
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   

М.КИЄВА 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   

М.КИЄВА 

ГРАФІК РОБОТИ: 

щоденно 

10.00-20.00 

  

 



ІСТОРІЯ ЗАКЛАДУ 
   Наш заклад було засновано у січні 1936 року  

   працівниками верстатобудівного заводу 
   ім. Горького, як перший дитячий клуб   

   позашкільного навчання на території заводського  
   селища «Галагани».   

Січень 1937 року – обладнаний дитячий клуб позашкільного навчання, 
у якому працювали конструкторський, фотогурток, гурток авіамоделювання 
та струнний ансамбль. В серпні почав працювати стрілецький гурток. 

1956 рік – рік народження Форпосту. 
1967 рік – наш заклад працював як клуб Юних техніків, з’явилися нові 

гуртки: радіотехнічний, судномодельний та гурток картингістів 
1981 рік – Клуб юних техніків (КЮТ).  
1992 рік – Центр творчості дітей та юнацтва, який об’єднав Станцію 

юних техніків та підлітковий клуб Будинку культури, організувавши таким 
чином два відділи – науково-технічний та 
естетичний творчості дітей та юнацтва Радянського  
району міста Києва. 

2001 рік –  Центр  творчості дітей та юнацтва  
Святошинського району міста Києва. 
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- забезпечення потреб творчої  
самореалізації особистості; 
- інтелектуальний і духовний розвиток  
підростаючого покоління; 
- підготовка до професійної діяльності; 
- організація змістовного дозвілля; 
- виявлення та підтримка обдарованої молоді. 



•Виявлення та підтримка талановитої молоді, 
•Національно-патріотичне виховання, 
•Інтелектуальний розвиток, 
•Спонукання до пошукової діяльності, 
•Виховання та залучення до духовних  
та загальнолюдських цінностей. 
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- зорієнтованість на потреби особистості дитини; 
 -підвищення вмотивованості та якості педагогічної 
діяльності; 
- оптимізація функціонування роботи Центру та його 
подальший 
розвиток; 
- забезпечення інноваційного розвитку та інформаційно-
технологічної актуальності надання послуг; 
 - здійснення переходу до стратегічного планування та 
програмно-цільового управління; 
-сприяння підготовки та професійний розвиток 
педагогічних кадрів. 
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- розробка та реалізація інноваційної моделі навчально-
виховної діяльності закладу;  
- впровадження у навчально-виховний процес інклюзивної 
освіти та технологій роботи з обдарованими дітьми;  
- упровадження інформаційних технологій у діяльність 
позашкільного навчального закладу; 
 - використання виховного потенціалу системи позашкільної 
освіти як основи гармонійного розвитку особистості; 
- розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і 
талановитою молоддю; 
- урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, 
вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів 
навчально-виховного процесу. 
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Очікувані результати роботи: 
 

Здоров’я через освіту 
- збереження та зміцнення 
фізичного, психічного і духовного 
здоров’я підростаючого покоління в 
закладах освіти 

Інформаційно-освітнє 
середовище навчальних закладів 
столиці 
- реалізація Програми «Сто відсотків» 
- упровадження в навчально-
виховнийпроцес інформаційно- 
комунікаційних технологій 

Виховання та позашкільна освіта 
- стовідсоткове охоплення дітей 
позашкільною освітою, створення умов 
для розвитку природної обдарованості й 
талантів юних киян 



 

-Київським палацом дітей та юнацтва та  
  позашкільними  закладами міста;  
- Київським університетом ім.Б.Грінченка,  
-інститутом  післядипломної педагогічної освіти; 
- Навчальними закладами Святошинського району; 
Районним центрами соціальних служб  
для сім’ї,  дітей та молоді; 
- Київським зоологічним парком; 
- Громадськими організаціями району  тощо; 
-Будинком учителя; 
-Сільською школою с.Кодра Київської області; 
- Центром творчості дітей та юнацтва Макарівського району. 
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Семінар для педагогів Центру творчості 
"Використання комп´ютерних технологій  
у навчальному виховному процесі" 

