
Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» —  
один з найстаріших закладів позашкільної освіти міста Києва 

заснований у 1937 році.  



Основною метою 
навчально-виховної діяльності, 
яку здійснює педагогічний 
колектив Центру, є 
формування життєвої 
компетентності дитини, 
створення умов для розвитку її 
творчих, інтелектуальних та 
фізичних здібностей, сприяння 
всебічному і гармонійному 
розвитку особистості 



У закладі працюють  
 висококваліфіковані фахівці,  

серед яких: 

Народний 
артист 

України 

2 майстри спорту 
Міжнародного 

класу 

Заслужений 
працівник 

культури України 

Народний 
художник України 

Відмінник 
столичної освіти 

6 Майстрів 
спорту СРСР 

3 Майстри 
спорту України 

один нагороджений 
відзнакою Президента 

України ювілейною 
медаллю «20 років 

незалежності України» 

2 члени 
Національної 

Спілки 
художників 

України 

2 нагороджені 
нагрудним знаком 
Міністерства освіти  

і науки України  
«Софія Русова» 

23 керівник  
гуртка – методист 

16 Відмінників 
освіти України 

2 чемпіони світу 

Традиційно педагогічний колектив  
поповнюється випускниками творчих колективів 



Реалізуючи принципи та завдання позашкільної освіти, Центр 
проводить навчально-виховну та організаційно-масову роботу з 
дітьми у 332 групах, секціях, студіях, творчих об’єднаннях в яких 
займаються 5278 дітей віком від 3 до 21 років 



У 2010 році рішенням Шевченківської районної у місті Києві ради від 20 травня 2010 
року № 850 дитячі підліткові клуби за місцем проживання Шевченківського району м. Києва 
стали структурними підрозділами Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» 



Навчально-виховний процес у творчих колективах філій здійснюється за 
типовими навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України. Типові навчальні плани враховують різні класифікації 
навчальних груп, гуртків, клубів, секцій, студій та інших творчих об’єднань 
(початковий, основний, вищий), визначених Положенням про позашкільний 
навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
06.05.2001 №433, та основних напрямів позашкільної освіти 

Виконуючи Закон України «Про позашкільну освіту» та з урахуванням 
рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист №1/9-287 від 14.05.2007р.), 
гуртки, клуби, секції, студії та інші творчі об’єднання працюють за різними   
напрямами позашкільної освіти 



багатопрофільні: 
Філія «Талант»; 
Філія «Соколятко»; 
Філія «Товариш»;  
Філія «Дельфін»;  
Філія «Оріон»; 

художньо-естетичний: 
Філія «Буревісник»; 
Філія «Чарівна  свічка»; 
Філія «Ярославна»; 
Філія «Супутник»; 

спортивний: 
Філія «Сучасник»; 
Філія «Юний мушкетер»;  

науково-дослідницький:               
Філія «Водограй»;  

Ресурсний центр. 



Всебічному розвитку підростаючого покоління, пошуку і підтримці талановитої та 
обдарованої молоді, створенню умов для розкриття інтелектуальних, творчих та фізичних 
здібностей сприяють тринадцять лабораторій Центру творчості «Шевченківець» 



Лабораторія працює на базі 
дитячого Народного 
художнього колективу 
«Спортивно-танцювальний 
ансамбль «Пульс».  

Колектив створений у 1987 
році на базі груп гуртка 
художньої гімнастики Центру 
творчості дітей та юнацтва 
«Шевченківець». В 1998 році 
колективу присвоєно звання 
«Народний». У 2002, 2008 та 
2014 роках ансамбль 
підтвердив звання «Народний 
художній колектив» сольними 
концертами. 

Художній керівник ансамблю – 
майстер спорту з художньої 

гімнастики,  
відмінник освіти України, 

заслужена артистка України Наталія 
Борсук.  



