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Літоис Кожна країна,
Кожна родина,
Кожна людина
Має свою історію

Далі буде...



Висловлюємо щиру подяку авторському колективу:
адміністрації, відділу інформаційно-методичного забезпечення, 

педагогічному колективу Центру,
технічному редактору - Семенову М.Ф.
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Дорогі друзі!
Ми раді вітати вас на сторінках цієї 

книги, присвяченій 90-річчю заснування 
найстарішого Центру дитячої та  
юнацької творчості м. Києва й пропону-
ємо вам подорож в його минуле і сучасне.

Це подорож в цікавий та неповтор-
ний світ Захоплення, світ Натхнення 
і Творчості, Краси і Гармонії, світ буден-
ної кропіткої праці і водночас відпочинку 
наших вихованців.

Є люди, зустріч з якими ніби осяює сон-
цем все життя, тому що добре серце пе-
дагога зігріває теплом і ласкою кожну ди-
тячу душу. Як рідні батьки, вони завжди 
благословляють на все прекрасне, чесне, 
достойне. Діти біля них розкриваються 
і розквітають.

Кожен педагог несе промінь, який тор-
кається серця дитини, формує її душу. 

На перший погляд, вони нічого особли-
вого не роблять, просто чесно живуть 
і чесно працюють, вміють дарувати ра-
дість, ніколи не зраджують вічній ідеї. 

«Центр дитячої та юнацької творчос-
ті Солом’янського району міста Києва» - 

такі слова написані при вході. Щодня ми 
поспішаємо до цього храму, який став на-
шим життям. 

Для кожного вихованця Центр – це 
дружба, любов, взаєморозуміння і повага, 
це вірні і надійні друзі на все життя, це 
добрі, відкриті, найулюбленіші керівники, 
які стали тією провідною зіркою, що ве-
дуть дорогами життя, знаходять шлях 
до дитячого серця. Центр – це Планета 
Дитинства, в якому відбуваються яскраві 
події казкового світу!

Завітайте до Центру! Ви розширите 
світ ваших захоплень!

З повагою 
Директор Центру дитячої та юнацької творчості        
Г.О. ЛЕВЧЕНКО-ГАПТЕНКО
Солом’янського району 
м. Києва

Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, 
музики, малюнку, фантазії, творчості

В. Сухомлинський.
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XXI століття – століття змін, інновацій, інтелекту, 
глобалізації – диктує свої умови життя, проповідує 
інші цінності, висуває нові вимоги до людини.

«Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть» – 
ці слова видатної української письменниці Ліни 
КОСТЕНКО яскраво відображають зміст діяль-
ності педагогів у позашкільному навчальному 
закладі, адже саме їх майстерною та самовід-
даною працею будується «храм творчості» для 
юних митців.

У явіть собі місце, де у дитини є простір, 
щоб бути самим собою, де у неї є пра-
во грати й розвиватися цілий день, якщо 

вона цього хоче, де педагоги й діти живуть у демо-
кратичному середовищі рівних. Таким місцем 
для неї є позашкільний навчальний заклад. Саме 
тут вона може бути вільною від обов’язкової оцін-
ки, може прямувати до особистої мети, досягати 
великих вершин творчості й мати право на свою 
особисту думку при прийнятті того чи іншого рі-
шення і, найголовніше, – має реальну можли-
вість набути тих чи інших моральних цінностей 
й змінити себе.

Вся історія Центру дитячої та юнацької творчості 
Солом’янського р-ну м. Києва є яскравим при-
кладом поєднання досвіду та новаторства, плід-
ної співпраці дітей та дорослих, пошуку цікавих 
ідей, створення неповторної атмосфери щасли-
вого дитинства, яку випускники Центру проносять 
у своєму серці протягом усього життя.

Людська пам’ять вічна, та лишаються незмінни-
ми перші спогади про наш заклад.

Початок творчого шляху Центру дитячої та юнаць-
кої творчості Солом’янського району м. Києва ся-
гає в далеке минуле. 

У непростий для країни час, у далекому 
1927  р.,  райкомі комсомолу Жовтневого р-ну 
м. Києва розпочав роботу Клуб піонерів у при-
міщенні трудової школи №138 за адресою: Ар-

тема, 29. Клуб піонерів гостинно відчинив двері 
для своїх перших вихованців. Він став початком 
успішного життя для тисяч молодих людей. Не 
одне покоління гуртківців виросло в стінах цього 
позашкільного закладу, змужніло й фізично, й 
духовно, отримало майбутню професію, багато 
людей стали відомими в Україні та за її межами.

Діяльність Клубу піонерів була спрямована на 
вирішення проблем, що хвилювало суспільство 
того часу: боротьба з неписьменністю, дитячою 
безпритульністю, виховання свідомих громадян 
своєї країни. Відомо, що на той час в Клубі піоне-
рів працювало чотири гуртки: хімічний, малюван-
ня, драматичний, літературний.
В передвоєнні роки позашкільні заклади працю-
вали в тісному контакт із будинкоуправлінням, 
де виникали форпости по роботі з дітьми. Дуже 
поширеними були гуртки: «Ворошилівський стрі-
лок», «Червоні слідопити», фізкультурні, художньої 
самодіяльності. Широко велася робота по здачі 
норм на значок «БГТО» і «ГТО». 

Після війни, в 1948 р., роботу Клубу піонерів 
було відновлено в приміщенні райкому ком-
сомолу за адресою: проспект Брест-Литов-
ський, 24.

Маючи документальне підтвердження (книгу 
наказів), можна стверджувати, що починаючи 
з 1950 р. в штаті Клубу піонерів були: директор, 
інструктор, піаністи, бухгалтер, технічний праців-
ник і керівники гуртків.

З кожним роком діюча мережа гуртків попов-
нюється новими і цікавими напрямками діяль-
ності. Саме тому, кожна дитина, переступаю-
чи поріг Клубу піонерів, завжди знаходила собі 
справу до душі, яка згодом стала невід’ємною 
частиною її життя.

З часу заснування Клубу піонерів змінилися п’я-
теро його очільників, які внесли свою лепту в роз-
виток позашкільного закладу.

ШЛЯХ, ЯКИЙ МИ ПОДОЛАЛИ…

Сторiнки з iсторii та сьогодення
Центру дитячої та юнацької творчості…
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З 1950 – 1952 рр. керувала ро-
ботою Клубу піонерів директор 
СОЛДАТЕНКО В.М..

На той час в Клубі піонерів пра-
цювали гуртки: авіамодельний, 
юних мічурінців, волейбольний, 
баскетбольний, драматичний, 
балетний, художній, радіогурток, 
гурток народних інструментів.

Не маючи свого приміщення, 
педагоги Клубу піонерів органі-
зували роботу гуртків в школах 
району. Для кращої організації 
виховної роботи з дітьми та підліт-
ками в1950 р. було відкрито фі-
ліали Клубу піонерів на базі ки-
ївських шкіл: №96-ої та№140-ої. 

З 1952 – 1962 рр. педагогічний 
колектив очолював талановитий 
педагог, відмінник освіти Украї-
ни – ПОЛЯНСЬКИЙ І.О..

Починаючи з 1952  р., в Клубі 
піонерів розширюється мере-
жа гуртків.

В штаті Будинку піонерів з’яв-
ляються нові посади: акомпа-
ніатор (1952  р.), масовик-ор-
ганізатор (1954 р.). Першою на 
цю посаду було призначено 
АФОНІНУ Галину Михайлівну, 
яка з 15  вересня1954 р. зв’яза-
ла свою долю з позашкільним 
закладом.

З цього часу функції заступ-
ника директора з навчально-ви-
ховної роботи покладені на 
масовика-організатора Галину 
Михайлівну АФОНІНУ, яка вико-
нувала їх до 1984 р..

Для історії - це мить, а для життя людини - це багато.
50 років Галина Михайлівна пропрацювала і в Клубі піонерів, 

і в Будинку піонерів, і в Центрі дитячої та юнацької творчості. Це 
сторінки становлення нашої позашкільної установи, і Галина 
Михайлівна живий свідок цих сторінок, починаючи з 1954 р..

Р озпочавши свою роботу в Клубі піонерів з дитячим ак-
тивом шкіл району, Галина Михайлівна проявила не-
абиякі організаторські здібності, уміння працювати не 

тільки з дитячим колективом, а й з педагогами, що й стало вирі-
шальним у подальшій роботі. На той час в штаті Будинку піоне-
рів не було посади заступника директора, але Галина Михай-
лівна сумлінно відповідала за організацію навчально-виховного 
процесу в гуртках і колективах Центру.

Вимоглива до себе, дисциплінована, пунктуальна, вона була 
взірцем для всіх педагогів Центру.

Протягом багатьох років працювала в профспілковому коміте-
ті, допомагала педагогам у вирішенні їх невідкладних проблем. 
З нею ділилися своїми бідами і радістю, просили поради.

З високим почуттям відповідальності Галина Михайлівна від-
носилась добудь-якого дорученого їй завдання. 

Галина Михайлівна - відмінник освіти України, нагороджена 
грамотами, відзнаками голови районної і міської держадмі-
ністрації. 

Все, що стосувалося Будинку піонерів глибоко хвилювало та 
хвилює Галину Михайлівну. Вже будучи на заслуженому відпо-
чинку, вона постійно цікавиться життям Центру дитячої та юнаць-
кої творчості і небайдужа до його проблем.

Про таких людей, як Галина Михайлівна, говорять, що її серце 
віддане роботі, а робота – її покликання 

В 1954 р. Клуб піонерів було перейменовано на Будинок пі-
онерів, який зібрав у своїх стінах досвідчених, висококваліфі-
кованих, творчих педагогів. Робота з дітьми стала їх життєвим 
покликанням. Вони не лише були професіоналами, а, переду-
сім, яскраві особистості, які горіли своєю улюбленою справою, 
вміли зацікавити нею сучасну молодь, стати для дітей справж-
нім взірцем та орієнтиром.

В 1957  р.  Будинок піонерів отримав окреме приміщення 
за адресою: вулиця Політехнічна, 2-а.

