
 

БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА 

ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

«ДИВОЦВІТ»  
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ  

МІСТА КИЄВА 

Наша адреса:                                                                              

02068 м. Київ, 

вул. Архітектора   
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БДЮТ 

“ДИВОЦВІТ”-  

дім, у якому 

розквітає 

творчість! 



Історія існування Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивоцвіт»  розпочалась 1 березня 1988 

року, коли було створено Будинок піонерів та 

школярів Харківського району м. Києва…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В жовтні 2001 року в зв’язку з реорганізацією 

районів м. Києва заклад перейменовано на  Будинок 

дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт»  

Дарницького району м. Києва 

 
 

 

 

 

 

.  



Кожна дитина - це окремий Всесвіт,  

треба тільки його відкрити… 

Щодня з усіх куточків Дарницького 

району, мов струмочки, стікаються діти 

до Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивоцвіт»… 



2073 
вихованців 

Відділ декоративно-
ужиткового та 

образотворчого 
мистецтва 

608 

Гуманітарний 
відділ 

240 

Художньо-
естетичний відділ 

1150 

Відділ туризму, 
краєзнавства та 
патріотичного 

виховання 

75 

КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ 

в 2015-2016 навчальному році 



НАШІ УМОВИ 





НАШ САЙТ 



56 педагогічних працівників: 

5 відмінників освіти, 1 майстер спорту,  

1 суддя міжнародного класу,  

1 член спілки художників України 

 

                    У нас дружний, творчий колектив досвідчених,        

                   талановитих, відданих своїй  справі фахівців, які   

                створюють творчу, комфортну атмосферу в гуртках  

для розвитку здібностей кожної дитини 





Психолог –  

Тетяна 

Кравчук 



Зразкові  

художні колективи: 
 

Хор “Соняшник” 
 

Хор хлопчиків “Амадеус” 
 

Студія образотворчого мистецтва “Сонечко” 
 

Гурток м'якої іграшки “Казка” 
 

Ансамбль народного танцю “Гопак” 
 

Ансамбль сучасного естрадного танцю 

“Gracia-Dance” 
 

Творче об'єднання “Волошка”   



 

ХОР “СОНЯШНИК” 

існує з 1988 р.  

  

Керівник –  

Світлана Рябінко, 

відмінник освіти України, 

керівник гуртка-методист  

 

Акомпаніатор -   

Інна Лук'янець, лауреат 

міжнародних конкурсів 





Акомпаніатор - 

Фарбей Ольга 

Миколаївна  

 

ХОР ХЛОПЧИКІВ “АМАДЕУС” 

існує з 1994 р.  

  

Керівник –  

Алла Шейко, 

Відмінник освіти 

України 





СТУДІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА “СОНЕЧКО” 

існує з 1993 р. 

Керівник –  

Наталія Долгушина,  

Відмінник освіти України, 

керівник гуртка-методист 





ГУРТОК М’ЯКОЇ ІГРАШКИ “КАЗКА”  

існує з 2002 р.  

  Керівник –  

Людмила Вороніна, 

керівник гуртка-

методист 





 Ансамбль народного танцю 

"Гопак"  існує з 2001 р. 

  

Ірина Бєльтюкова 

Керівники -   

Інна Борзенкова 





Ансамбль сучасного  

естрадного танцю  

"Gracia-Dance"  існує з 2006 р. 

Керівник -   

Ірина Ємець 





Творче об'єднання "Волошка"  
існує з 2009 р. 

Керівник - Чернюк 

Тамара Миколаївна  







ВІДДІЛ ДЕКОРАТИВНО-

УЖИТКОВОГО 

ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА 

•Зразковий художній колектив студія  

образотворчого мистецтва «Сонечко» 

•Зразковий художній колектив гурток м’якої іграшки «Казка» 

•Зразковий художній колектив творче об'єднання «Волошка» 

•Гуртки образотворчого мистецтва «Акварель», «Колорит» 

•Гурток бісероплетіння «Український сувенір» 

•Гурток фотомистецтва «Світлина» 

•Гуртки «Шиємо на Барбі», «Ліплення»  

«Феєрверк фантазій», «Квіточка» 

«Чарівні пальчики», «Рукоділля»  

«Майстерня глиняної іграшки» 

 



ВИСТАВКИ 





ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ВІДДІЛ  

 •Зразковий художній колектив хор «Соняшник» 
•Зразковий художній колектив хор хлопчиків 

«Амадеус» 
•Зразковий художній колектив ансамбль сучасного 

естрадного танцю «Graсia-Dance» 
•Зразковий художній колектив ансамбль народного 

танцю «Гопак» 

•Студія танцю «Імперія танцю»  

•Ансамбль сучасного танцю «ЮЛА» 

•Ансамбль народного танцю «Промені Хорса» 

•Гурток гри  гітарі «Версія» 
•Гурток гри на духових інструментах 

•Дитячий театр «Калейдоскоп» 



               ВІДДІЛ ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА  

                ТА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

 

•Гурток «Спортивний туризм» 

•Гурток «Козаки» 





ЗМАГАННЯ 



ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ  

 •Гурток «Лідер» 

•Гурток «Творча англійська» 

•Творче об'єднання «Маленькі розумнички» 
 



МАЙСТЕР-КЛАСИ 





НАШІ СВЯТА 

 



 
 

 

Традиційні масові заходи:  

свята «Вас запрошує 

«Дивоцвіт», «Моя країна  

«Дивоцвіт», «Святий Миколаю, 

прийди до нас з раю!», «Масляна», 

«Ура, канікули!», новорічні вистави 

та інші. 







АКЦІЇ НА ПІДТРИМКУ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ 





АКЦІЯ «Посади дерево та 
збережи його» 



КОНКУРСИ 





ДОСЯГНЕННЯ 

Щороку понад 150 дітей стають переможцями та призерами 

конкурсів, виставок, фестивалів різних рівнів. 



Музейна кімната “Родинний оберіг” 



РОБОТА З БАТЬКАМИ 



НАШІ ВИПУСКНИКИ  

Світлана Мачула, 
керівник гуртка 

«Колорит» 

Альона Камілова, 
керівник гуртка 

ансамблю 
«Gracia-Dance» 

Ірина Ташута, 
керівник гуртка 

ансамблю 
«Gracia-Dance» 

Ірина Олійник, 
керівник гуртка 

ансамблю 
«Gracia-Dance» 

Марія Гордійчук, 
керівник гуртка 

ансамблю 
«Gracia-Dance» 



 

 

І нехай пролітають роки, 

«Дивоцвіт» буде з нами завжди.  

Дуже любим тебе, так і знай, 

  Кольоровий дитячий наш край! 

Дивний світ, дивний світ навкруги, 

Тільки стежку до нього знайди.  

Він чекає на тебе завжди –  

«Дивоцвіт», «Дивоцвіт»! 