Колектив працює за авторською 
комплексною програмою, яка була  представлена 
на Всеукраїнський конкурс-захист, в 2002 році 
отримала рекомендацію до друку комісією з 
проблем  виховання дітей та учнівської молоді 
Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України, пройшла 
апробацію, а в 2009 році рекомендована науково 
методичною радою Університету менеджменту 
освіти Академії педагогічних наук України, 
схвалена Комісією з проблем виховання 
учнівської та студентської молоді Науково-
методичної Ради з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України (протокол № 5 від 
23.12.2010 року). 



Концертна діяльність дитячого 
Народного спортивно-
танцювального ансамблю «Пульс» 
добре відома не тільки в нашому 
місті, а й далеко за його межами. 
Колектив постійний учасник 
концертних програм та державних 
заходів в Палаці культури 
«Україна», Палаці спорту, 
Українському Домі, Майдані 
Незалежності, Співочому полі та 
інших сценічних майданчиках. 
Ансамбль приймає участь у 
багатьох телевізійних програмах, 
серед яких: «Всяка всячина», «Ми 
самі з вусами», «Територія данс», 
«Мрії збуваються», «Мультфільм 
на замовлення» та інші. «Пульсу» 
пощастило побувати з виступами 
в Росії, Білорусії, Латвії, Казахстані, 
Киргизстані, Польщі, Угорщині, 
Китаї, США, ОАЄ, Естонії, Болгарії. 



У 2003 році на базі ансамблю 
«Пульс» Центру творчості дітей та 
юнацтва «Шевченківець» було 
створено творчий підрозділ – студію 
брейк-дансу «Rumble B-boys». 

Сьогодні студія налічує більше 
150 дітей віком від б до 21 року. 

«ПУЛЬС» та «Rumble В-boys» є 
засновниками змагань з брейк-
дансу серед дітей молодшого віку 
«Breaking kids» в місті Києві. 

Студія  працює за програмою, яку 
схвалено для використання 
Комісією з проблем виховання 
учнівської та студентської молоді 
Науково-методичної Ради з питань 
освіти Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України (протокол 
№ 1 від 01.04.2011 року). 



1 лютого 2010 року в місті Києві була відкрита перша студія сучасного 
танцю JumpStyle як один з підрозділів спортивно-танцювального ансамблю 
«Пульс». Через два з половиною місяці завдяки художньому керівнику 
ансамблю «Пульс» вихованці студії JumpStyle вийшли на сцену. 

Після домінування JTP «Puls» в цьому виді спорту було вирішено 
провести міжнародні змагання, які переросли в традицію. Перші змагання 
було проведено на високому рівні, що спричинило неабиякий резонанс в 
цьому виді спорту. Багато країн світу слідують прикладу України і також 
проводять чемпіонати із цього танцювального виду спорту. 



Результатом співпраці вихованців, 
педагогічного та батьківського колективів 
дитячий Народний художній колектив 
«Спортивно-танцювальний ансамбль «ПУЛЬС» 
нагороджений дипломом якості Міжнародної 
академії рейтингових технологій і соціології 
«Золота фортуна» в номінації «За 
впровадження багаторічних традицій та 
виняткові хореографічні досягнення» (2013)  

Як структурний  підрозділ Центру 
творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. 
Києва ансамбль «Пульс» є членом 
Європейської асоціації установ вільного часу 



У 2014 – 2015 навчальному році на базі «Спортивно-
танцювального ансамблю «Пульс» розпочала свою роботу Школа 
естетичного розвитку «Пульсарік» для  дівчаток і хлопчиків віком 
від 3-х до 6-ти років. 

У програмі занять – хореографія, художня творчість та вокал 
(англійською). 



Діяльність лабораторії 
спрямована на розвиток художніх 
здібностей і творчої фантазії дітей, 
виховання в них любові до 
образотворчого мистецтва, 
навчання основ реалістичного 
малювання. 