Створюються відділи і кабінети, зокрема: відділ техніки, від-
діл художнього виховання, масовий відділ. Створюються нові 
форми роботи з дітьми: школа масовиків-витівників, керів-
ник ТАШЛІЦЬКИЙ Д.Б.; майстерня «Гри та іграшки» при гуртку 
«Умілі руки», керівник ЛІВАНОВ Є. А.; хорова студія хлопчиків, 
керівник ЯЦЕНКО М.П..

50 РОКІВ.
БАГАТО ЦЕ ЧИ МАЛО?
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Педагог у сфері позашкілля – це янгол-охоро-
нець творчої, духовної скарбнички вихованця, який 
прийшов у світ мистецтва навчатися бути вільним, 
впевненим, творчим, талановитим, розумним, 
добрим та гармонійним… Цей рядок можна 
продовжувати до нескінченності. Позашкільний 
навчальний заклад – це той єдиний простір ди-
тини, в який вона з радістю поринає за власним 
бажанням, творчим відчуттям… Немає жодної ди-
тини, яка б не відчула дбайливого піклування, не 
отримала слушної поради, не була зігріта теплим 
сонячним промінням душі педагога-наставника, 
адже він має невичерпний запас любові, наснаги 
та витримки. 

Відомий давньогрецький філософ Сократ го-
ворив: «Хто знає себе, той знає, що для нього 
корисно, і ясно розуміє, що він може і чого він 
не може».

Педагоги - позашкільники – унікальні люди. У них 
переплітається педагогічна майстерність із май-
же фанатичним захопленням своєю справою 
та любов’ю до дітей, саме до них діти приходять 
самі і з великим бажанням.

У 50-ті  рр. колективом дитячого театру 
ляльок «Дружний» керували ЛІВАНОВ 
Євген Аристархович та НОВОЖИЛОВА 

Ніна Тимофіївна.
Вистави цього колективу були сучасні, яскра-

ві, чарівні. Їх відрізняло незвичайне виразне 

сценічне вирішення кожної дії, кожного образу. 
Педагоги відмінно знали своїх гуртківців, тому 
й ролі були виписані з урахуванням можливостей 
і здібностей кожного. В дійстві і слові твориться світ 
такий яскравий, такий захоплюючий, що не при-
йти до нього неможливо. Це добре розуміли юні 
актори, незважаючи на те, що мистецтво лялько-
вого театру складне.

В 1960 р. театру виповнилось 10 років. На  ювілей 
приїхав народний артист СРСР, головний режи-
сер, художній керівник й директор Московського 
академічного театру ляльок - С.В. Образцов.

В 1966 р. ляльковому театру «Дружний» було 
присвоєно звання Сергія Володимировича Об-
разцова.

В 1960 р. Раїса Юхимівна переступила поріг 
Будинку піонерів залишилася 
працювати з дітьми на бага-
то років.

В она була закоха-
на в свою справу 
і дуже вимоглива. 

Це під її керівництвом дівчатка 
в гуртку «Крою та шиття» вели 
конспекти занять, створювали 
альбоми різноманітних викро-
йок, шили повсякденні речі, 
отримували інформацію про сучасну моду, про 
закони краси в одязі, «ази» для майбутньої про-
фесії швачки чи закрійниці-модельєра.

Заняття в студії розвивали у дівчат вміння одяга-
тися зі смаком, вчили створювати вбрання влас-
норуч, самостійно добирати власний стиль, що, 
на думку учениць та їх керівника, є ознакою су-
часної жінки.

З ініціативи Раїси Юхимівни було започатковано 
співпрацю Будинку піонерів з профтехучилищем 
№ 39, яке готувало спеціалістів для швейної про-
мисловості.

ЛІВАНОВ Є. A. НОВОЖИЛОВА Н.Т.

КОЗИРЕВСЬКА Р.Ю.

Вихованці дитячого театру ляльок »ДРУЖНИЙ»
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Багато вихованців Раїси Юхимівни навчалися в цьо-
му профтехучилищі і стали професійними спеціа-
лістами, а деякі наслідували приклад свого вчителя.

Певний час працювала в закладі учениця Ра-
їси Юхимівни - ЛИХОШЕРСТ Валентина Михай-
лівна. Вона вміло передавала дітям ті знання 
й навички, які отримала у Раїси Юхимівни. Ро-
боти вихованців відзначалися на районних та 
міських оглядах, конкурсах.

Це був колектив однодумців, які вважали, що 
актуальною є проблема гармонійного співвід-
ношення утилітарного та декоративного призна-
чення одягу, розуміння того, що гарно пошите, 
зручне та зі смаком декороване вбрання має 
не лише прикрашати жінку, а й відображати її 
характер, натякати на одвічну таємницю жіноч-
ності, нести заряд позитивної енергії.

З 1963 - 1964 рр. педагогічний колектив Будинку 
піонерів очолила ПЕРЧИК І.В..

З плином часу, як відомо, все змінюється, не 
став винятком і позашкільний заклад, проте зміни 
відбувалися лише на краще. Щороку якісно по-
ліпшувався склад керівників гуртків – це колектив 
досвідчених педагогів, які створювали умови для 
духовного, творчого та інтелектуального розвит-
ку дітей та молоді. Керівництво та педагогічний 
колектив Будинку піонерів перебував в творчому 
пошуку нестандартних рішень, різноманітних 
педагогічних проблем. Інтенсивні пошуки но-
вого в управлінні, методичній роботі породили 
певні оригінальні виховні ідеї, форми та методи 
виховання, які пронизували всі структури навчаль-
но-виховного процесу.

Особлива увага приділялась роботі з обдаро-
ваними дітьми. Кожного року вони стають пере-
можцями і лауреатами різного рівня конкурсів, 
виставок, фестивалів, на яких представляли виро-
би з лози, дерева, глини, природного матеріалу, 
бісеру, паперу, різноманітні вишивки, малюнки.

З 1964 – 1973 рр. керівником педагогічного ко-
лективу стає ТИХОНЮК О.В.. В ці роки продовжує 
розвиватися мережа гуртків:  кінооператорів, 
юних конструкторів, шашко-шаховий, горністів та 
барабанщиків, естрадний театр та інші.

Педагоги закладу беруть на озброєння найкра-
щий педагогічний досвід, ведуть активний пошук 
інноваційних методів, прийомів, форм навчання.

Велику увагу педколектив приділяє інтелекту-
альному, художньому, екологічному вихованню, 

туристській роботі, вихованню національної са-
мосвідомості засобами позашкільної освіти.

В 1969  р. Будинку піонерів надали нове примі-
щення за адресою: Брест-Литовський проспект, 122.

В 1974 р. Будинок піонерів в черговий раз пере-
їздить в нове, більш сучасне приміщення, де були 
створені кращі умови для занять гуртків за адре-
сою: вул. Козилецька, 9.

Вихованці долучаються до мистецьких традицій 
і культурної спадщини українців, переймають ос-
нови «духовного здоров’я» предків, займаючись 
у гуртках декоративно-прикладного мистецтва.  

Справжньою лабораторією по відкриттю дитячих 
талантів були гуртки  художньо-прикладного на-
прямку, в яких працювали майстри своєї справи.

Діти  навчались бачити,  розуміти  та створю-
вати прекрасне своїми руками в таких гурт-
ках, як:
•«Казковий світ» (м’яка іграшка),педагог – 
СТАНКЕВИЧ Наталія Василівна.
•«Конструювання та моделювання одягу», 
педагог – ЖИР Олена Олександрівна.
•Студія «Лозоплетіння та флористики», пе-
дагог – АВДЕЄВА Ольга Петрівна.
•Студія «Декоративного мистецтва», педа-
гог – КОЗЛОВА Світлана Іванівна.

Гуртківці художньо-при-
кладного відділу брали 
участь у виставках, святко-
вих заходах міста, району, 
були переможцями огля-
ду-конкурсу дитячих са-
модіяльних колективів Все-
українського фестивалю 
«Таланти твої, Україно!»

Вироби гуртківців ху-
дожньо-прикладного 
відділу було представ-

лено в благодійній акції «Діти – дітям», в І-ому 
дитячому вернісажі на Андріївському узвозі, 
в культурній програмі ІІ-го Всесвітнього кон-
гресу українців.

В арто сказати окремо про гурток 
оформлення та оздоблення одягу, 
який був організований в 1985 р. в Бу-

динку піонерів Жовтневого району м. Києва, де 
школярі пізнавали секрети декоративно-приклад-

ЦІЦЕЛЬСЬКА Л. П.
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ного мистецтва, моделювання та конструювання 
дитячого одягу. Поступово збільшувалися творчі 
доробки, тому постала потреба в переосмис-
ленні своєї діяльності, якісній перебудові навчаль-
ного процесу та виховної роботи.

Так звичайний гурток перетворився у відомий 
широкому загалу дитячий театр моди та костю-
му, в якому вихованці почали розігрувати коло-
ритні вистави, демонструвати різноманітні колек-
ції одягу, які були виготовленні ними власноруч. 

Дитячий театр моди та костюму мав дуже 
гарну і лагідну назву «Ясочка». Так здавна 
в Україні пестливо називали дівчат та жінок.

Театр став володарем Гран-прі другого між-
народного конкурсу дизайнерів костюмів «Пе-
черські  каштани», лауреат міжнародної ви-
ставки «Дитина 21-го століття».

Вихованці дитячого театру моди та костюму 
«Ясочка».

Одяг виготовлявся за ескізами дизайнера ко-
лективу Юлії ПОЛІЩУК. Художній керівник ко-
лективу - відмінник освіти України ЦІЦЕЛЬСЬКА 
Лариса Павлівна

Новий імпульс отримує туристична робо-
та,працюють еколого-туристичні гуртки, які очо-
лювали педагоги: майстри спорту – ТУРЛОВА 
Надія Михайлівна і КЕЛІН Олексій Леонідович, 
кандидати в майстри спорту – ЄФІМЕЦЬ Тетяна 
Володимирівна і КОРДАК Євгеній Іванович. Почи-
наючи з 1990 р., щорічно проводились туристичні 
змагання, зльоти, походи під гаслом «Молодь за 
здоровий спосіб життя» і «Козацькими шляхами».

