованці отримають 
навички самостійного проекту-
вання, створення образу, втілен-
ня ідеї в матеріалі (декоративний 
розпис, текстильна іграшка, папе-

ропластика, фетелінг, авторська 

лялька, робота з глиною тощо), 

а також здобудуть досвід участі в 

мистецьких та соціальних заходах, 

творчих конкурсах. 

Запрошуються діти 6-16 років. 
Адреса гуртка: вул. Курузова 13 
(філія « Славутич», Хортицький 
р-н). Тел.: (098)046-14-17. 

Гурток з образотворчого та декора-
тивного мистецтва «Квіткова фея». Зраз-
ковий художній колектив.

Керівник – Мінченко Ганна Костянтинівна, має 
вищу освіту за фахом дизайнера та більш ніж 10-річ-
ний досвід педагогічної роботи.  

Вихованці гуртка опановують сучасні і традиційні 
техніки. Вчаться живопису, графіці, кавовому живо-
пису, пластилінографії, декоративному розпису скла, 

дерева, тканини, мистецтву флористики, квілінгу. Ці 

знання та навички стануть у нагоді майбутнім дизай-

нерам, флористам, художникам-декораторам.

Студійці відмічені нагородами престижних міжна-

родних конкурсів, мають персональні виставки.  

У гуртку навчаються діти віком від 6 до 18 років. 

Адреса гуртка: вул. Кияшко 42 (Правий берег). Тел. 

керівника: (063)947-19-59.

Гурток квітникарів – 
аранжувальників 

Керівник гуртка  – Корзун 
Світлана Анатоліївна. За фахом 
інженер лісового та садово-парко-
вого господарства.

У програмі гуртка: вивчення 
кімнатних та квітково-декоратив-
них рослин, створення композицій 
з квітів та інших природних ма-
теріалів, фітодизайн, флористика, 
основи ландшафтного дизайну. 

Вихованці мають змогу відвідува-
ти різноманітні тематичні заходи, 
приймати участь у конкурсах та 
виставках. 

Чекаємо на дітей віком 11 – 15 
років. Тел. (066)961-33-23

Мрієш стати зіркою паркету чи танцпо-
лу? Обирай одну з наших зіркових хорео-
графічних студій та танцюй по життю! 

Якщо танці – 
твоє друге імя… 

Вокально-хореографічна студія «Чайка», «Народний 
художній колектив».     

Художній керівник студії – Трубчанінов Юрій Володимиро-
вич, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України. 

Закінчив Ор-
ловську філію 
М о с к о в с ь к о -
го інституту 
культури, фа-
культет хорео-
графії.  

К е р і в н и к 
хору студії 
– Корнєєва 
Олена Іванів-
на, відмінник 
освіти України. 
Закінчила Ор-

ловську філію Московського інституту культури, факультет диригування 
та хорового співу.  

Вихованці студії навчаються народному та класичному танцю, ака-
демічному хоровому та сольному співу. Опановують технічну хорео-
графічну та акторську майстерність. Легендарна «Чайка» – переможець 
та призер багатьох фестивалів національного і міжнародного рівнів. 

До студії запрошуються діти віком від 6 до 17 років. Запис та подро-
биці за номерами: педагоги студії з хореографії – Тимохіна Аліна Ігорів-
на (096)792-08-08 (заняття в Хортицькому р-ні за адресою: вул. Куру-
зова 13), Хуторна Вікторія Вікторівна (095) 601- 33- 00. Керівники студії 
– Трубчанінов Ю.В. (068) 130- 09-71, Корнєєва О.І. (098) 432-29- 72. 

Ансамбль спортивного бального танцю «Фієста», 
«Народний художній колектив».  

К е р і в н и -
ки ансамблю 
– Шевцов 
Геннадій Ген-
н а д і й о в и ч 
та Шевцова 
Лариса Ана-
толіївна. Ма-
ють сертифікат 
а н г л і й с ь к о ї 
п р о ф е с і й -
ної органі-
зації «United 
K i n g d o m 
Alliance»,  кваліфікацію «тренер та суддя вищої категорії». 