Тренінг « Квітка – Душа…» 
для педагогічних працівників  
Центру творчості 

Методичне обєднання  
"Інноваційні технології розвитку 

навички читання та рахунку" 



Майстер-клас  
"Виготовлення новорічних сувенірів" 
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Майстер-клас  
«Сучасна хореографія сьогодення»  

від хореографа  
Зразкового художнього колективу 

спортивно-танцювального ансамблю 

«Стелз»  Майстер-клас  
"Виготовлення листівки  

до Дня святого Валентина" 
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В  Центрі творчості були розроблені 
авторські програми,  
які допомагали укладати  
методисти Урянська Т. О., Пустільнік С. А.:  
 

1.програма фотогуртка, автор Турчин С. А.; 
2.програма студії естрадного вокалу «Консонанс», автор Лабенська Л. В.; 
3.програма гуртка електромеханічної іграшки, автор Шестопалов Д. К.; 
4.програма з академічного рисунка  
та живопису для курсу «Основи дизайну», автор Кузьменко А. Й.; 
5.програма гуртка рукоділля «Квілінг», керівник Ігнатенко Л. П. 
 

Діючі державні програми гуртків «Дизайн одягу та аксесуарів» (Олексієнко А. М.) 
та гуртка англійської мови (Ковальчук Н.Є.), студії бальної хореографії «Лінія 
танцю» (Дацюк І. С.) були адаптовані при допомозі методиста Пустільнік С. А. 
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Використовуючи консультацію методистів Урянська Т. О., Пустільнік С. А,  

відкриті заняття із своєї методичної теми провели: 
      «Оздоровчі аспекти постановки голосу», Лабенська Л. В; 
     «Співоче дихання та його розвиток у дітей молодшого віку», Некрасова Н. В.; 
     «Розробка вступного заняття за програмою гуртка авіамоделювання»,  
       Назаренко Л. І.; 
     «Складання елементів конструкції змія «Ракета»», Дідківський С. В.; 
     «Спортивно-бальний танець як метод поєднання фізичного та естетичного 
      виховання дітей. Формування особистості через гармонію танцю»,   
       Дацюк І. С. 
Програма гуртка народного художнього колективу ансамблю танцю 

«Вітамінчики» і розробка з методичної теми «Специфіка постановочної роботи 

та формування репертуару танців регіонів України в дитячому самодіяльному 

колективі» керівника гуртка-методиста мельник О. Б. та  «Розробка вступного 

заняття за програмою гуртка авіамоделювання», Назаренко Л. І., «Спортивно-
бальний танець як метод поєднання фізичного та естетичного виховання дітей. 

Формування особистості через гармонію танцю»,  Дацюк І. С. були 

представленій на щорічній міській методичній виставці «Педогогічний супровід 

дітей у позашкільному навчальному закладі». 
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- Виховання  підростаючого  

покоління  засобами  мистецтва, 
- Розкриття  та  розвиток  творчого  

потенціалу  вихованців, 
-Надання  вільному  часу  дітей  та  

підлітків  змістовності  та  

цікавості, 
-Прищеплення  навичок  здорового  

способу  життя  та  профілактика  

правопорушень  серед  молоді, 
-Екологічне  виховання, 
- Формування  навичок  культури  

спілкування. 
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Науково-технічний 

Декоративно-ужиткового  
та образотворчого мистецтва 

14 гуртків 

7 гуртків 

6 гуртків  

2 гуртка 

818 вихованців 

186 вихованців 

90 вихованців 

118 вихованців 
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Естетичний 

Гуманітарний 

Спортивний 1 гурток 76 вихованців 

Краєзнавчий 1 гурток 18 вихованців 
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Народній  художній колектив  
естрадно-спортивного танцю 

“СТЕЛЗ” 
 

 Зразковий художній колектив 
ансамблю сучасного  танцю 

“ЕДЕЛЬВЕЙС” 

Зразковий художній колектив  
ансамблю народного танцю 

„ВИКРУТАСИ” 
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Студія бальної хореографії «Лінія танцю» 
Зразковий художній колектив шоу-балет „Dance Style”  

Студія естрадного вокалу «Консонанс» 
Вокальна студія „Веселі нотки” 