Юні туристи побували в багатьох областях 
України, познайомилися з історичними та при-
родними пам’ятками, своїми очима побачили 
незрівняну красу України.

З 1974  –  2009рр. колектив очолила молодий, 
енергійний, талановитий педагог, здібний органі-
затор - Левченко Ніна Андріївна.

Н іна Андріївна розпочала педагогічну 
діяльність з 1963  р. Шлях від старшої 
піонервожатої до директора Центру 

дав змогу пізнати позашкільну освіту не за чутками, 
а зсередини з усіма її успіхами, проблемами, су-
перечностями.

Протягом багатьох ро-
ків педагогічний колектив 
був стабільним, творчим 
та професійним, одним із 
провідних позашкільних за-
кладів міста. Питання успіху 
– це, насамперед, питання 
напряму. Успішність мо-
делі позашкільного закла-
ду визначається значною 
кількістю чинників, серед 
яких одним із провідних є ті 
люди, які в ньому працюють, 
рівень їх професіоналізму, моральності.

Ніна Андріївна вміла донести до кожного пра-
цівника важливість поставленої мети, правильно 
мотивувати кожного члена колективу, раціонально 
організувати процес виконання прийнятих рішень.

Велику увагу вона приділяла інноваційним фор-
мам і методам роботи. Під її керівництвом  ство-
рено нову структуру діяльності та розвитку закладу, 
який став базовим центром для проведення семі-
нарів, тренінгів, курсів спільно з Інститутом післяди-
пломної педагогічної освіти.

Одним із найважливіших напрямків роботи 
з дітьми Ніна Андріївна вважала громадянське 
виховання та формування активної життєвої по-
зиції своїх вихованців.

Ніна Андріївна любила свою роботу за те, що 
постійно «на очах» у дітей. «З ними надійно, мене 
притягує сюди якась магнітна сила. Ця робота 
жива, конкретна. Тут кожен день зустрічаєшся з чи-
мось новим, несподіваним, адже діти – це велика 
несподіванка! – Заклад відвідують діти із соціаль-
но незахищених родин, сироти, напівсироти, діти 
з багатодітних, неповних сімей, інваліди. До гурт-
ків та творчих об’єднань залучаються всі бажаю-
чі, оскільки відбору на конкурсній основі немає. 
Головне – зайняти дітей корисною справою, що 
в свою чергу є профілактикою негативних явищ 

ЛЕВЧЕНКО
Ніна Андріївна

Вихованці дитячого театру моди та костюму
«ЯСОЧКА»
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у дитячому й молодіжному середовищі», – так бачила своє при-
значення Ніна Андріївна.

Очолюючи даний заклад, своєю наполегливою працею Ніна 
Андріївна досягла високих показників в професійній майстерно-
сті і творчому пошуку, створила згуртований колектив однодумців, 
здатний досягати високих результатів у своїй роботі.

Людина невичерпної енергії та ерудиції, беззаперечний лідер 
колективу,вона притягувала до себе своєю мудрістю, добротою, 
надійністю, порядністю.

За досягненні успіхи в роботі Ніна Андріївна
неодноразово нагороджувалася:

• Почесна Грамота Міністерства освіти і науки, 1975 р., 1996 р.
• Знак «Відмінник освіти України», 1979 р.
• Подяка Голови Київської міської держадміністрації, 01.10.1999 р.
• Подяка управління освіти Жовтневої райдержадміністрацїї, 
29.10.1997 р., наказ № 300
• Заслужений працівник освіти, 1999 р.
• Подяка Президента Л.Д. Кучми, 2001 р.
• Подяки Голови Солом’янської райдержадміністрацїї, 
14.11.2002 р., № 818; 31.05.2005 р. № 738
• Орден «Княгині Ольги III ступеня», 2003 р.
• Грамоти Головного управління освіти і науки КМДА, 1994 р., 
1996 р., 2003 р.
• Подяка Голови Солом’янської райдержадміністрацїї, № 362, 
21.04.2004 р.
• Подяка управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації, наказ № 131, 14.04.2004 р.
• Знак «Софія Русова», посвідчення № 509, наказ № 1313-к від 
12.11.2007 р.

З 1974 р. починаються титанічні зусилля педагогічного колективу 
Будинку піонерів і його директора, ЛЕВЧЕНКО Ніни Андріївни, мати 
своє власне приміщення. Ведеться робота по виготовленню про-
ектної документації, вирішується питання з місцем, де повинно 
розпочатись будівництво дитячого Центру, але за браком коштів 
і байдужості партійних та державних чиновників будівництво було 
на багато років заморожене.

В 1984  р. Будинок піонерів знову змінює місце прописки. Для 
організації роботи було виділено крило першого поверху в школі 
№174 за адресою: вул. Героїв Севастополя, 43.

Кожний рік стає важливою віхою в історії Будинку піонерів, чер-
говою яскравою сторінкою, вносить щось особливе в її розвиток. 
Одним із важливих принципів, за яким працювали педагоги Будин-
ку піонерів, є невпинний рух і постійний пошук, невтомна творча 
праця на шляху до досягнення нових звершень. 

З 1988-1989 н.р. збільшується чисельність педагогічного ко-
лективу.
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Створюються відділи: естетич-
ного виховання, художньо-при-
кладний, спортивно-технічний.

Це дало можливість охопити 
різними формами роботи в 
Будинку піонерів кожного п’ято-
го учня шкіл району, що стано-
вило більше 3 тис. гуртківців.

Значна увага приділяється 
організації гуртків технічного 
профілю та краєзнавчій роботі. 
Будинком піонерів постійно на-
дається методична допомога 
в організації роботи кінолекто-
ріїв для школярів району на різні 
теми, а особливо з питань пра-
вового виховання.

В 1989р., дякуючи зусиллям 
тодішнього першого секрета-
ря Жовтневого райкому партії 
ГАЛЕТІ Олександру Петровичу 
і голові райвиконкому КАЖА-
НОВУ Борису Олександровичу, 
здійснилася багаторічна мрія 
дітей і педагогів Будинку піоне-
рів - розпочалося будівництво 
Центру по вулиці Героїв Се-
вастополя, 35. Та радість була 
передчасною. З розпадом Ра-
дянського Союзу в 1991 р. будів-
ництво Центру було призупине-
но на багато років.

В 1990  р. за Всенародним 
референдумом Україна здо-
була державний суверенітет, 
в 1991 р. вона стає незалежною 
державою.

Проходять зміни в системі 
позашкільних закладів країни. 
Будинок піонерів в 1991  р. змі-
нює назву на Центр дитячої та 
юнацької творчості Жовтневого 
району м. Києва. 

ЦДЮТ стає юридичною осо-
бою і діє на підставі Статуту, 
затвердженого управлінням 
освіти Солом’янської район-
ної в місті Києві державної ад-
міністрації наказом №  91  від 

12  березня  2004  р.; ліцензія 
(довідка з єдиного державного 
реєстру підприємств та орга-
нізацій України) №  3915; іден-
тифікаційний код 21622289, ор-
ган реєстрації - Солом’янська 
районна в м. Києві державна 
адміністрація.

За ці роки багато подій від-
булося в житті Будинку піоне-
рів: ентузіазм 1930-х, розруха 
і відродження 1940-х  та 1950-х, 
«відлига» 1960-х, перебудова 
1980-х і незалежність 1990-х.І 
всі ці роки Будинок піонерів був 
бажаною домівкою для тисяч 
юних киян, які розкривали тут 
свої таланти, розвивали здіб-
ності і назавжди зберегли про 
нього найкращі спогади.

В 1997  р. Центру дитячої та 
юнацької творчості Жовтневого 
району м. Києва виповнилось 
70  років. На той час в Центрі 
працювало 142 гуртки, в них за-
ймалось більше 3 тис. дітей під 
керівництвом 84 педагогів. Се-
ред них: 19 – відмінників освіти 
України, 1 – заслужений праців-
ник фізичної культури і спорту, 
3 – заслужених артиста, 1– за-
служений працівник культури, 
9 працівників Центру – ветерани 
праці.

Серед багатьох колективів, 
які працювали в Центрі, 9 зраз-
кових художніх колективів: 
спортивно-художній ансамбль 
«Візінова», вокально-інструмен-
тальний ансамбль «Альтана», 
хореографічний ансамбль 
«Чисті роси» ,дитячий камерний 
ансамбль старовинної музики 
«Українське  бароко», вокаль-
но-хорова студія «Сузір’я», ан-
самбль спортивного бального 
танцю «Паростки», джаз-бенд 
«Крок», театр моди та костюму 
«Ясочка», студія декоративного 

мистецтва «Розмай».
Головним в роботі позашкіль-

ного закладу стає організація 
мережі гурткової роботи та 
проведення масових заходів по 
організації дозвілля учнів, осо-
бливо старшокласників райо-
ну. Для виконання цього завдан-
ня створюється підрозділ Центру 
– дитячий продюсерський шоу-
центр «Співрозмовник» за ініці-
ативи його керівника, вихованки 
піонерського штабу РОЖЕНКО 
Євгенії Марківни. Шоу-центр 
стає ініціатором втілення в життя 
новітніх технологій в проведенні 
масових заходів: брейн-ринги 
«Що, Де, Коли?», «Поле чудес»; 
конкурси-змагання «Прему-
дрий  гурман», «Згадай  мело-
дію»,  «Козацькому  роду  нема 
переводу»; молодіжне свято 
«День  на  двох» до Дня Святого 
Валентина, яке стало тради-
ційним і проводилося кожного 
року з залученням все більшої 
кількості учнів шкіл району.
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26 листопада 1991р. 
силами  активу  ра-
йонного  піонер-
ського  штабу  було 
створено  дитячу 
молодіжну  органі-
зацію «Вільна  ініціа-
тивна дитяча рада» 
або  скорочено  - 
ДМО «Відрада».