Тренер – Новотарський Микола Євгенович, випускник ансамблю 
«Фієста», неодноразовий призер та переможець престижних хорео-
графічних змагань.  

Заняття проводяться за європейською та латиноамериканською про-
грамами. На меті –  розвиток гнучкості, координації, грації, почуття ритму, 
і, як результат, опанування високою хореографічною майстерністю. Ан-
самбль веде яскраву та насичену концертну діяльність. Серед його вихо-
ванців – чемпіони України, переможці та призери міжнародних турнірів.   

Запрошуємо дітей від 4 до 17 років. Контакти керівників: (067) 393-
41-25 (Шевцова Л.А.), (067) 614-26-57 (Шевцов Г.Г.), (066)052-15-42 
(Новотарський М.Є.) 

Хореографічна студія «Весняночка», «Народний худож-
ній колектив».

Художній керівник студії – Воронцова Наталія Іванівна, відмін-
ник освіти України.  

«Весняночка» є цен-
тром виховання дітей за-
собами національного хо-
реографічного мистецтва. 
Репертуар колективу 
включає танці Запорізь-
кого краю, різних регіонів 
України, сучасну хорео-
графію, а також танці на-
родів світу, що дає змогу 
виступати по всій країні та 
за її межами. Студія має 

найдосвідченіших педагогів для груп різного вікового рівня.   
Набір дітей від 4 до 17 років. Адреса студії: Новгородська 15 (Хорти-

цький р-н), тел. (067)613-43-00. 

Талант-студія «Фріда»
Керівник студії: Дановська – Шостак Ганна Олексіївна. Суддя 

та тренер вищої категорії згідно з сертифікатами  «International Union of 
dance educators» та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
сучасного та естрадного танців України». 

Заняття спрямовані на покращення фізичної підготовки вихованців, 
опанування технікою східного танцю – «bellydance», що розвиває витон-
ченість, гнучкість та дає розуміння краси танцювального мистецтва. Колек-
тив студії – постійний учасник змагань обласного, національного та міжна-
родного рівнів. Творче життя вихованців дуже насичене – багато поїздок, 
виступів, концертів, майстер-класів від зірок світового східного танцю.

Запрошуються діти віком 5-17 років. Тел. керівника: (067) 171- 73-86.
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Гурток аудіо- відео-
технологій 

Керівник – Шпіленок Во-
лодимир Петрович, закінчив 
ЗНТУ (факультет журналісти-
ки). Працював оператором на 
телекомпанії «Хортиця», тех-
нічним директором на телека-
налі «МТМ» Запоріжжя. Ство-
рив молодіжну телестудію в 
нашому Палаці. 

Гурток працює на базі те-
лестудії. Це повномасштаб-
на навчально-практична 
платформа для  засвоєння 
та відпрацювання процесів 
зйомки, монтажу, створен-
ня різноманітного відеокон-
тенту, опанування телевізій-
ними жанрами, реалізації 
творчих проектів вихован-
ців. 

Студійці набувають на-
вичок та вмінь, необхідних 
сучасному фахівцю у сфері 
мас-медіа.    Вчаться творчо 
підходити до завдання, пра-
цювати у кадрі, оператором 
за телекамерою, а також за 
режисерським пультом, з мон-
тажними програмами.  

За чотири роки роботи 
Медіашколи її вихованці гідно 
заявили про себе, став пере-
можцями місцевих, всеукраїн-
ських та міжнародних конкур-
сів. 

Чекаємо на творчих осо-
бистостей від 10 до 21 року. 
Тел. керівника: (067)708-
79-62.

Гурток «Жур-
налістика та ви-
давнича справа». 

