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Тарнаєва Юлія Борисівна з 2013 року працювала на посаді керівника
гуртка «Образотворче мистецтво» Центру дитячої та юнацької творчості, який
поступово сформувався в арт-студію «Шедевр».
За час роботи в Центрі Тарнаєва Юлія зарекомендувала себе
талановитою людиною, яка постійно працює над підвищенням власного
професійного рівня. Юлія Борисівна володіє педагогічною діагностикою,
вивчає індивідуальні особливості дітей, знає і підтримує талант та здібності
кожного вихованця.
У своїй роботі велике значення надає формуванню у дітей естетичних
смаків, розкриває важливе місце образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва у житті. Юлія Борисівна уміло реалізує творчий підхід до
проведення занять, використовує різноманітні форми та методи роботи з
дітьми. Вдало підбирає навчальний матеріал та практичні форми проведення
занять, працює у напрямку реалізації потреб особистості у самореалізації в
соціумі, сприяє динамічному розвитку обдарованих дітей, допомагає опанувати
основами різних видів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Її заняття неординарні, емоційні.
На заняттях з гуртківцями виховує національно-патріотичні почуття,
любов та повагу до української історії і культури, вивчає та відтворює зразки
традиційних ремесел, велике значення надає практичній результативності
навчання в гуртках, вміло організовує дитячий колектив.
Одним з головних завдань на заняттях зі своїми гуртківцями Юлія Борисівна
вбачає у розвитку в них пізнавального інтересу, творчої спрямованості, з
урахуванням індивідуальних здібностей і особливостей, розвиває вміння
визначитись з правильним вибором майбутньої професії. Деякі випускники,
після завершення навчання в студії, обрали собі професію споріднену з
художнім мистецтвом та нині продовжують навчання в спеціальних закладах
освіти.
Тарнаєва Юлія працює над науково-методичною темою «Виховання
шанобливого ставлення до народних традицій, популяризація народних
промислів». В рамках роботи над темою співпрацює та бере участь в проектах
мистецьких та освітніх закладів. Має сертифікат за участь в проекті «Фестиваль
педагогічних ідей» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017).
Керівник постійно підвищує свій фаховий рівень, вивчає досвід колег. Вона
є активним учасником міських методичних об’єднань, проводить майстер-класи

для дітей, батьків та колег. У 2020 році арт-студії «Шедевр», керівником якої є
Тарнаєва Юлія Борисівна, присвоєно почесне звання «Зразковий художній
колектив».
Вихованці Юлії Борисівни є активними учасниками та переможцями
виставок та конкурсів різних рівнів. Як педагог, приділяє велику увагу роботі з
обдарованими дітьми, виховує у дітей свідоме ставлення до здорового способу
життя, сприяє становленню громадянської свідомості і національної гідності.
Користується заслуженим авторитетом серед вихованців, батьків та колег.
Юлія Борисівна нагороджена:
– подякою за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у
розвиток столичної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (2015);
– грамотою за професіоналізм та вагомий внесок у розвиток закладу від
депутата Київської міської ради Володимира Гончарова (2015);
– грамотою за сумлінну працю, професіоналізм, досягнення
майстерності у професійній діяльності управління освіти Дарницької
районної в м. Києві державної адміністрації (2015);
– дипломом за особистий внесок у розвиток талановитих дітей та молоді
Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Талановиті діти
України» за підтримки Міністерства культури України (2016);
– дипломом за участь у VIII Міському конкурсі-виставці «Палітра»
(2016);
– подякою за співпрацю з музеєм театрального, музичного та
кіномистецтва України (2016);
– подякою за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у
розвиток столичної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (2017);
– подякою Українського державного центру позашкільної освіти за
вагомий внесок у національно-патріотичне та естетичне виховання
дітей та молоді (2017);
– подякою управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної
адміністрації за підтримку розвитку дитячої художньої творчості та з
нагоди 100-річчя позашкілля в Україні (2018);
– подякою управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної
адміністрації за підтримку розвитку дитячої художньої творчості та
активну участь у проведені Районного фестивалю «Kids Fest
«Дарниця» -2018»;
– подякою за особистий вагомий внесок у естетичне виховання дітей та
молоді ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «З Україною в серці»
(2018);

– дипломом громадської організації «Барви життя» за участь у художній
виставці «Осяяна палітра» (2019);
– дипломом лауреата І ступеня ХХ Міжнародного конкурсу-фестивалю
творчості «PRO FEST GOLD» (2019);
– подякою за вагомий внесок у розвиток естетичного виховання
підростаючого покоління, високий професіоналізм та творчу
майстерність ХХ Міжнародного конкурсу-фестивалю творчості «PRO
FEST GOLD» (2019);
– дипломом лауреата І ступеня VІ Всеукраїнського відкритого конкурсу
образотворчого мистецтва (2019);
– дипломом за високий рівень підготовки учасників VІ Всеукраїнського
відкритого конкурсу образотворчого мистецтва (2019);
– подякою за високі професійні здобутки у вихованні творчого
потенціалу української молоді та якісну та фахову підготовку
учасників до Міжнародного фестивалю-конкурсу «Барвиста осінь»
(2019);
– подякою за участь у арт-фестивалі «Веремія» (2019)
– подякою Міжнародного конкурсу-фестивалю творчості «PRO FEST»за
вагомий внесок у розвиток естетичного виховання підростаючого
покоління, високий професіоналізм та творчу майстерність (2019);
– подякою Міжнародного конкурсу-фестивалю творчості «PRO FEST
CHAPKIS» за вагомий внесок у розвиток естетичного виховання
підростаючого покоління, високий професіоналізм та творчу
майстерність (2019);
– дипломом громадської організації «Барви життя» за участь у Міській
художній виставці «Від Маланки до Йордану» (січень 2020);
– дипломом громадської організації «Барви життя» за участь у міській
художній виставці «Країна фантазії» (січень 2020);
– дипломом І ступеня Міжнародного конкурсу-фестивалю «Талановиті
діти України» (лютий 2020).
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