У часи Ра-
д я н с ь к о -
го Союзу 

скаути і пластуни 
були під забороною. 
Із здобуттям Украї-
ною незалежності 
скаутський рух почав відновлювати-
ся. Це було і повернення українського 
пластового руху, діаспори із-за кордо-
ну, це була і трансформація піонерського руху 
без комуністичного забарвлення. Первинну орга-
нізацію «Відрада» було створено на базі гуртка 
Центру дитячої та юнацької творчості, колишнього 
Будинку піонерів Жовтневого р-ну м. Києва.

Засновниками організації були: Колобова 
Ярослава Валеріївна 
(нині директор КМЦ 
ССС), Чесноков Андрій 
Володимирович  (нині 
голова ради Київського 
міського осередку На-
ціональної організації 
скаутів України, член Єв-
разійського скаутського 
комітету).

У кожній справі є люди, які своїм за-
палом, ідеями роблять її особливою. 
Саме такою і була Спасителєва М. А. З 
її приходом до Будинку піонерів в берез-
ні 1966р., піонерський штаб отримав 
новий імпульс у роботі (28  листопада 
2009 р. районному піонерському шта-

бу Жовтневого р-ну 
«Червона  гвоздика» 
виповнилося 50  ро-
ків). 

Ровесниця Не -
залежності ДМО 
« В і д р а д а »  п л і д -
но співпрацювала 
з Центром дитячої та 
юнацької творчос-
ті Солом’янського 
р-ну м. Києва.
22  травня  1998  р. 

ДМО «Відрада» 
була офіційно зареєстрована в державних орга-
нах і набула статусу юридичної особи. 

Напрямками діяльності організації було спри-
яння особистому розвитку дітей та молоді, реа-
лізація програми навчальних розвиваючих ігор, 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ПАМ’ЯТІ
СПАСИТЕЛЄВІЙ М. А.,
МЕТОДИСТУ І КАТЕГОРІЇ,
ВІДМІННИКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Проходят годы, но этим людям
Лишь надежда как воздух нужна,

Пусть единой наградой станут звонкие их имена!

Спасителєва 
М.А.серед 
вихованців 
штабу «Червона 
гвоздика» 

Ветерани піонерського руху

ЗліВа напраВо: ігнатенко о.В., афоніна г.М.,
Зарицька с.п., паВлоВська г.В., 
тарасенко к. М.

Активісти організації районного піонерського штабу «Червона гвоздика»
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загальної програми «Школа лідерів» для сприян-
ня розвитку лідерських якостей та самоврядуван-
ня, розробка прогресивних авторських проектів, 
впровадження стимулюючих програм для вихо-
вання милосердя та доброчинності.

На сьогодні ДМО «Відрада» є однією з найста-
ріших нині діючих дитячих громадських організа-
цій у м. Києві. Саме «Відрада» була і є потужною 
громадською силою у районі та в місті, спрямо-
вує свою діяльність на користь дітей, які прагнуть 
активного та корисного дозвілля. 

С1аме ця програма стала яскравим поєднан-
ням скаутського методу виховання на кращих 
традиціях педагогів ЦДЮТ по роботі з дітьми та 
молоддю.

М арина Аврамівна була з «Від-
радою» з моменту народження 
організації. Перші активісти орга-

нізації - представники районного піонерського 
штабу, перші керівники – вожаті , які набирали-
ся практичного досвіду під мудрим керівництвом 
Марини Аврамівни. Вона змогла не тільки пере-
дати їм свої вміння та навички, а й кожного дня за-
ряджала дітей оптимізмом та бажанням творити 
лише добрі справи, допомагала вірити у краще 
та вчила мріяти.

«ВІДРАДА» І Я
Що таке родина? У кожного з нас своя уява 

про це поняття. Родина — це люблячі батьки, 
рідна оселя, куди можна завжди повернутися, 
усміхнена мати... та, насамперед, це там, де 
душі людини затишно та добре. Так, у дітей, під-
літків та молоді, що входили до дитячої молодіжної 
організації «Відрада», є друга родина — родина 
друзів і однодумців.

Г ромадська організація почала пра-
цювати на терені Жовтневого райо-
ну, її актив складався з 15 хлопчиків 

та дівчат, які зібралися з різних шкіл району для 
роботи у районному штабі — колишньому піо-
нерському. Все було дуже просто: збиралися 
по п’ятницях, вчили пісні, грали в різні ігри, брали 

участь у програмах міських організацій, допома 
проведенні районних заходів Центру дитячої та 
юнацької творчості, вивчали історію та традиції 
світового скаутського руху.

Так і минав рік за роком, діти дорослішали, при-
ходили нові, приводили друзів, зростав потенціал, 
з’являлися нові ідеї, плани, авторські програми. 
В 1996 р. почав працювати Дебатний клуб ДМО 
«Відрада», зав’язались дружні стосунки з фран-
цузькими підлітками Західно-Південного регіону 
Франції, а в 1997р. з новими друзями був органі-
зований міжнародний табір у Карпатах.

ДМО «Відрада» мала на меті: сприяти розвитку 
молодих людей як особистостей для досягнення 
ними високого інтелектуального, громадського 
та духовного потенціалу; реалізація програми 
навчальних розвиваючих ігор «Лабораторія гри»; 
загальної програми «Школа громадської актив-
ності»; «Школа скаутів»; «Школа для капскаутів»; 
«Психологія  лідерства»;  «Комп’ютерні  курси»; 
«Курси англійської мови»; «Дебатний клуб».

Активно працювала «Школа  волонтерів». 
З 1993р. волонтери брали участь у фестивалях 
дитячої творчості «Повіримо  в  себе», стають ор-
ганізаторами першого районного фестивалю 
для дітей з особливими потребами «Через тер-
ні до зірок». На базі центру «Лідер» за ініціативи 
ДМО «Відрада» розпочали роботу комп’ютерні 
та лінгвістичні курси для дітей-інвалідів. 

За підтримки соціальної служби для молоді 
Київської міської державної адміністрації ДМО 
«Відрада», на базі центру «Лідер», реалізується 
програма «Делегати дитячих прав», що має на 
меті розповсюдження інформації про Конвенцію 
ООН «Про права дитини».

Влітку 2000  р. молодь організації взяла участь 
у Всеукраїнському Джамборі як єдиний пред-
ставник від України, в фіналі гри «Зірниця» країн 
СНД, що проходила у Ставропольському краї. 
Також було проведено літній туристичний табір 
«Острів-САМ» в Обухівському районі, с. Рудики, 
о. Король.

Завдяки діяльності Спасителєвій Марини Авра-
мівни, учасники та лідери ДМО «Відрада» прово-
дили масову роботу в літніх пришкільних таборах, 
ігрові навчальні програми для дітей та підлітків, 
створювали гарний настрій під час новорічних 
ялинок та інших свят ЦДЮТ. А головне – кожен лі-
дер, кожен член організації міг завжди звернутись 

• Із спогадів члена молодіжної організації
 «Відрада» Оксани ЛАНДО.
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до неї з будь-яким запитанням, а також отримати 
добру життєву пораду. За невичерпний оптимізм, 
віру в найкраще та турботу про кожну дитину Ма-
рина Аврамівна отримала найвищу дитячу подя-
ку – скаутський «Знак довіри».

Головним гаслом організації є вислів: «Відрада» 
- це стан душі. Всі члени організації завжди мають 
в своєму серці частку Відради, частку того велико-
го та світлого позитиву, що кожного дня свого життя 
несла в світ Спасителєва Марина Аврамівна.

К ожен навчальний рік - це яскрава 
сторінка біографії Центру, його 
педагогів. В 2002  р. Центру дитячої 

та юнацької творчості виповнилося 75  років. Це 
– провідний  позашкільний заклад освіти міста. 
В 138 гуртках та колективах займається більше 
3тис. вихованців під керівництвом 78 педагогів, се-
ред яких: 1 – заслужений працівник освіти Украї-
ни, 1 – заслужений працівник фізичної культури 
України, 20 педагогів -  відмінники освіти України.

В структурі ЦДЮТ діють різнопрофільні на-
прямки: школа активності дітей-інвалідів «Повір 
у  себе»; школа розвитку творчих здібностей ди-
тини «Пилипок»; відділи естетичного виховання; 
художньо-прикладного мистецтва; громадських 
ініціатив; організація дозвілля та масової роботи; 
інформаційно-методичного забезпечення; гурт-
ки еколого-туристичного спрямування.

Відділ організації дозвілля та масової роботи, 
передбачав ігрові конкурсні програми для дітей 
різного віку. Найбільш популярними серед дітей 
та юнацтва стали конкурсно-розважальні про-
грами: «Шулявська родзинка», Новорічні свята та 
інтелектуальні турніри; кафе «Премудрий гур-
ман». Педагоги відділу допомагали в організації 
дозвілля дітей в літніх оздоровчих таборах.

Сьогодні в Україні близько 135 тис. дітей з осо-
бливими потребами. Як допомогти їм досягти 
оптимального рівня фізичного, інтелектуального, 
соціального розвитку, сприяти адаптації у су-
спільстві? Одним із пріоритетних напрямків ді-
яльності ЦДЮТ стала робота з дітьми, що мають 
функціональні обмеження.

З 2004 р. на базі ЦДЮТ почали працювати гурт-
ки творчої активності для дітей з функціональними 
обмеженнями «Подолання», яка мала на меті: 
соціально-психологічну реабілітацію дитини, роз-
виток творчого потенціалу, організацію дозвілля 
дітей. Керівник гуртка І.О. Паламарчук.

До складу «Подолання» входили гуртки:
• «Джерело»— арт-терапія, корекція мов-
них вад, практична логопедія, психотрену-
ючі ігри, сміхотерапія.
• «Я можу все» — ритмопластика, логічні 
ігри.
• «Веселі нотки» — розвиток музичних зді-
бностей дітей.