Керівник – Пе-
черська Іляна Ми-
хайлівна. Закінчила 
ЗНУ (юридичний фа-
культет). Працювала 
спеціальним коре-
спондентом суспіль-
но – політичного ви-
дання газети «Наше 
время плюс».  При-
своєне звання «Ре-
портер 2012 року».

У гуртку вихованці опано-
вують засади журналістики, 
жанрової та театральної май-
стерності, продуктивної ко-
мунікації, створюють власні 
творчі проекти. Юні журналі-
сти мають змогу випробувати 
себе в якості авторів яскраво-
го друкованого видання – мо-

лодіжної газети «Teens Way» 
(2 роки поспіль була визнана 
кращою шкільною газетою 
Запоріжжя), а також ведучих 
та журналістів у телестудії 
Медіашколи. 

Гуртківці є лідерами щодо 
підкорення вершин літера-
турних та медійних конкурсів 
національного і міжнародного 
рівнів. Творчі роботи вихован-
ців входять до літературних 
альманахів та збірок сучасної 
прози.  

Чекаємо на творчих 
особистостей від 12 до 
16 років. Моб. керівника: 
(096)369-69-61.

Гурток фотоаматорів 
«Образ» 

Керівник – Дворний 
Борис Вікторович. Закін-
чив Всесоюзний Державний 
інститут кінематографії (м. 
Москва), кінооператорський 
факультет. Член Національної 

с п і л к и 
ф о т о -
х у д о ж -
ників та Національної спілки 
журналістів України. 

Фотогурток-студія «Об-
раз» пропонує учням зану-
ритися в фотографічну твор-
чість, навчитися не просто 
добре фотографувати, а мис-
лити візуальними образами. 
Заняття розвивають розумові 
здібності вихованців, погли-
блюють їх технічні знання та 
вміння, мотивують до  ство-
рення власних мистецьких 
проектів. 

Студійці неодноразово 
ставали призерами молодіж-
них сегментів міжнародних та 
всеукраїнських фотоконкур-
сів, їх роботи експонувалися 
на виставках.  

Запрошуємо юнаків та 
дівчат від 12 до 18 років. 
Тел. керівника: (050)533-
96-10.

Гурток 
веб-дизайну 
Керівник гуртка – Кузь-

менко Вадим Володимиро-
вич, член Національної спілки 
журналістів України. Досвід 
діяльності в сфері розробки 
та адміністрування сайтів – 25 
років.  

На заняттях діти навчать-
ся розробляти макети сай-
тів, створювати структу-
ру веб-сторінок, підбирати 
ефектне кольорове поєднан-
ня, візуально-композиційне 
рішення (шрифт, зображення, 
анімація, графічні елементи). 
Працюємо з популярними 
програмами: Photoshop, Gif 
Fnimatir, Paint, Figma, Blogger.

Запрошуємо дітей від 7 
до 15 років. Тел. керівни-
ка:(050)939-24-27.

Якщо тебе цікавлять професії в сфері сучасних медіа, ти прагнеш бути в центрі подій, ти – справжній гурман 
слова, кадру, інформаційних технологій, – чекаємо на тебе в нашій Медіашколі! 

Захоплюючий світ Медіа 

Гурток астрономії  
Керівник – Петриченко 

Євген Сергійович, за фахом 
інженер електронної техніки. 

Голова Запорізького астро-
номічного клубу «Альтаїр».

Заняття гуртка – це цікаві 
подорожі по дослідженню 
Всесвіту, спостереження у 
справжній телескоп, свобода 
мислення та політ фантазії. Це 
відвідування планетарію та об-
серваторії, а також захоплюючі 
виїзні експедиції. 

Юні астрономи залуча-
ються до тематичних змагань 
і конкурсів, проводять власні 
дослідження, конструюють дію-
чі моделі ракетопланів, елек-
троніку для супутників та самі 
штучні супутники. По закінчен-
ню гуртка вихованці мають до-

даткові пріоритети для вступу 
до вузів, пов’язаних з астро-
номічним, космічним та техніч-
ним напрямком.   

