
Все в твоїх руках, якщо захочеш, візьми 

І, навіть маля зможе чогось досягти. 

Ми разом усі малюємо сни,кружляємо в танці разом!                  

                              Ми найкраща в світі творча міцна сім’я 

                              Своїми руками змінимо майбуття 

                              Ми запустимо в небо зоряні літаки 

                              Подолаємо гори,  знайдемо край землі!                          

Все в твоїх руках, ти не барись і візьми! 

Тут дерево мрій в рідній землі посади                                                                                                                          

Ми в нашій рідні співаєм пісні 

Зростаємо дружно разом! 

                              Ми найкраща в світі творча міцна сім’я 

                              Своїми руками змінимо майбуття 

                              Ми запустимо в небо зоряні літаки 

                              Подолаємо гори,  знайдемо край землі! 
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Центр дитячої та юнацької творчості – комплексний позашкільний 

навчальний заклад, яки працює за різними напрямками та охоплює понад 

900 вихованців. 

В системі комплексного підходу до навчально-виховного процесу  однією 

із найефективніших складових є краєзнавча діяльність, до якої 

проявляють інтерес майже всі вихованці нашого Центру. Тому ми 

запроваджуємо її абсолютно в усіх гуртках. Турпоходи, екскурсії, 

краєзнавчі дослідження вихованців забезпечують такий виховний, 

розвиваючий та пізнавальний ефект, якого ніколи не досягнеш через 

класно-урочну діяльність, навіть найбільш високого рівня. 

Завдяки краєзнавчим спостереженням 

відбувається активне засвоєння учнями 

навчального матеріалу і набуття ними 

навичок, необхідних у житті. Краєзнавчий 

принцип дає можливість будувати роботу в 

гуртку за дидактичним правилом — від 

відомого до невідомого. Багатогранне і 

різноманітне життя рідного краю дає 

невичерпний цікавий наочний матеріал для 

навчання і виховання дітей, допомагає 

поєднувати теорію з практикою. 

 



До навчально – виховної роботи з вихованцями залучені 

висококваліфіковані педагогічні кадри.  

Серед них :  

Відмінник освіти – 2 

Керівник гуртка – методист – 2 

Народний майстер України - 1 



































Наші вихованці є активними учасниками міської туристсько -  

краєзнавчої акції  «Пізнай свій край – пізнай себе». Вони -  призери 

міської гри – конкурсу учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий 

квест» та Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина - Україна» в напрямку «Геологічними 

стежками України » за темою «Комплексна геоморфологічна 

характеристика Києва». 