У колективі займалося 15 дітей, які мали функ-
ціональні обмеження. Це діти з діагнозами: ДЦП, 
розумова відсталість, інваліди зору, церебраль-
но-гіпофізарний нанізм та інші.

З метою організації дозвілля дітей з порушен-
нями психофізичного розвитку на базі громад-
ської організації    «Родина»  9  вересня  2004  р. 
почав свою роботу клуб «Дозвілля». Для вихо-
ванців клубу проводились концертні програми, 
родинні свята.

Після навчання та реабілітації в гуртках колек-
тиву «Подолання» діти змогли себе реалізувати в 
таких колективах ЦДЮТ, як вокальний ансамбль 
«Ластівка», дитячий театр-студія «Фарби», естрад-
но-драматичний театр-студія «Мандарін» та гурт-
ках декоративно-ужиткового відділу. 

Вихованці цих колективівстали лауреатами та 
дипломантами багатьох фестивалів: «Барви на-
дій», «Повір у себе».

Це був перший етап пошуку форм роботи 
з дітьми з функціональними обмеженнями. На-
ступним етапом стала трансформація гуртків 
творчого розвитку в інтегрований театр «Світля-
чок». В 2006 р. була організована рада театру, до 
складу якої входили працівники ЦДЮТ, ГО «Роди-
на», батьки дітей.

Педагоги прагнули створити такий мікроклі-
мат, щоб кожен гуртківець окремо і всі разом 
мали можливість проявити себе з кращого боку. 
Так важливо вчити дитину щомиті відкривати для 
себе світ любові і добра, відчувати себе комусь 
потрібним, бути відповідальним за свої вчинки. Це 
є створення умов для повноцінного позашкільного 
життя, реалізації творчих можливостей вихованців.

Пізнати себе - значить зрозуміти закони буття, 
побачити і зрозуміти інших людей, відчути себе 
особистістю. Дуже хочеться, щоб у житті наших 
вихованців стали панівними: люди на світлі душі, 
на прямоту, на сердечність, на людяність, на гу-
манність, на серце, повне щедрот...
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ПРО НАС ПИШУТЬ...

«Освіта України» №92, 19 

листопада 2002 р.
Насичене і цікаве життя 

ЦДЮТ широко висвітлювалося на 

сторінках міських газет.

Центр дитячої та юнацької 

творчості на Відрадному став 

найкращим на Землі місцем не для 

одного покоління його вихованців. 

Тут навчають танцювати і 

співати, відкривати таємниці 

непрості. І, як співається в Гімні 

Центру, який для нього написав 

Анатолій Матвійчук, дитячі мрії 

тут навчаються літати, щоб 

ніколи не загубитися в житті.

Видатний педагог В. Сухомлинський виховання 
дітей молодшого шкільного віку назвав «школою 
сердечності», вважаючи за головне виховання в них 
доброти, чуйності, милосердя, здатності співчувати 
і готовності допомогти іншому. На принципах ви-
ховання загальнолюдських цінностей у молодших 
школярів, розвиток мотивації особистості до пізнання 
і творчості, створення умов для творчого, інтелектуаль-
ного, духовного та фізичного розвитку дитини була-
побудована програма школи «Пилипок». Саме тут 
починається розвиток задатків дитини, котрі переро-
стають потім у здібності, а здібності – в талант.

Відповідно до основних завдань навчання, програ-
ма школи раннього творчого розвитку «Пилипок» 
реалізувалася через напрямки,які розкривали її за-
гальний зміст: розвиваючі ігри; весела англійська; 
музичні заняття; весела математика; читай-місто; 
королівство букв; ритмічна гімнастика; основи хо-
реографії; граймо разом; валеологія; казковий світ 
(образотворче мистецтво).

Програми всіх напрямків передбачали застосу-
вання різних видів діяльності, виховання наполегли-
вості, стимулювання спілкування з дорослими та од-
нолітками, бажання самостійно приймати рішення, 
формування вміння відповідати за свої вчинки, отри-
мувати радість від занять.

Перед педагогами Центру, які намагалися бачити 
і розвивати в кожному вихованцеві унікальну особи-
стість, постає складне педагогічне завдання - одно-
часно навчити всіх «по-різному», а це вимагає твор-
чо і сумлінно підходити до занять, використовувати 
нестандартні форми, заохочувати винахідливість, 
ініціативу і незалежність, допомагати дитині одер-
жати необхідні теоретичні знання, практичні навички.
Цікаві заняття, бесіди, конкурси, різноманітні форми 
виховної роботи дають дитині можливість створюва-
ти атмосферу дружби, доброзичливості в колективі.

З дітьми працювали кваліфіковані педагоги. Керів-
ник школи – заступник директора з навчально-вихов-
ної роботи – Галина Левченко-Гаптенко.

Сьогодні випускники «Пилипка» є активними вихо-
ванцями колективів Центру.

П ривітати з 75-річчям Центр на Ві-
драдному прийшли Почесний 
президент Національного фонду 

«Україна – дітям» Людмила КУЧМА, держсе-
кретар Міністерства освіти і науки України 
Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, голова Київської дер-
жадміністрації Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, го-
лова Солом’янської райдержадміністрації 
м. Києва Іван СИДОРОВ, народний депутат 
України Василь ГОРБАЛЬ та представник Гро-
мадського фонду  «Шулявка  -  поступ  в  XXI 
століття» Микола ПІДМОГИЛЬНИЙ.

Людмилу КУЧМУ зустрічають 
Ніна ЛЕВЧЕНКО та її вихованці
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Святкова атмосфера відчува-
лася ще в фойє Будинку культу-
ри ім. Сергія Корольова. Тут роз-
містилася виставка творчості 
гуртківців ЦДЮТ на Відрадному 
«Мальовничі  візерунки». Ваби-
ли око і підтверджували 
впевненість, які ж талано-
виті наші діти, - композиції 
з каменю і мінералів, ви-
роби з глини, петриківський 
розпис, батік, живопис, бі-
сероплетіння, саморобні 
іграшки тощо. Гості свята 
і господарі милувалися 
різнобарв’ям виставочних 
експонатів під мелодії у ви-
конанні джаз-бенд «Крок», 
яким керує випускник 
ЦДЮТ Михайло ЗАБРОДСЬКИЙ. 
І перехоплювало подих у залі від 
майстерності дітей, які танцю-
ють, співають, грають... На сцені 
виступало сьогоднішнє поко-
ління — гарних, талановитих, 
розумних. Багатьох з них приве-
ли до Центру творчості батьки, 
дідусій бабусі, які самі раніше 
займалися в його гуртках. А ке-
рує цією великою родиною вже 
майже 30 років Ніна Левченко. 
Про цю чудову жінку хочеться 
сказати найтепліші слова. Не 
втримався від них і народний 
депутат України Василь ГОР-
БАЛЬ. «Мені приємно розділити 
задоволення дітей, — сказав він, 
— які навчаються тут. Серед них 
можна зустріти навіть дошкіль-
нят. Педагоги цього Центру - це 
самовіддані люди. Такою є й 
Ніна ЛЕВЧЕНКО, яка віддає своє 
серце дітям».

Почуття радості від зустрічі з 
колективом переповнювали і 
Людмилу КУЧМУ. «Життя — це 
справді мить, - сказала Людми-
ла Миколаївна. Тому хочеться 
побажати всім цієї прекрасної 

миті життя, щоб наші діти були 
щасливими, розумними і здо-
ровими. А ми з вами, дорослі, 
повинні все зробити для того, 
щоб вони усміхалися. Немає 
нічого в житті світлішого, як усмі-
хаються наші діти». Людмила 
КУЧМА подарувала дітям ключі 
від машини «Газель».

Віталій ЖУРАВСЬКИЙ вручив 
нагороди Міністерства освіти 
і науки України — Почесні гра-

моти і знаки «Відмінник освіти» 
педагогам Центру. Він також 
зазначив, що Центр творчості на 
Відрадному є одним із найкра-
щих в Україні, відповідає всім 
нормам Закону України «Про 
позашкільну освіту».

Н а й з а п о в і т н і ш а 
мрія Центру – нове 
приміщення. Те, 

що вона здійсниться, підтвер-
див голова Київської міської 
держадміністрації Олександр 
ОМЕЛЬЧЕНКО. «Хочу не просто 
пообіцяти, а запевнити всіх, - 
сказав міський голова, — що на-

ступний День народжен-
ня ми святкуватимемо 
в новому приміщенні». 
На думку Олександра 
Олександровича, це 
буде Центр нового сто-
ліття, нового покоління. 
М.Підмогильний також 
вручив пам’ятну адресу, 
Почесні грамоти та По-
дяки київського міського 
голови педагогам ЦДЮТ 
на Відрадному.

Найщиріші вітання 
лунали з вуст Івана СИ-

ДОРОВА та Миколи ПІДМО-
ГИЛЬНОГО. Вони пообіцяли, що 
докладатимуть зусиль для до-
будови Центру на Відрадному. 
Від Громадського фонду «Шу-
лявка  —  поступ  у  XXI  століт-
тя» його представник передав 
ЦДЮТ комп’ютер. А випускники 
1965 р. подарували своєму «Бу-
динку дитинства» фотоапарат. 

ДИТЯЧІ МРІЇ ТУТ НАВЧАЮТЬСЯ ЛІТАТИ,
ЩОБ НІКОЛИ НЕ ЗАГУБИТИСЯ В ЖИТТІ.

Мікроавтобус Центру подарував 
Фонд «Україна дітям»

Голова Жовтневої районної Ради
народних депутатів м. Києва
М. Підмогильний вручає
пам’ятну адресу
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«Три  поверхи  щастя», - так 
назвала новий Центр учениця 
одного з гуртків під час урочи-
стої церемонії відкриття новобу-
дови. В ошатній, сучасній будівлі 
навчатимуться більше 3 тис. ді-
тей у 167 гуртках та студіях.

Дійсно, Центр, загальною 
площею майже 9 тис. квадрат-
них метрів, виглядає святково, 
особливо всередині: сучасно 
обладнана актова зала на 320 
місць з театральними кріслами 
для масових заходів, профе-
сійна сцена, мала зала на 100 
місць, дві виставкові зали, дві 
хореографічні зали, 40  кабіне-
тів, дитяче кафе, зимовий сад, 
комп’ютерний клас.

