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• 13 жовтня 1978 рік

• Вища, Запорізький національний 
технічний університет, 2018

• Психологія

• Педагог-організатор ПНЗ “КРЦМтаШ”

• 18 років 5 місяців

• 5 років 8 місяців

• 2016 рік КЗ “ЗОІППО” ЗОР за фахом 
“Керівник гуртка позашкільних навчальних 
закладів”

• 2020











Мета:

• проводити видовищні 
масові заходи у закладі 
позашкільної освіти 
відповідно до вимог 
суспільства, часу, молоді 
тощо;

• стимулювати інтерес  
вихованців та педагогів до 
проведення видовищних 
масових заходів у закладі 
позашкільної освіти;

• залучати вихованців та 
педагогів до участі у 

Завдання:

• Розвивати особистісні якості 
вихованців: 
комунікативність, 
відповідальність, 
цілеспрямованість, 
пунктуальність, 
ініціативність, креативність, 
самостійність, 
доброзичливість тощо;

• Спеціальні якості: сценічна 
культура, ораторське 
мистецтво, акторська 
майстерність тощо













Для підтримки командного духу 

колективу на початку навчального 

року підготувала і провела 

конкурсно-розважальну гру на 

свіжому повітрі та змагання з 

вилову риби для педагогів ПНЗ 

“КРЦМтаШ”. 

Позитивний настрій, свіже повітря, 

сонце, річка – творять чудеса…





Діти із задоволенням

представили власні роботи

виставкиДля того, щоб

створити власну казку

учасники розділились на три

команди:

•«У Пана Коцького»;

•«Барви казкових олівців»;

•«Казковий театр».

А для керівників та батьків

працювала локація

декоративно-ужиткового

мистецтва “Казкова планета

дитинства”.

Фільнальною крапкою для всіх

присутніх стала презентація

казкових інтермедій від команд

учасників.



Фестиваль складався з двох номінацій, а саме: 

конкурс ігрових програм та конкурс сценаріїв. 

Команда “Lego Land” Народного художнього 

колективу театру танцю “Юнона” під керівництвом 

Коливайко Ольги Леонідівни посіла ІІІ місце







В рамках фестивалю було проведено:
➢ благодійну акцію «Відкриваймо серця для добра» -
запропонували вихованцям написати святкові Листи підтримки 
з побажаннями, що передані дітям, які проходять курс лікування 
у дитячій обласній лікарні та воїнам Операції об’єднанних сил;
➢ конкурс відеороликів та презентацій «Добро та людяність у 
життя своє транслюю». Всі відео розміщено на Ютуб каналі 
ПНЗ “КРЦМтаШ”;
➢ конкурс плакатів «Допоможемо братам нашим меншим», а 
також запропонували всім бажаючим надати фактичну 
благодійну допомогу знедоленим тваринам, яка передана 
громадській організацій «Дай лапу, Друже!»;
➢ майстер-класи на локації «Фабрика Святого Миколая», тут 
діти та дорослі мали змогу власноруч виробляти подарунки, 
іграшки та інші мистецькі вироби, які було передано дітям та 
воїнам як обереги;
➢ інтермедію “До Святого Миколая” від Народного художнього 
колективу театру танцю “Юнона”. 