Музична студія „Чарівні струни” 
Театральна студія «Ґроно» 

Народний художній колектив  
ансамблю народного танцю  

„ВІТАМІНЧИКИ” 



Авіамодельний гурток 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ 



Гурток електро-механічної іграшки (ПТМ) 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ 



Клуб картингистів “Веркон” 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ 



гурток Різьблення по дереву 

ВІДДІЛ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО  

ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 



Гурток “Світ захоплень” (рукоділля) 

ВІДДІЛ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО  

ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 



Дизайн одягу та аксесуарів 

ВІДДІЛ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО  

ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 



Творча студія “Арт-погляд” 

ВІДДІЛ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО  

ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 



Студія образотворчого  

мистецтва та дизайну 

ВІДДІЛ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО  

ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 



Майстерня живопису та дазайну “Палітра” 

ВІДДІЛ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО  

ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 



 

Краєзнавчий гурток “Свята земля Київська” 
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Пошукові, науко-дослідницькі  
та експериментальні освітні проекти,  

у яких беруть участь вихованці ЦТДЮ –  
надійний спосіб пізнання  

кожною дитиною своїх творчих можливостей, 
розвитку інтелектуальних здібностей, формування 

індивідуального стилю пізнавальної діяльності,  
а досить часто – і професійного самовизначення.  

 



 
 

2013 рік   «Соціальна політика на «СТАНКОБУДІ» 
       Павленко Олександра 

  
2012 рік  «Петриківський розпис у нових техніках рукоділля» 
         Руденко Єлизавета 

2012 рік  «Сторінки історії Микильської Борщаговки та  
  колгоспу  «Комуніст» 
         Павленко Олександра  

2011 рік  «Дослідження гігієнічного та інформаційного аспекту 
  проблеми питної води» 
       Козуб Артем 

 2011 рік «Дослідження проблем, пов’язаних з використанням 
  міського автотранспорту» 
       Товстенко Назар 

 

Участь у МАН: 



Участь у міському конкурсі навчально-дослідницьких і проектних робіт  
       вихованців позашкільних навчальних закладів освіти м. Києва 

2014 рік 

  
Шевченко Павло       дослідження      «Історія повітряних 
зміїв» 

 

  
  
 

  
Яременко Маргарита            проект    «Лодія – основне судно Київської 
Русі» 
Марченко Влад 
  

 

  
  
Лівнівський Ярослав              проект    «Флот на долонях – від весла до 
вітрила.  
    Грецька трієра» 

 

Костюк Сергій                   проект   «Реконструкція колінчастого валу» 
Сироватко Роман  

 

  
Проніна Антоніна        дослідження     «Садок вишневий коло 
хати» 
Погребняк Карина    

 

  
Борейко Ольга  проект    «Віхи української культури. Одяг Київської 
Русі» 
Бойко Вікторія 
Гудзь Валерія 
  

  
Тіщенко Вероніка        дослідження    «Пошуки композиційних рішень у 
художній      предметній фотозйомці» 

 

  Близнюк Артем     проект    «Особливості грошового обігу 
Київської Русі» 
 



 
 

Вихованці Центру творчості  переможці, лауреати та дипломанти міжнародних, 

Всеукраїнських, міських та районних фестивалів та конкурсів: 

«Сонце, радість, краса» (Болгарія) 
Міжнародний фестиваль «Арт-весна» 
Міжнародний фестиваль аматорського 

мистецтва ArtTalentFest 
Всесвітній конкурс  «Авто твоєї мрії» 
Міжнародний фестиваль «Фест» 
Фестиваль «Квітка надій» (м. Київ) 
Фестиваль «О весне» (м. Харків) 
Міжнародний фестиваль «О весне» 
Фестиваль «Ритми часу» (м. Львів) тощо 

 

Mitsubisi Motors  NicoUkraine 
Танцювальний марафон 
«Зимовий променад» 
Фестиваль мистецтв "Зіркове дитинство" 
ІІІ Чемпіонат України з танців 
«Сонячні стежки» 
 Всеукраїнське змагання зі спортивного 