Ще кілька років тому мало хто 
вірив, що гуртківці коли-небудь 

«переїдуть» з ДЕЖІв, підвалів, ви-
падково знайдених приміщень 
для занять.

Н а початку нового 
століття районна 
влада прийняла рі-

шення завершити будівництво. 
Домовилися з Київрадою про 
спільне фінансування, і в 2002 р. 
поновили зведення будівлі Цен-
тру. Особисто контролював хід 
робіт Київський міський голова 
Олександр Омельченко, його 
заступники, голови районів мі-

ста, будівельники тресту «Ки-
ївміськбуд-1» ім. М. Загород-
нього.

Голова райдержадміні-
страції Іван Сидоров по-
дякував колективам усіх під-
приємств, організацій та 
установ, які допомогли ство-
рити найкращий в Києві ра-
йонний Центр для дітей. За-
гальний кошторис будівництва 
склав близько 10 млн. гривень, 

і понад 80% з 
них — з район-
ного бюджету.

Б у д у в а т и 
Центр допома-
гали десятки 
п і д п р и є м с т в 
району, до за-
гальної справи 
доклали рук і де-
путати Верхов-
ної Ради, Київ-
ради, районної 
ради. Депутати 
Київради допо-
могли зробити 

благоустрій як на майданчику 
самого Центру, так і навколо 
будови, де були відремонтовані 
фасади сусідніх будинків, об-
лаштовані під’їзні дороги тощо.

Поблизу Центру — три спор-
тивні майданчики для настіль-
ного тенісу, бадмінтону, літня 
естрада, майданчик з вивчен-
ня Правил дорожнього руху. 
Навколо ростуть дерева, кущі, 
клумби, загальною площею 500 
квадратних метрів.

«Солом’янка» №10 (53),
червень 2005 р.

ТРИ 
ПОВЕРХИ 
ЩАСТЯ
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Дружини керівників дипломатичних місій, акре-
дитованих в Україні, відвідали сучасний будинок 
творчості Солом’янського району. 

«О зелене жито, зелене, хорошії гості у мене!» 

— хлібом-сіллю зустрічали 
поважну делегацію у холі 
директор Центру творчос-
ті Ніна Левченко, гуртківці 
та голова Солом’янської 
райдержадміністрації Іван 
Сидоров. Напевно, таких 
високих гостей новозбу-
дований Центр дитячої та 
юнацької творчості ще не 
бачив. За ініціативи генеральної дирекції Київської 
міської ради з обслуговування іноземних пред-

ставництв, сюди завітали дружини керівників ди-
пломатичних місій, акредитованих в Україні, дру-
жина міністра закордонних справ Ніна Тарасюк, 
представниці Міжнародного жіночого клубу. До 
слова, ознайомитися з талантами юних киян гості 
прибули у супроводі власних дітлахів.

Теплі затишні зали, блискучий паркет, ялинки до 
стелі, розмаїття новорічних прикрас — Центр твор-

чості зустрічав делегацію 
вишуканим дизайном. 

На «десерт» гуртківці 
підготували закордон-
ним гостям феєричне 
шоу в актовій залі Центру. 
Воно, до слова, вразили 
леді багатством декора-
цій, сучасністю освітлю-
вальної та звукотехніки. 
«Ясна річ, у таких умовах 
і таланти зростатимуть не-
абиякі», - жартували гос-
ті. Ще б пак! Концертна 
програма була вельми 
насиченою, «інтернаціо-
нальною». Коротко кажу-
чи, свято вдалося!

Є чим пишатися – і ціл-
ком законно! – cолом’ян-
цям:  не  встигли пройти й 
півтора місяці з часу  ми-
нулого візиту, як дружини 
послів іноземних держав 

знову завітали до нашого району. Цього разу вони  
відвідали Центр дитячої та юнацької творчості, де їх 
гостинно зустріли і радо показали свої вироби ху-
дожники і гаптувальниці, лялькарки та фотографи, 
моделісти і модельєрки.

Гості, які відвідують наш Центр, часто кажуть, що 
найбільше їх вражають обличчя дітей. Ці діти від-
різняються від тих буденних підлітків, що тусуються 
в гарячих «точках» міста. Доброзичливість, розум, 
допитливість, активність — ці важливі риси дитин-
ства дбайливо оберігаються в Центрі.

«Солом’янка» №10 (53), 
грудень 2005 р.

НА ГОСТИНУ
ДО ДІТЕЙ
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НЕДИТЯЧИЙ ЮВІЛЕЙ

Н айстаріший Центр дитячої та юнаць-
кої творчості відсвяткував 80-річчя.

На святковий ювілейний концерт, 
який влаштували вихованці закладу, завітали ко-
лишні випускники, відомі політики, серед яких був 
голова київської міської організації Партії регіонів 
Василь Горбаль. На нього ювіляри чекали чи не 
найбільше, адже пан Горбаль доклав чималих зу-
силь, аби Центр став одним із найкращих у Києві.

П ривітати зі святом вихованців та педагогів за-
кладу завітали колишні випускники, представни-
ки Солом’янської адміністрації, а також міністр 
України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор 
Корж, віце-прем’єр з гуманітарних питань Дми-
тро Табачник та голова київської міської організа-

ції Партії регіонів Василь Гор-
баль. Ювіляри влаштували 
для гостей цікаву програму. 

Почесний ювілей вихованці 
закладу та його гості святку-
вали в новому приміщенні, 
якому лише два роки. На-
певно, вихованці й досі б че-
кали на новий заклад, аби в 

ситуацію не втрутився пан Горбаль, який доклав 
чимало зусиль, щоб прискорити будівництво та 
довести його до ладу.

Нині тут функціонує 218 гуртків, в яких займаєть-
ся приблизно 3,5 тис. дітей. Вихованці опанову-
ють мистецтво хореографії, вокалу, драматургії, 
цирку тощо.

Фахівці запевняють, що Центри дитячої та 
юнацької творчості стають дедалі популярнішими 
серед київської молоді.

ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА

Б удинок творчості і таланту – Центр ди-
тячої та юнацької творчості Солом’ян-
ського району – найстаріша позаш-

кільна установа не тільки Києва, а й України. 
ЦДЮТ – територія ди-

тинства, де мешкають 
заповітні мрії, де що-
денно мармуровими 
сходинками збігає 
кирпате дитинство. 
В рамках 80-річчя  в 
ЦДЮТ 12-13  листопа-
да  2007  р. відбулася 
звітно-виборча кон-
ференція Асоціації 
позашкільних закладів 
України «Творці  свого 
світу».

Організували захід управління освіти Солом’ян-
ського району та Центр. Співорганізатори — 
МОН, Інститут проблем виховання АПН, Централь-
ний інститут післядипломної педагогічної освіти 
АПН України, Головне управління освіти і науки 
Київської міської ради, Фундація підтримки та роз-
витку позашкільної освіти, Асоціація позашкільних 
навчальних закладів України. Для участі в конфе-
ренції запросили директорів обласних позаш-
кільних закладів, заступників директорів, педаго-
гічних працівників позашкільних закладів Києва.

Вони ознайомилися з виставкою декоратив-
но-ужиткового мистецтва та народних ремесел. 
Відбулися майстер-класи: «Золоті соняхи» — пе-
триківський розпис, керівник Інеса Вапнярська, 
член спілки художників України, член спілки на-
родних майстрів України; «Святкова  листівка» 
— техніка мізухікі — символічні ритуальні вузли, які 
використовуються в оздобленні подарунків тощо, 
керівник Світлана Козлова; сувенір «Мишка» — 
талісман 2008  р., керівник студії м’якої іграшки 
«Казковий  світ» Наталія Станкевич; створення 
мультиплікаційного фільму «Схопити Міккі Мау-
са», керівник дитячої студії мультиплікації «Черво-
ний собака» Сергій Мельниченко.

«Хрещатик» №13,
листопад 2007 р.

«Освіта України» №89, 4 
грудня 2007 р.

ЛЕВЧЕНКО Ніна Андріївна
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Вже 35 років ЦДЮТ очолює відмінник освіти Укра-
їни, заслужений працівник освіти, кавалер ордена 
княгині Ольги III ступеня Ніна Левченко.

«У 2005 р. ми отримали нове приміщення в ма-
льовничому місці, — розповідає Ніна Левченко, яке 
стало окрасою не лише району, а й міста. Нині 
Центр— державний позашкільний заклад освіти. 
Чимало наших учнів стали видатними спортсме-
нами, тренерами, танцюристами, акторами, спі-
ваками, музикантами, художниками».

Колективи ЦДЮТ для учасників конференції 
підготували святковий концерт «Від  серця  –  до 
серця».
2006 р. було проголошено Роком співпраці сім’ї і 

школи у навчанні та вихованні дітей. ЦДЮТ і роди-
на – два різних соціальних інститути і за походжен-
ням, і за природою існування, і за призначенням, 
однак їх об’єднує одна спільна справа: виховання 
справжнього громадянина своєї держави.

У роботі з батьками використовувались як ін-
дивідуальні, групові, так і масові форми роботи: 
бесіди, консультації, круглі столи, благодійні акції, 
ігрові програми, виставки тощо. Традиційно про-
водились народні свята, народні світлиці.

В Центрі розроблено Положення про батьків-
ську раду.

Головним завданням спільної роботи з сім’єю 
– підвищення рівня правових, педагогічних знань 
батьків. В ЦДЮТ організована робота педагогічного 
всеобучу батьків у школі «Батьківська педагогіка», 
заняття з психологом, індивідуальні консультації, кі-
нолекторії, завдяки яким батьки та діти ознайомлю-
валися із законодавством з прав дитини.

Значна робота проводилась з педагогізації бать-
ків, озброєння їх знаннями з вікової педагогіки та 
психології. У Центрі працював постійний лекторій 
для батьків «Особливості вікової педагогіки і пси-
хології», участь у якому сприяла порозумінню по-
колінь, давала змогу краще пізнати своїх дітей, 
забезпечувала єдність родинного і суспільного 
виховання.