Діяльність лабораторії 
спрямована на організацію 
різноманітних культурно-масових 
заходів для дітей різних вікових 
категорій. 



Діяльність лабораторії спрямована на  вивчення історії рідного краю, 
традицій, звичаїв, обрядів українського народу, оволодіння 
практичними вміннями та навичками туризму та краєзнавства, пізнання 
чарівного світу природи, набуття навичок і досвіду в розв’язанні 
екологічних проблем та передбачення можливих наслідків власної 
діяльності з перетворення природи, залучення до практичної 
природоохоронної роботи. 



Діяльність лабораторії 
спрямована на вироблення у 
гуртківців основних вокально-
хорових, хореографічних 
навичок, ознайомлення з 
основами нотної грамоти, 
оволодіння основами 
акторської майстерності, 
освоєння сценічних рухів та 
мови. 



Робота лабораторії спрямована на розвиток естетичного, 
емоційного чуття, уміння бачити й емоційно відчувати прекрасне, 
порівнювати відображення дійсності у мистецтві з реальністю, 
мистецький підхід до побутової діяльності. 



Діяльність лабораторії: 
сприяє формуванню завдання щодо 
розвитку життєвої компетентності 
особистості, становленню її як творця і 
проектувальника власного життя; 
створює психолого-педагогічні умови 
для оптимального соціального 
розвитку вихованців, формуванню 
психологічної культури кожної 
особистості; 
розвиває мотивацію до пізнання та 
творчості; 
формує ціннісне ставлення до 
навколишнього світу; 
розвиває уміння самостійно 
вирішувати життєві труднощі; 
активізує самопізнання, диференціації 
підлітком власного „Я” як основи 
самовиховання, самовизначення, 
самовдосконалення. 



Робота лабораторії базується на розвитку соціальної активності та 
відповідальності, творчого ставлення до громадських справ. 
Загальнокультурного світогляду дітей та молоді.  



Діяльність лабораторії дає можливість створити систему пошуку, 
розвитку і підтримки юних талантів, обдарувань для формування творчої 
і наукової еліти України в різних суспільного життя.  

Секції МАН створені з метою залучення обдарованих дітей, надання 
їм можливості набути додаткові знання поза межами шкільної програми, 
розширення інтелектуального та наукового кругозору вихованців, 
набуття навичок наукової роботи в плані підготовки майбутніх науковців. 



Діяльність лабораторії спрямована на заходи, які зміцнюють зв’язок 
з майбутньою професією. Серед головних функцій професійної освіти – 
виховання соціально-активних членів суспільства, формування у них 
наукового світогляду, творчого мислення, високих духовних якостей, 
національної свідомості. 



Завданнями лабораторії є надання різнобічної психолого-
педагогічної допомоги всім суб’єктам освітнього процесу в ЦТ 
«Шевченківець», психолого-педагогічний супровід навчально-виховного 
процесу. 



Основою діяльності лабораторії є формування освіченої, творчої 
особистості, становлення її фізичного і психічного здоров’я, задоволення 
не лише її біологічних потреб в рухах, але і соціальних (формування 
особи, вдосконалення суспільних відносин). 
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Вероніка        

Верем'юк  

   
вихованка Шахового центру 

«Товариш»  
Центру творчості дітей та 

юнацтва «Шевченківець» - 
чемпіонка Європи з шахів 

20-30 вересня 2015 р. 
 

Педагог-тренер  Семенов Д.Г. 
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В умовах фінансової 
кризи розгалужена 
система позашкільної 
освіти – гарантована 
безкоштовна можливість 
усім без винятку дітям 
отримати різноманітні 
знання, розвинути власні 
здібності та з користю 
провести  вільний час.  

Не ставати на шлях 
асоціальних форм 
поведінки, а 
використовувати свій 
вільний час для 
розвитку особистості 
та мати можливість 
для позитивної 
самореалізації – з 
такою метою працює 
ЦТ «Шевченківець» 




