
ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 



                    МІСІЯ 

   

                             ЦДЮТ -  ПРОСТІР ДЛЯ  

 ПОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ   

РЕАЛІЗАЦІЇ,   ЯКА  ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

ОСОБИСТОСТІ ОРГАНІЧНУ ВЗАЄМОДІЮ ЗІ 

СВІТОМ І ГАРМОНІЮ З САМИМ С О Б О Ю .   



ЦДЮТ - позашкільний 

навчальний заклад 
Здійснює : 

• навчально-виховну 

• організаційно-масову, 

• інформаційно-методичну роботу 

Проводить:  

• культурно-просвітницьку, 

•  концертну та виставкову діяльність. 

 
        

В гуртках ЦДЮТ навчаються близько 3 000 дітей. 

 

 
 

  

 



“РОДЗИНКИ”  ЦДЮТ 

• Два відокремлених приміщення. 

• Організатором 15 районних програм  для учнів шкіл. 

• Має  “живий куточок”,  два музеї. 

 

Традиції :  

 День народження ЦДЮТ  

 Спільна участь дітей та педагогів у концертних заходах 

 Щорічний концерт “Перші сходинки” – для  гуртківців 

перших років навчання 

 Екскурсії для гуртківців “Я – киянин” 

 Клуб сімейного спілкування, Клуб “Канікули” , Клуб 

“Лідер”     

 

 



                                  

 

   СЕРЕД ПЕДАГОГІВ НОСЯТЬ ЗВАННЯ:  

 МАЙСТЕР СПОРТУ – 2, 

ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ 

– 1, 

ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ - 4,  

ВІДМІННИК СТОЛИЧНОЇ  ОСВІТИ -2   

   МАЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНІ  КАТЕГОРІЇ:  

МЕТОДИСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ – 2,  

МЕТОДИСТ ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ – 1,  

КЕРІВНИК ГУРТКА-МЕТОДИСТ – 1.  

 

 

 



Народні художні колективи 
Дівочий танцювальний 

ансамбль “Слов`яночка” 
Вокальна студія “Елегія” 



 Спортивно-

хореографічний 

ансамбль 

«Серпантин» 

 Ансабль танцю 

«Росинка» 



Зразкові художні колективи 
Ансабль танцю 

«Радосинь» 

Ансабль танцю 

«Маргаритка» 



Студія  танцю «Каприз» 

 

Студія образотворчого 
мистецтва «Мальви» 

Інструментальний 
ансамбль «Гармонія» 

 



 

   Відділ організаційно-масової роботи.  
 Завдання – організація та проведення розважальних, пізнавальних, 

видовищних масових заходів для гуртківців ЦДЮТ та школярів району 

таких, як  КВН, конкурс старшокласниць „Міс-Десняночка”, ігрових та 

конкурсних програм „Гра скликає друзів”, „Міс-Дюймовочка”, тощо. 

 

    Відділ наукової та еколого-краєзнавчої роботи. 
 Гуртки:  зоології, англійської мови, шахи; 

                                                            
    Районні школи: 

      екології -                        „Знай, люби, бережи природу”, 

      народознавства  -          „Рідна земле моя”,  

      екскурсійна -                 „Стежками здоров’я по рідному краю”.                

 

 Музеї:     „Війна  в  долях  земляків”,                 

              „Хата моєї бабусі”.  
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Відділ декоративно-прикладного мистецтва та 

технічної     творчості  
Гуртки: 

 Рукоділля; 

Бісероплетіння;                             М’яка іграшка, 

Паперопластика;                           Різьблення по дереву; 

Сувеніри зі шкіри;                          Образотворче   мистецтво;                                           

Перукарська справа;                     Початкове технічне моделювання 

  

Відділ спортивно-оздоровчої роботи 
 

Творчі об‘єднання: 

Спортивно-хореографічний ансамбль   „Серпантин” 

Гуртки спортивного танцю: „Большая  перемена”,  „New Day”; 

Гуртки:  оздоровча гімнастика, художня гімнастика, карате-до “Якара”, 

тренажерний зал „Геркулес”, бальні танці. 

  

http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-2
http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-2
http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-2
http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-2
http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-2
http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-2
http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-2
http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-2
http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-3
http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-3
http://www.cdutdesn.kiev.ua/index.php?page=3-3


  Відділ художньої творчості.  
 

Творчі об‘єднання 

 танцювальні ансамблі: „Слов’яночка",  „Радосинь”,   ”Росинка”,   

                                                    „Маргаритка”,        „Каприз”;                           

              

 вокальні колективи:    студія „Елегія”, ВІА, гурток народного співу 

«Десняночка»; «Viva la voce». 

 театральний гурток    ”Крок вперед”; 

 хорові гуртки:            „Сузір’я”, „Струмочок”; 

 ансамбль інструментальної музики   „Гармонія”. 

      

      Відділ інформаційно-методичної роботи.  

Завдання –  методичне забезпечення навчально-виховного процесу в 

ЦДЮТ. Відділ є організаційним центром аналітичної, інформаційної, 

методичної, консультативної роботи з педагогічними працівниками ЦДЮТ 

та навчальних закладів району з питань позашкілля. 
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  Зразковий музей “Хата моєї бабусі” 

Районна школа “Рідна земле моя” 



Музей “Війна у фронтових долях земляків”. Клуб “Подвиг” 

            

     

      

  



РАЙОННИЙ КОНКУРСИ 

КОНКУРС СЕРЕД СТАРШОКЛАСНИЦЬ  
«ДЕСНЯНОЧКА» 

 

Конкурс для хлопчиків 

«Козацькому роду немає 

переводу» 

 

       

                        

                         

                           



Осінній букет 
Карнавал дитячої моди 



ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД-КОНКУРС ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ,    
ВЧИТЕЛІВ,   БАТЬКІВ 

 «ТАЛАНТИ ТВОЇ, ДЕСНЯНЩИНО» 

                   

                                   

   



 Роботи гуртківців відділу декоративно-ужиткового 

мистецтва 

                  

                         

  

  

                 

                         

   

          

                                      

              

                  

                                     

   



КОНЦЕРТ ХУДОЖНІХ КОЛЕКТИВІВ «ПЕРШІ СХОДИНКИ»  - 
 ТРАДИЦІЙНИЙ ЗАХІД ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ВПЕРШЕ ВИХОДЯТЬ НА ВЕЛИКУ СЦЕНУ,  ПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ НОВИХ 

НОМЕРІВ 

      

     

       



 

 
 

Благодійні ранки для дітей пільгових категорій району  
 

 



СВЯТО-КОНЦЕРТ «ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ»  



ЛІТНІЙ КЛУБ ДОЗВІЛЛЯ  

«ОСТРІВ СКАРБІВ»  



 

            02156,  М. КИЇВ – 156,                                                        

            ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 15-А  

            ФІЛІЯ -  ВУЛ.КАШТАНОВА 5-А  

              

ДИРЕКТОР                

  КІБАРДІНА   НАТАЛІЯ   ПЕТРІВНА,   

ТЕЛ. 513-22-28 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОЇ РОБОТИ                       

ШАФАРЕНКО   ОКСАНА   ВАСИЛІВНА,  

ТЕЛ. 513-22-49 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОЇ РОБОТИ   (ФІЛІЯ)         

СКИДАН ЛІЛІЯ БОРИСІВНА,  

ТЕЛ. 547- 27- 96 

 

САЙТ:  WWW.CDUTDESN.KIEV.UA 

E-MAIL:  CDUT@UKR.NET 
 

http://www.cdutdesn.kiev.ua/