Така співпраця допомагала дорослим глибше 
проникнути у процес навчання дітей та зрозуміти 
їх проблеми, підвищити свій авторитет у дітей. Пи-
тання успіху — це, насамперед, питання напряму. 
Для кожного закладу освіти важливо не лише об-
рати правильний напрям розвитку, а й створити 
механізми реалізації визначеної концепції, відпо-
відну систему модель.

З метою продовження і збагачення кра-
щих традицій до ювілею Центру була 
розроблена цільова виховна Програма 

80 творчих справ, яка спрямована на всебічний 
і гармонійний розвиток юних вихованців, форму-
вання ціннісних орієнтацій особистості, сприяння 
реалізації творчого потенціалу в особистій і соці-
ально значущій діяльності.

Завдання програми.
• Виховання почуття гордості за можливість 
творити прекрасне, що дарує Центр.
• Створення в колективі атмосфери співп-
раці, зміцнення позитивних взаємовідно-
син гуртківців, батьків, педагогів.
• Залучення дітей та молоді району, міста 
до творчої діяльності разом з творчими ко-
лективами Центру.
• Зміцнення престижу Центру в місті, 
престижу педагога позашкільника.
• Посилення педагогічного впливу на життя 
дітей та молоді у вільний час, профілакти-
ка негативних соціальних явищ в дитячому і 
молодіжному середовищі.
• Консолідація освітніх закладів міста, гро-
мадських організацій, закладів культури, 
творчих спілок, представників виробничої 
сфери, приватних осіб для вирішення про-
блем виховання.

Стрижнем Програми є 8 акцій, кожна з яких 
залежно від основної ідеї наповнює її відповід-
ним змістом.

За ініціативи Тарасенко Катерини Микитівни, 
методиста I категорії, були написані «Сторінки 
історії життя Центру» за 80 років його існування, 
також у 2007р. до 80-річчя ЦДЮТ було започатко-
вано Книгу пошани «Капітани дитячих сердець». 
Книга І. «Золотий фонд Центру». Це книга про пе-
дагогів Капітанів дитячих сердець. Про тих, які ніко-
ли не зраджували вічній ідеї, про яких Антуан де 
Сент-Екзюпері сказав: «Ми завжди відповідаємо 
за тих, кого приручили».

У кожному колективі є люди без яких його існу-
вання було б неповним. Доброзичливість та щи-
рість, любов до ближніх та готовність завжди при-
йти на допомогу усім, хто її потребує, - головні 
риси цієї людини.

З 1978-2010 рр. Катерина Микитівна працюва-
ла в Центрі. Це роки плідної, добросовісної ро-
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боти з дітьми і дорослими (керівник 
гуртка, культорганізатор, заступник 
директора з навчально-виховної ро-
боти). Вона завжди була вимоглива 
до себе і до інших.

Тарасенко Катерина Микитівна 
за довголітню сумлінну працю на-
городжена: Почесною Грамотою 
Міністерства освіти і науки України, 
1982  р.; знаком «Відмінник освіти 
України», 1986  р.; Подякою Голови 
Жовтневої райдержадміністрації, 
1997 р.; Подякою Голови Солом’ян-
ської у м. Києві райдержадміністра-
ції, 2002 р.

ІНФОРМАЦІЙНО-
МЕТОДИЧНА
РОБОТА ЦДЮТ

Педколектив ЦДЮТ будував свій навчально-виховний про-
цес на основі сучасних педагогічних технологій та надбань 
педагогічної практики. Педагоги визначили концептуальні за-
сади своєї діяльності, розробили Статут, правила внутріш-
нього трудового розпорядку, доцільну структуру, що відпо-
відає назві закладу, напрямам, змісту, формам і методам 
роботи з гуртківцями, їх програмно-методичному забезпе-
ченню. У центрі уваги наших педагогів - орієнтація на вихо-
вання творчої особистості - дитини, підлітка, потреби та інте-
реси яких виходять за рамки шкільного уроку.

А дміністрація, досвідчені педагоги чимало зу-
силь доклали для того, щоб Центр став для 
дітей та батьків другою домівкою, красивою і 

привітною. Маленьким університетом можна назвати ЦДЮТ. 
Навчально-виховний процес в ньому передбачав широку 
варіативність вибору змісту, засобів навчання та виховання, 
альтернативність у задоволенні запитів особистості, її пізна-
вальних та інтелектуальних можливостей.

Система науково-методичної роботи ЦДЮТ відповідала 
вимогам часу.

Інформаційно-методична робота в ЦДЮТ була спря-
мована на вдосконалення програм, змісту, форм, ме-
тодів діяльності гуртків та здійснювалась відповідно до 
Статуту закладу, програми його подальшого розвитку на-
уково-методичної проблеми ЦДЮТ «Використання нових 
педагогічних технологій в практиці роботи педагогічного 
колективу» (2008-2009 н.р.).

Навчально-виховна робота Центру ґрунтувалась на заса-
дах українознавства, патріотичного виховання, опанування 
національних культурних традицій, формування в гуртківців 
позитивного ставлення до життя, завдяки реалізації себе в 
улюбленій діяльності, організації змістовного дозвілля, про-
форієнтаційній роботі.

З метою виховання в дітей почуття патріотизму, пошани і 
вдячності ветеранам ВВВ, любові до України, рідного краю 
у рамках постійно діючої акції «Хай вічно горить вогонь», в 
Центрі було проведено: «Свято зі сльозами на очах» (кон-
цертна програма для ветеранів); «Вони  захищали  наше 
майбутнє» – походи вихідного дня для гуртківців туристських 
гуртків місцями бойової слави (лінія оборони Києва).

Згідно плану заходів до роковини голодомору та Дню 
пам’яті жертв голодомору проводились акції: «Пізнай свій 

ТАРАСЕНКО
Катерина
Микитівна 
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край  -  пізнай  себе» (відвідування меморіаль-
ного комплексу Биковнянські могили, с. Капус-
тинці), уроки пам’яті в гуртках, виставка дитячих 
малюнків.

Час змінює людей та їхні інтереси. Пріоритети 
підростаючого покоління теж змінюються з пли-
ном часу. Але для всіх поколінь постає вічне пи-
тання: «Чим зацікавити молодь так, щоб її життя 
було змістовним, а згодом, й потрібним суспіль-
ству, в якому вона буде жити й творити?» Це пи-
тання не обійшло й педагогів нашого позашкіль-
ного закладу.

Система позашкільної освіти ЦДЮТ Солом’ян-
ського району м. Києва, будучи невід’ємною 
частиною системи освіти Києва та України, ціле-
спрямовано орієнтувалась  на підготовку молоді 
до соціальної інтеграції, реалізації життєвих планів 
і програм з урахуванням районних особливостей. 
На реалізацію цих цілей був спрямований перший 
колективний проект нашого закладу – «Стань твор-
цем свого життя» (автор проекту відділ ІМЗ).

Ідея цього проекту була реалізована частково 
у короткострокових програмах. З 2005  р., коли 
ЦДЮТ отримав довгоочікуване нове приміщен-
ня, з’явилися умови та можливості для реаліза-
ції та б’єднання різнопланових програм в один 
комплексний проект.

В 2009-2010 н.р. проект «Стань творцем свого 
життя» об’єднував такі програми: «Літечко  на 
Відрадному», «Ми - здорове покоління», «Відрад-
ненські  сходинки», «Професія,  яку  ми  обирає-
мо», «Творчий портрет», «Підліток і закон».

Кожна програма охоплювала певні актуаль-
ні потреби дітей, які неможливо задовольнити 
вказівками: діти мають самі зробити свій вибір 
на користь здоров’я, творчості, патріотизму, 
справжніх цінностей.

П рограми цього проекту охоплювали 
дітей різного віку: від дітлахів молод-
шого шкільного віку («Літечко  на  Ві-

драдному», «Відрадненські сходинки») до стар-
шокласників та студентів професійних та вищих 
навчальних закладів міста («Ми  здорове  поко-
ління», «Професія, яку ми вибираємо», «Підліток 
і закон») і давали можливість кожному учаснику 
не тільки спостерігати за творчим доробком гурт-
ківців ЦДЮТ, а й самому брати активну участь 
у творчому житті, в залежності від специфіки про-
грам, творити власноруч красу навколо себе, 

свідомо творити себе (настрій, здоров’я, знання) 
і своє майбутнє!

Кожна програма передбачала знайомство 
з цікавими та актуальними темами сьогодення, 
неповторні виступи гуртків та колективів Центру, 
спілкування з цікавими людьми - яскравими осо-
бистостями, професіоналами у своїй галузі, пе-
регляд документальних та художніх фільмів.

Н айстарша програма цього проекту 
«Літечко на Відрадному»! Ідея вини-
кла більше 30-ти років тому. Саме 

тоді, коли в загальноосвітніх школах були ство-
рені перші шкільні літні табори. Спершу окремі 
тематичні заходи проводилися на базі кінотеатру 
«Тампере», Будинку культури «Росток», Будинку 
культури заводу ім. Корольова. З 2005 р., коли, на-
решті, Центр отримав довгоочікуваний власний 
будинок, «Літечко на Відрадному» перетворило-
ся на сучасну комплексу програму! Увібравши 
найкращі здобутки та традиції масової роботи з 
дітьми минулих років, педагоги ЦДЮТ отримали 
можливість не тільки розширити й урізноманіт-
нити форми роботи зі шкільними таборами, а й 
удосконалити саму систему роботи з дітьми вліт-
ку від проведення загальних масових заходів до 
урахування інтересів кожної дитини.

З цією метою було запроваджено знайом-
ство дитячого колективу школярів – учасників 
літніх таборів з роботою різноманітних гуртків 
ЦДЮТ: традиційна оздоровча хореографія, спі-
ви та м’яка іграшка, студія дитячої мультипліка-
ції, клуб історичного костюму та зброї, дитячий 
естрадний театр тощо.

