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Чепурда Лариса Володимирівна – вихованка Васильківського міського 

Центру дитячої та юнацької творчості у минулому, з 27 серпня  2005 року   

працює на посаді керівника гуртка Васильківського міського  Центру дитячої 

та юнацької творчості, очолює творчу майстерню «Світ сувенірів», якій у  

2013 році присвоєне почесне звання Зразковий художній колектив.     

Організовує навчально-виховний процес  згідно сучасних дидактичних 

вимог. Має високий  рівень професійної підготовки, завжди у творчому 

пошуку нових нестандартних форм роботи. Значну увагу приділяє вивченню 

досягнень народної педагогіки, формуванню високого художньо-естетичного 

смаку  у вихованців, поєднуючи інноваційні та традиційні форми роботи. Для 

створення  композицій підбирає кращі зразки художніх народних творів, 

прищеплює вихованцям любов і повагу до традицій і культури українського 

народу. Створює оптимальні умови для креативного розвитку дітей 

шкільного віку, залучає їх до організованого дозвілля у позаурочний час. 

Роботи вихованців Лариси Володимирівни впродовж 10 років  займають 

призові місця на обласних та  Всеукраїнських  конкурсах дитячої творчості. 

Гуртківці  творчої майстерні «Світ сувенірів»  багаторазово нагороджені  

путівками для оздоровлення  у табір відпочинку «Молода гвардія»,  МДЦ 

«Артек», влітку 2013 року вихованка Чепурди Лариси Володимирівни  була у 

складі делегації на острів Кріт для творчо обдарованих дітей – переможців 

конкурсу «Я – Київщини гордість і надія».  Бере активну участь у роботі 

Обласного опорного закладу освіти, статус якого має Васильківський міський 

Центр дитячої та юнацької  творчості. Направляє роботу міського  



методичного об’єднання керівників гуртків декоративно-прикладного 

напрямку. Систематично надає методичну допомогу педагогам  з метою 

ефективної організації позашкільної та позакласної роботи, організації 

змістовного дозвілля дітей та підлітків. Активний  учасник  соціальних 

проектів, приділяє значну увагу для покращення життя дітям соціально-

незахищених категорій, організовує і проводить доброчинні акції. З великою 

відповідальністю виконує свої посадові обов’язки. За час роботи показала 

себе ініціативним, сумлінним, дисциплінованим педагогом, здібним 

організатором дитячого колективу. Протягом 5 років очолює комісію 

соціального захисту педагогічних працівників профспілкового комітету 

Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості.  

Лариса Володимирівна - лауреат Всеукраїнського конкурсу «Портфоліо 

школи» за підтримки газети «Завуч» видавництва «Шкільний світ», лауреат 

Всеукраїнського конкурсу Інституту проблем виховання Національної 

академії педагогічних наук України «Цікава школа», номінація 

«Нетрадиційне заняття гуртка», лауреат ІІ Всеукраїнського конкурсу 

«Творчий учитель - обдарований учень». Матеріали з досвіду роботи Лариси 

Володимирівни експонувалися на  V Міжнародній  виставці «Сучасні заклади 

освіти -2013» та ІV Міжнародній  виставці «Інноватика в освіті – 2013», має 

відзнаки:  

      Грамота  Всеукраїнського видавництва «Шкільний світ», 2011р. 

        Диплом Національної академії  наук України, 2011р. 

      Диплом Інституту проблем виховання Національної академії 

педагогічних наук України, 2012р. 

      Диплом Міністерства освіти і  науки  України, 2012р. 

      Подяка Всеукраїнського фольклорно-етнографічного фестивалю 

«Золоті ключі», 2013р. 

      Диплом Державної служби інтелектуальної власності, 2013р. 

      Диплом Інституту  обдарованої дитини Національної академії 

педагогічних наук  України, 2013р. 

      Подяка директора Департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації, 2014р. 

        Грамота В.О. директора Департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації, 2015р. 



 

Вимоглива до себе та колективу. Користується заслуженим 

авторитетом серед колег по роботі, вихованців та їх батьків. 
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