


  Будинок дитячої та юнацької творчості – державний 

комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний 

заклад, що здійснює навчання і виховання у позаурочний час і 

дає дітям та юнацтву додаткову освіту, забезпечує потреби 

дитини у творчій самореалізації та організації змістовного 

дозвілля. Заклад віднесений до найбільших позашкільних 

навчальних закладів України, член Асоціації позашкільних 

закладів освіти України, активний учасник міських, 

всеукраїнських, міжнародних зустрічей, семінарів, форумів 

тощо. 
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 Відділ методичної роботи забезпечує просвітницьку 

роботу: проведення майстер-класів, конференцій, дискусій, 

«круглих-столів», семінарів-практикумів з проблем 

педагогіки, з питань туристсько-краєзнавчої роботи, 

організації роботи шкільного самоврядування. Надає 

координаційно-інструктивно-методичні рекомендації 

керівникам гуртків позашкільного навчального закладу та 

керівникам шкільних гуртків, методистам, педагогам-

організаторам шкіл району. Презентує досвід роботи на 

методичних виставках, конференціях, сторінках педагогічних 

видань.  





  

 Відділом організаційно-масової роботи здійснюється 

тісна співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами з 

питань проведення районних масових заходів за основними 

напрямами діяльності позашкільної освіти, які розраховані на 

масову чи певним чином диференційовану учнівську 

аудиторію і спрямовані на задоволення потреб дітей та їхніх 

батьків, на розвиток творчих здібностей і гармонійне 

виховання дітей та підлітків. 

Використовуються різні форми роботи: фестивалі, 

зльоти, змагання, огляди, конкурси, розважальні концертні 

програми тощо. 



Організаційно-масова робота 
(графік активності участі школярів  

у районних масових заходах) 



Національно-патріотична акція  
«Земля України то прадідів слава – єдина країна,  

єдина держава» 



Національно-
патріотичний проект  

«Запали надію в серці» 

 Педагогічна та батьківська 
громадськість взяли участь 

у акції по збору 
гуманітарної допомоги 

«Теплі обійми»  
для воїнів у зоні АТО 

 
  

Діти проявили найактивнішу 
участь і створили 808 творчих 

робіт: малюнків, листівок та листів 



Районний етап ІХ Міського фестивалю-
конкурсу дитячих театральних 
колективів «Срібне джерело» 

Дозвілля 
Районний етап 

ХІV Міського 

конкурсу читців 

поезії Тараса 

Шевченка 



Навчально-виховна робота 

Роки Всього 
вихованців 

Всього 
гуртків 

Гуртки  
у приміщенні 
БДЮТ 

Кількість 
вихованців 

Гуртки БДЮТ  
на базах  
ЗНЗ 

Кількість 
вихованців 

2011-

2012 

2510 152 101 

1647 

51 

867 

2012-

2013 

2637 162 97 

1532 

65 

1105 

2013-

2014 

2392 154 103 

1546 

51 

846 

2014-

1015 

2499 159 105 

1655 

54 

844 





Кількісний та якісний склад вихованців  
за рівнями навчання 
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Графік зміни кількості творчих дитячих колективів,  
що мають почесні звання 
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• вокальний ансамбль «Весняночка»; 
• вокальна студія естрадної пісні «Планета Music»; 
• студія спортивно-бального танцю «Серпантин»; 
• дитячий хор «Ластівка»; 
• спортивно-хореографічний ансамбль «Школа 

Філімонових “ЛІА”»; 
• модельно-хореографічна студія «Індустрія моди»; 
• гурток «Чарівний гачок». 

Почесне звання 
«Зразковий художній колектив»: 

• ансамбль хореографічних мініатюр «Троїцький»; 
• студія образотворчого мистецтва «Юний художник». 

Почесне звання 
«Народний художній колектив»: 



Відділ хореографії  
та вокально-

інструментального 
мистецтва 



Народний художній колектив  
ансамбль хореографічних мініатюр «Троїцький» 



Зразковий художній колектив 
 вокальна студія естрадної пісні «Планета MUSIK» 



Зразковий художній колектив вокальний ансамбль 
«Весняночка» 



Зразковий художній колектив дитячий хор «Ластівка» 



Зразковий художній колектив  
студія спортивно-бального танцю «Серпантин» 



Зразковий художній колектив  
спортивно-хореографічний ансамбль  

«Школа Філімонових «ЛІА» 



Дитячий шоу-театр «Мода і більше того…» 



Ансамбль бандуристів 



Відділ декоративно-
прикладного мистецтва  

і технічної творчості 



Народний художній колектив  
студія образотворчого мистецтва «Юний художник» 



Зразковий художній колектив  
модельно-хореографічна студія «Індустрія моди» 



Відділ туристсько-
краєзнавчого напряму, 

гуманітарного навчання 
та інтелектуальної 

творчості  
 



Туристсько-краєзнавчий відділ залучає учнівську 

молодь до активної діяльності у сфері туризму та 

спортивного орієнтування; сприяє формуванню загальної 

культури та культури здоров’я; забезпечує фізичний та 

комунікативно-творчий розвиток особистості; формує 

життєву компетентність особистості дитини; розширює 

знання про рідний край та його історико-культурну 

спадщину. Передбачає залучення учнівської молоді до 

дослідження природи, історії, культури рідного краю та 

спрямовує систему навчально-виховної роботи на 

формування національної самосвідомості підростаючого 

покоління 



Учнівська молодь району бере участь  
у Всеукраїнській благодійній акції «Добро жменями» 

по збору пластикових кришечок 



Районне свято «День туризму» 



Участь вихованців відділу у грі учнівської молоді міста Києва 
«Ми – майбутнє України», в рамках Національно-
патріотичного проекту учнівської молоді м. Києва  

«Нам Україна вище над усе!» 



Результативність участі вихованців 
у конкурсах та фестивалях різних рівнів 

 

Відділи 

Кількість перемог у конкурсах та фестивалях  
2013-2014 навчального року 

(І, ІІ, ІІІ місця) 

районні міські всеукраїнські міжнародні 

Відділ хореографії та 
вокально-
інструментального 
мистецтва 

- 153 163 2 

Відділ декоративно-
прикладного мистецтва 
та технічної творчості 

- 9 3 7 

Відділ туристсько-
краєзнавчого напрямку, 
гуманітарного навчання 
та інтелектуальної 
творчості 

63 7 9 - 

Всього 63 169 175 9 



  

  

 Будинок дитячої та юнацької творчості – це 

мистецька скарбниця юних талантів, творча оселя 

відданих своїй справі щирих педагогів, які 

допомагають дітям пізнати світ і себе, долучитися до 

прекрасного, зробити творчі відкриття, здобути 

перші перемоги.  

Це різноманітна мережа творчих гуртків, 

студій, об’єднань за інтересами, де діти не просто 

накопичують знання, а вчаться змістовно проводити 

вільний час, багато хто з вихованців обирає тут 

майбутню професію. 
 