Гурток працює для дітей 
віком від 10 років. Тел. керів-
ника: (068) 449-27-89

Гурток авіа моделю-
вання

Керівник гуртка – Го-
лубков Олексій Юрійович, 
закінчив Національний аеро-
космічний університет ім. М.Є. 
Жуковського «Харківський авіа-

ційний інститут». Має досвід 
в авіамоделюванні в класі за 
міжнародною класифікацією 
FAA F3U - “Моделі з радіокеру-
ванням мультіроторні гоночні з 
FPV”.

У гуртку вихованці набува-
ють знань щодо технологій ви-
готовлення різних класів авіа-
моделей, отримують досвід 
проектування та конструюван-
ня власних літальних апаратів. 
Юні авіатори вчаться пілоту-
ванню квадрокоптерів та авіа-
моделей літаків в комп’ютерних 
симуляторах (в подальшому та-

кож на авіатренажері літака).    
Вихованці мають додаткові 

можливості в плані навчання 
та майбутньої  профорієнта-
ції завдяки програмам пар-
тнерської підтримки гуртка з 
боку авіакомпанії “Константа” 
, громадської спілки ”Страте-
гія економічного розвитку”, 
співпраці з науковцями На-
ціонального університету «За-
порізька політехніка». 

Для дітей та молоді від 12 
до 21 років. Тел. керівника: 
(097)38-45-845.

Гурток робототехніки 
Це чудова новинка цього на-

вчального року! У вересні в на-
шому Палаці розпочинає свою 
роботу гурток робототехніки. 
Отже, всі, хто встигне запи-
сатися, отримають ключик до 
перспективних професій май-
бутнього!     

Керівник гуртка – Інден-
ко Сергій Володимирович. 
Закінчив Міжрегіональну Ака-
демію управління персоналом. 

Гурток створений задля 
того, щоб об’єднати таланови-
ту творчу молодь, що цікавить-

ся передовими технологіями, 
конструюванням, 3D-проекту-
ванням, електронікою,  програ-
муванням мікроконтролерів, а 
також бажає отримати суміжні 
корисні навички.  

Запрошуємо молодь 
віком від 14 до 18 років. Моб. 
керівника: (063) 302-00-20.

Гурток «ЛЕГО – кон-
струювання»

Керівник гуртка – Гонча-
рова Анастасія Ігорівна. Інже-
нер-конструктор за фахом.

А це гарна можливість до-
лучитися до цікавої справи ді-
тей молодшого шкільного віку. 
Вихованці гуртка навчаються 
збирати іграшки з конструкто-
ра за схемами, моделювати,  
створювати власні проекти. 
Викладач застосовує широкий 
спектр різноманітних освітніх 
програм на основі конструк-
тора, які допомагають дитині 
засвоювати шкільні предмети,  
розвиватися, як творча осо-
бистість.  

 

Для дітей від 6 до 12 
років. Тел. керівника: (068) 
259-13-63

Народженим літати 
Якщо тобі до вподоби науково-технічна тема, ти бажаєш поринути в таємниці космосу, авіамоделювання, 

робототехніки, – держи курс в одному з цих напрямків.  



Сузір’я успіху4 Teens Way / вересень 2021

Ñòâîðåíî òâîð÷èì êîëåêòèâîì Ìåäiàøêîëè 

Позашкiльний навчальний заклад «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» +38 061 236-48-38
Редакцiя TW

teensredz@gmail.com
Нîìåð зàêàзу: 2186203 Нàêëàä: 1000 åêз.

