
У НАС ЦІКАВО, КОРИСНО, ВЕСЕЛО! 



Дитячо-юнацький центр Дарницького району 
заснований в 1969 році, 

розташований за адресою: вул. Заслонова, 14,  
тел. 566-12-94, 566-20-24. 
Діє на основі Статуту, затвердженого 

Розпорядженням Дарницької районної в м. Києві 
державної  адміністрації    09.04.2015  № 206 

Форма  власності: комунальна 
Форма фінансування: бюджетна 
Електронна  адреса:  
E-mail: centr_dt@ukr.net 
Адреса сайту: http: //dar.inet.ua 

Директор: Скурська Тамара Петрівна  



Дитячо-юнацький центр — комплексний багатопрофільний 
позашкільний заклад з широким спектром напрямів діяльності, 
визначених Законом України «Про позашкільну освіту».  

Структура:  7 підрозділів -  три творчі відділи, дві студії,  методичний та 
організаційно-масовий відділи. Об’єднує гуртки 39 найменувань 
різного профілю.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Вихованці   ДЮЦу 
(учні закладів освіти району) 

вихованці 

дошкільних 

навчальних  

закладів 

25,6 %

Студенти середніх 

та вищих 

навчальних 

закладів,

 12,6 %

Працююча молодь

0,7 %

Учні  середніх 

навчальних 

закладів

  61,1 %



 
До відділу входять гуртки: 
 образотворчого мистецтва; 
 петриківського розпису; 
 декоративного живопису; 
 макраме; 
 студія «Чарівний клубок»; 
 вишивки; 
 ансамбль бандуристів  
 «Пролісок»; 
 “Намистинка” (бісероплетіння). 



     До відділу входять гуртки: 
 ансамблю танцю «Росточки»; 
 театру танцю «Журавушка»; 
 ансамбль спортивного бального танцю; 
 ансамблю сучасного танцю «Мрія»; 
 ансамбль української пісні «Зозуленька»; 
 дитяча творча студія 

“Супербарабанщиці”. 
 



До відділу входять гуртки: 
авіамоделювання; 
судномоделювання; 
краєзнавчий та юних екскурсоводів; 
шаховий; 
“Пізнай себе”; 
художнє слово “Україна”; 
“Паперова веселка” (квілінг) 
майстерня юного актора. 



 До студії входять гуртки:  
 старшого хору;  
 середнього хору; 
 молодшого хору; 

 фортепіано. 



До студії входять гуртки: 
флейтистів;             гітаристів; 
валторнистів;    кларнетистів; 
трубачів;     саксофоністів; 
ударних інструментів;  сопілкарів; 
тромбоністів;    тубістів; 
ансамбль «Диксиленд»;          
ансамбль української музики «Дамуз»; 
вокалістів,  
теорія музики та сольфеджіо. 







  2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Заслужений артист України 1 1 1  1 

Заслужений діяч мистецтв України  1 

Відмінник освіти України 12 12 12  11 

Грамота Міністерства освіти і науки України 10 10 12  12 

Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту 

19 19 22  23 

 Подяка Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту 

16 16 19  20 

Подяка Голови КМДА 3 3 3   3 

Подяка Голови ДРДА 18 20 26   31 

Подяка районного управління освіти - - 9   15 

Грамота районного управління освіти 8 10 26   31 

Заслужений працівник культури 2 2 2    -- 









НАРОДНИЙ ХУДОЖНІЙ КОЛЕКТИВ  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВА СТУДІЯ “РАДІСТЬ”  
(керівник ЛАРИСА САНЦЕВИЧ) 



ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ЦЕНТР ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ЗРАЗКОВИЙ ХУДОЖНІЙ КОЛЕТИВ  

АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦЮ “РОСТОЧКИ”  
(КЕР. БАДАЛ МАРКАРОВ). 



ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ЦЕНТР ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ТЕАТР ТАНЦЮ “ЖУРАВУШКА”  

(керівник  ЛАРИСА ДАВИДЕНКО) 











ГУРТОК  

ДЕКОРАТИВНОГО ЖИВОПИСУ 

(керівник  

ВАЛЕНТИНА МАТВІЄНКО) 
 

ГУРТОК ПЕТРИКІВСЬКОГО 

РОЗПИСУ 

(керівник НАТАЛІЯ  ЛАПШИНА) 



 



На занятті гуртка  
авіамоделювання 

(керівник  
Владислав 

Приходько) Гурток  
судномоделювання 

(керівник  
Михайло Федорусов) 



Дитячо-юнацький центр 
Дарницького району  

гурток “Шахи” 
 (керівники О. Анацький, 

К. Непорожний,  
Н. Непорожна) 



 

Виступ колективу в КМДА 



 



 

методичний. 
організаційно- 
   масової 

роботи; 

Відділи: 

Серед масових форм методичної роботи найбільш 
ефективними є педагогічна рада, педагогічні читання, 

педагогічні виставки, теоретичні семінари та семінари-
практикуми. 

 
За останні роки педагогами закладу проводилось 

багато  заходів для педагогів району, які стали уроками 
справжньої педагогічної майстерності. 