танцю «Кубок ЛТУ» 
«Танцювальне дежавю» 
 Всеукраїнський конкурс живопису 

«Фестиваль дитячо-молодіжного мистецтва 

асамблеї Всеукраїнських мистецтв» 
 Кубок України  у класі  F-3-А 
с. Зазим'є 
 Змагання з радіокерованих моделей «Кубок 

Моделки» 
Аеродром  смт Бородянка  тощо 



 
Фестиваль «Сонце за нас» 
Міський конкурс «Танцюємо разом» 
Першість міста Києва з авіамодельного спорту 
Міський конкурс з ПТМ 
Міські змагання  із судномодельного спорту 
Міські змагання  із судномодельного спорту 
Конкурс «Первоцвіти під охороною» 
Конкурс  вторсировини «Чисте довкілля» 
Пленер у парку ім. Т. Шевченка 
Проект «Віхи української культури» 
Виставкова зала Будинку Митрополіта Національного заповідника 

«Софія Київська» (виставка культури Київської  Русі» 
Міські 9-ті відкриті змагання з сучасних танців 
"Kиїв BEST" 
Міський фестиваль «Змієрія» 
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Участь у міському конкурсі навчально-дослідницьких і проектних робіт  
       вихованців позашкільних навчальних закладів освіти м. Києва 

 

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 



Участь у міському конкурсі навчально-дослідницьких і проектних робіт  
       вихованців позашкільних навчальних закладів освіти м. Києва 



Наші проекти  
до Року дитячої творчості 

впроваджено проект “Творча обдарованість” 

Презентація найобдарованіших 
вихованців та їх творчих досягнень 

на сайті Центру творчості, 
із подальшим їх відзначенням у 

вигляді нагородження дипломами на 
звітному концерті.  



Наші проекти  
до Року дитячої творчості 



Круглий стіл  
"Робота з обдрованою молоддю.  

Проектна, пошукова та науково-дослідницька  
діяльність вихованців ЦТДЮ. Методика написання робіт МАН" 

 

Наші проекти  
до Року дитячої творчості 



Тренінг "Створи себе сам" 
від керівника студії креативного мислення  

 Анатолія Васильовича Горового  

Наші проекти  
до Року дитячої творчості 



Участь у дитячому арт-пленері  
для юних художників міста  

до 200-річчя від дня народження Т.Г. 
Шевченка 



Участь вихованців  Майстерні живопису та дизайну «Палітра» у 
культурній програмі «Дні України у Словаччині» (м. Кошице) 

2015 рік 

 



Участь у дитячо-юнацькому мистецькому шоу талантів у рамках  
IV Міжнародного фестивалю  "Сонячний каштанчик" та 

Міжнародного Дня захисту дітей 

Наші проекти  
до Року дитячої творчості 



Святковий ювілейний концерт 
Центру творчості дітей та юнацтва 

Наші проекти  
до Року дитячої творчості 



В рамках культурно-художнього проекту «Лаврський 
пленер у Національному Києво-Печерському 
історико-культурному заповіднику проходила 

персональна виставка художніх робіт вихованок 
Студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Наші проекти  
до Року дитячої творчості 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Відкриття табірної зміни пришкільних 

таборів Святошинського району 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Свято початку нового навчального року 



Відкриття етнографічного музею «Світлиця» 
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

День партизанської слави 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

День захисника України та 
Свято Покрову Святої  Богородиці  



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Козацькі розваги в студії раннього 
розвитку «Дошколярик» 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Круглий стіл у музеї "Пам'ять"  
до Дня визволення міста Києва 

від німецько-фашиських загарбників 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Щорічна виставка дитячих робіт 

“Осінні усмішки” 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Родинне свято “Осінні усмішки” 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Свято Андрія - Калити 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Свято “Масляної” 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Свято 8 березня для жінок-ветеранів 

верстатобудівного заводу 



СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Мітинг-пам’яті біля пам’ятника «Загиблим 
верстатобудівникам» біля прохідної верстатобудівного заводу 



 

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ   М.КИЄВА 

Дитина —  

це не посудина,  
яку потрібно заповнити,  

а вогонь, який треба запалити!  

Дитина  

повинна жити у світі краси, гри, казки, 
музики, малюнка, фантазії, творчості. 



 