Свідоцтво про державну реєстрацію дру-
кованого засобу масової інформації № 1277-
522-Р Серія 33 від 11.05.2018 року

Редактор: Юліанна Макарова  
Âiäïîâiäàëüíèé зà âèïуñê: Ïå÷åðñüêà Iëÿíà 
Адреса редакції: м.Запоріжжя,  
пл. Запорізька,1  

Засновник, видавець: БФ «Чарівна скринька» 
Міського Палацу дитячої та юнацької творчості
Розповсюдження: безкоштовно
Âiääðуêîâàíî ÒÎÂ «ÂÁ «Êåðàìiñò»

Для маленьких 
розумників та 

розумниць 
Якщо вашу дитину потрібно 

підготувати до школи, це із за-
доволенням зроблять у наших 
гуртках!

Школа «Барвінок»
Школа раннього розвитку дітей віком 5–6 

років передбачає річний курс навчання. Про-
грами ретельно і дбайливо розроблені для дітей 
саме цього віку: «Словниковий ланцюжок» (ро-
звиток мовлення), «Веселий олівець» (письмо), 
«Математична скарбничка», «Від А до Я» (чи-
тання), «Віконце у творчість» (художня праця), 
«Комп’ютерна абетка», «Арт-терапія», «Англійсь-
ка для маленьких». Такий комплексний підхід до-
зволяє створити простір для всебічного розвитку 
дитини та підготувати її до подальшого навчання.

 
Заняття ведуть досвідчені педагоги: 
Пойда Євгенія Володимирівна – вчитель 

початкової школи, стаж роботи 21 рік.
Романенко Анна Едуардівна – вчитель ан-

глійської та французької мови, стаж роботи 9 
років.

Хєбіна Ірина Костянтинівна – матема-
тик-програміст, відмінник освіти України, стаж 
роботи 31 рік.

Довідки за тел.: (066)125-47-05, (096)389-
59-65. 

Гурток мовленнєвого розвитку «Лого-
стімулон»  

Керівник гуртка: Курницька Любов Тимо-
фіївна – вчитель-логопед вищої категорії. 

Заняття у гуртку допоможуть дитині подолати 
вади мовлення, поліпшити лексичний запас, ро-
звинути зв’язне мовлення, сформувати навички 
вільної комунікації, почуватися впевнено в дитя-
чому колективі.  

Програма розрахована на 2 роки навчан-
ня для дітей від 4 до 6 років. Довідки за тел.: 
(050) 670-29-94, (096) 069-08-33. 

ІНОЗЕМНІ 
МОВИ – ЦЕ 

КРУТО! 
Якщо ти хочеш вільно спілку-

ватися англійською чи німець-
кою, в тебе є така можливість! А 
у нас є такі гуртки!

Гурток англійської мови  
Керівник – Романенко Анна Едуардівна, 

викладач англійської та французької мови,  до-
свід роботи – 9 років. 

Діяльність гуртка спрямована на активний 
розвиток навичок аудіювання, мовлення,  чи-
тання, письма. Вихованці опановують діалогічну, 
монологічну розмовну мову, вивчають основи 
граматики, правильну вимову звуків та інтона-
цію висловів. Серед вихованців гуртка є призери 
та переможці всеукраїнських і міжнародних уч-
нівських олімпіад з англійської мови.

Для дітей віком 7 – 14 років. Тел. керівника: 
( 050) 611-20-94. 

Гурток німецької мови
Керівник гуртка – Калюжна Тамара Михай-

лівна, стаж роботи 25 років. 
Робота гуртка побудована на творчому прак-

тичному опрацюванні кожної теми у рольо-
вих іграх, дискусіях, індивідуальній та груповій 
проектній роботі. В результаті діти навчаються 
сприймати іноземну мову на слух, впевнено та 
правильно говорити, читати, писати. 

Випускники гуртка часто пов’язують свою 
майбутню професію з іноземними мовами. 

Для дітей від 10 до 16 років. Тел. керівника: 
(066) 290-40-49.

КРАСА І СИЛА
Обожнюєш спорт? Хочеш тре-

нуватися у кращих майстрів? 
Бути сильним, спритним, витри-
валим, – бути переможцем? При-
ходь і займайся!  

Гурток таїландського боксу 
Керівник гуртка – Валієв Ренат Ісканда-

рович. За фахом вчитель фізичного виховання і 
спорту (ЗНТУ). Тренер з таїландського боксу.

Тренер гуртка – Євтушенко Вікторія Вік-
торівна. Майстер спорту міжнародного класу з 
таїландського боксу Муай-тай. Двократна чем-
піонка світу з Муай-тай і К-1.  

Тренер гуртка – Бичківський Сергій 
Олексійович. За фахом юрист, магістр права 
(ЗНУ).

Робота тре-
нерів гуртка 
спрямована на 
розвиток мо-
ральних і фі-
зичних якостей 
дитини,  форму-
вання здорово-
го способу жит-
тя, досягнення 
високих резуль-
татів у спорті. 
Серед вихован-
ців гуртка – юні 
чемпіони Украї-
ни та Європи, 
н е о д н о р а з о в і 
призери та пе-
реможці націо-
нальних і міжнародних змагань. 

Запрошуються юнаки та дівчата 7 - 18 років 
(необхідно мати довідку про стан здоров’я, за-
соби індивідуального захисту). Тел. (063)641-
79-42 (Євтушенко В.В.), (050)881-77-87 
(Валієв Р.І.)

Гурток фітнесу
Керівник гуртка  – Белькова Тетяна Воло-

димирівна. Тренер групових програм з фітнес-а-
еробіки.

Фітнес – це рухова активність, що приносить 
загально оздоровчий ефект, а також емоційне 
задоволення. Заняття дають можливість сфор-
мувати відмінну фізичну форму, гарну поставу, 
стимулюють до саморозвитку, допомагають по-
долати розумову втому. Вихованці оволодівають 
степ-аеробікою, базовою аеробікою, силовим 
тренінгом, стретчингом тощо, виступають у кон-
курсах та концертах. 

Для дітей віком 8-17 років. Адреса гуртка: 
ЗНВК №108 (Хортицький р-н). Тел. керівника: 
(068) 448-52-82.

Все залежить від тебе! 
Якщо ти активна, небайдужа та творча особистість, прагнеш бути лідером 

та змінювати світ накраще, це сузіря можливостей саме для тебе. 

Центр дитячих соціаль-
них ініціатив «Оріон»

Керівник ЦДСІ «Оріон» – Са-
мофалова Ніна Іванівна. 

 «Оріон» – є простором для са-
морозвитку та самовираження, 
генерування та реалізації влас-

них ідей. Тут ти здатен зробити 
щось насправді важливе та кори-
сне! Флешмоби, природоохранні 
та благодійні заходи, різноманіт-
ні добрі справи, мотивуючі че-
ленджи, розвиваючі квести… Все 
залежить тільки від тебе!   

Вже 24 вересня 2021 р. від-
будеться ярмарок дитячих со-
ціальних проектів, який визна-
чить план дій в наступному році. 
Приєднуйся та вирішуй, яким 
буде наше спільне майбутнє! 

Тел.керівника:095)75-35-933 

Дорогі друзі! Наші юні зірочки, шановні бать-
ки! Ми очікуємо на вас у наших гуртках та студіях!  
Долучайтеся до світа творчості і натхнення разом 
з найдосвідченішими тренерами та викладачами. 
Слідкуйте за нашими новинами, бо кожен рік ми 
створюємо для вас ще більше можливостей. Кожен 
рік у нашому чарівному містечку дитячої та юнацької 
творчості з’являються нові цікаві гуртки та студії. Ми 
завжди працюємо саме для вас! Давайте діяти та 
творити разом! 

Про творче життя і новинки Палацу можна дізна-
тися на його сайті: http://gordiy.zp.ua/  Також  можна 
записатися до обраного гуртка он-лайн. Тел. для 
довідок: 0612 36 48 38 (приймальня).  