Багато цікавих спортивно туристичних змагань 
проходили на зелених галявинах парку «Відрад-
ний», в тіні дерев чи на березі озера. Граючи, діти 
навчались орієнтуватися на місцевості, читати 
мапу, активно проявляти себе в рухливих іграх, 
естафетах і спортивних командних змаганнях. 
Та й на «Великій сцені» кожен учасник не тільки 
пасивно спостерігав за виступами «професіо-
налів» - гуртків та колективів Центру творчості, але 
й активно брав участь в творчих програмах на всі 
смаки, проявляючи себе як актор, художник, ре-
жисер, хореограф, постановник, виконавець, 
дизайнер одягу, реквізитор, журналіст, учасник 
різноманітних ток-шоу.

Д освід роботи ЦДЮТ та найцікавіші заходи 
проекту «Літечко  на  Відрадному» постійно ви-
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світлювалися в районній газеті 
«Солом’янка», неодноразово 
- в спеціалізованих журналах 
«Позашкілля», «Соціальний 
педагог», дитячому журналі 
«Ластівка» та газеті - органу ди-
тячого самоврядування Центру 
«Сузір’я талантів».

К ожного навчаль-
ного року педа-
гогічний колектив 

поповнювався молодими педа-
гогами і серед них наші вихо-
ванці.

Для підвищення їх професій-
ного рівня і набуття педагогічно-
го досвіду (бо не всі вони мали 
педагогічну освіту і навчалися 
не в педагогічних вузах) в Цен-
трі протягом багатьох років 
діяла школа молодого спеці-
аліста «Педагогічна  абетка». 
Молодим педагогам надавали 
методичну допомогу в розв’я-
занні першорядних проблем, 
з якими вони зустрічалися, під-
тримували їхню творчу наснагу, 
бажання плідно працювати. Ро-
бота школи була спрямована 
на розвиток творчих здібностей 
молодого педагога, підвищення 
рівня його професійної майс-
терності шляхом запроваджен-
ня нових ідей і підходів.

Висока оцінка діяльності Цен-
тру – це заслуга щоденної пра-
ці кожного члена колективу, 
кожного нашого вихованця, що 
спонукає до розвитку принципів 

життєтворчості, адже обличчям 
закладу є його педагоги, завдяки 
яким Центр отримував перемо-
ги і здобутки. Кожен педагог ніс 
промінь, який торкався серця ди-
тини, формував її душу.

З лав гуртківців ЦДЮТ вийшли 
відомі артисти: Арістарх та Ігор 
Ліванови, композитор Ігор Шах-
невич, артисти балету Олександр 
Грецький, Юлія Олещенко, Жанна 
Бузун, артисти театру ляльок: Сер-
гій Чуркін, Людмила Ясиновська, 
викладач Національного Універ-
ситету України Андрій Горбач, те-
лекоментатор Володимир Ступак 
та багато-багато інших відомих 
людей.

Центр пишається тим, що 
багато його гуртківців-випус-
кників повернулись до рідного 
будинку в ролі педагогів, керів-
ників гуртків.

У 2009 р. Центр очолила ЛЕВ-
ЧЕНКО-ГАПТЕНКО Г.О. – випускни-
ця ЦДЮТ, продовжувач славет-
ної династії батьків. 

Це вже нова сторінка в житті 
найстарішого позашкільного 
закладу міста.

1-ряд зліва направо: Гончаренко О.М., Баєвський А.Г., Забродський 
М.О., Грушко Г.М,
Левченко-Гаптенко Г.О., Ігнатенко О.В.
2-ряд: Михайлов О.В., Гук Л.В., Гончаренко К.О., Осипець В.І.
3-ряд: Гузир О.О., Торошанко О.С. Ковальов М. М., Московко А.В.,
Невзгляд В.А.
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2017  рік – ювілейний для 
Центру дитячої та юнацької 
творчості, адже закладу ви-
повнюється 90 років.

За 90 років існування ко-
лектив Центру пройшов 
шлях становлення, розвитку 
й постійного пошуку гідно-
го місця в освітній системі 
міста.

З мінювались назви 
і адреси нашого за-
кладу, однак незмін-

ним залишалось призна-
чення Центру – відкривати 
перед очима дитини шляхи 
саморозвитку, самовдо-
сконалення, самореалі-
зації, дарувати радість пізнан-
ня, спілкування, захоплення від 
творчості та улюбленої справи.

Спадає на думку, що, напев-
но, у Солом’янському районі 
немає жодної родини, життя 
якої так чи інакше не пов’язане 
з Центром дитячої та юнацької 
творчості – з ЦДЮТ, як його нази-
вають тут усі, від малечі до стар-
ших поколінь.

Значних результатів педаго-
гічний колектив досягає під ке-
рівництвом директора ЦДЮТ 
– ЛЕВЧЕНКО-ГАПТЕНКО Галини 
Олександрівни та заступни-
ків директора – Левченко Ніни 
Андріївни та Ігнатенко Оксани 
Віталіївни.

Мабуть, так розпорядилася 
доля, що Галина Олександрів-
на обрала професію педагога, 
як її мати.

Вже понад 27 років вона пра-
цює на педагогічній ниві. Робо-
та для неї – це життя бурхливе, 
і саме небайдужість допома-
гає знаходити вихід із будь-якої 
ситуації, радіти кожній, навіть 
незначній перемозі і невтомно 
працювати, бо сама не зви-

кла працювати впівсили і не 
дозволяє цього робити іншим. 
Галина Олександрівна актив-
на у громадському житті, вона 
голова ревізійної комісії Асоці-
ації позашкільних навчальних 
закладів України, голова ме-
тодоб’єднання директорів по-
зашкільних навчальних закладів 
м. Києва.

Її досвід, захопленість робо-
тою, енергія і прагнення до взає-
морозуміння створили в колек-
тиві доброзичливу атмосферу. 
Порушуючи проблеми, шукає 
вихід із економічних негараздів, 
залучає батьків, меценатів до їх 
розв’язання.

Галина Олександрівна – ке-
рівник нової генерації, яка не 
живе за старими стереотипа-
ми та за старими підходами. 
Керівник, що вміло поєднує 
позитивне з попереднього дос-
віду і водночас дуже сміливо 
шукає нове, починаючи від кон-
цептуального рівня до реаліза-
ції ідей. Галина Олександрівна 
лідер ефективно працюючої 
команди – Центру дитячої та 
юнацької творчості.

За досягнені успіхи в роботі 
Галина Олександрівна нео-
дноразово нагороджувалася 
грамотами Головного управ-
ління освіти, Міністерства 
освіти та науки України, кабі-
нету Міністрів України, наго-
роджена знаком «Відмінник 
освіти України» та «Відмінник 
столичної освіти».

Заслуговує на увагу дос-
від заступників директора 
з навчально-виховної робо-
ти – Левченко Ніни Андрі-
ївни та Ігнатенко Оксани 
Віталіївни. Педагогічний ко-
лектив Центру високо оці-
нює їх діяльність за вміння 

визначати актуальні проблеми 
і пріоритети в роботі колективу; 
продукування оригінальних ідей; 
форм індивідуальної роботи з 
педагогами; високий рівень під-
готовки аналітичних матеріалів; 
прагнення зберігати традиції 
закладу та його окремих колек-

тивів; визначення і впровадження 
кращого досвіду; місце закла-
ду в системі позашкільної освіти 
тощо. Заступники директора 
з навчально-виховної роботи 
об’єднали навколо себе педа-
гогів, методистів, культорганіза-
торів, педагогів-організаторів, 
запровадивши цілеспрямовану 
систему управління навчаль-
но-виховним процесом.

ПОГЛЯД КРІЗЬ РОКИ
І ПОКОЛІННЯ

• 90 років дорогою дитинства. 

ІГНАТЕНКО Оксана Віталіївна
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Педагоги ЦДЮТ – творчі й захоплені своєю 
справою фахівці високого класу.

Це колектив професіоналів, самовідданих, 
творчих педагогів, які люблять свою справу і сво-
їх вихованців. А де любов, там перемога над 
будь-якими труднощами.

Протягом багатьох років педагоги дбайливо 
зберігають атмосферу тепла і комфорту, яка пе-
ретворює навчальний заклад на затишну домівку.

Ц ентр дитячої та юнацької творчості став 
рідним для великої кількості дітей та 
підлітків. Усе тут створюється руками 

творчих та енергійних педагогів, заступником ди-
ректора з АГР, адміністративно-господарською 
службою, техпрацівниками, художниками. Вони 
самі ремонтують та естетично оформлюють ка-
бінети й службові приміщення – адже кожен із 
них бажає, щоб у ЦДЮТ з’явився свій неповтор-
ний стиль. Усі поверхи мають сучасний вигляд, 
сюди приємно увійти, тут хочеться залишитися. 
Стає зрозумілим, що носіями затишку є люди, які 
тут працюють.

ЦДЮТ є сучасним навчальним закладом з об-
ладнанням, що відповідає не тільки санітарно-гі-
гієнічним нормам, а й завданням реалізації по-
зашкільної освіти.

Центр творчості має достатню сучасну матері-
альну-технічну базу, оснащену мультимедійними 
засобами, доступ до мережі Інтернет та навчаль-

но-методичну базу. В наявності 17 навчальних ка-
бінетів та 6 хореографічних залів, костюмерна. 
Навчальні кабінети оформлені згідно з вимогами 
до навчальних кабінетів, забезпечені інструмен-
тами, матеріалами відповідно до навчальних 
програм та профілю гуртків.

Кожен з колективів має декілька видів костюмів, 
тому робота костюмерів Лінець О.С. та Погоді-
ної  О.Є. потребує великої уважності, дбайливо-
сті. Костюми завжди вчасно підготовлені, підшиті 
й випрасувані, зберігаються на окремих стела-
жах. Хороші умови зберігання костюмів та проду-
маність для їх транспортування (спеціальні чохли, 
контейнери, валізи) сприяють їхньому естетич-
ному вигляду та тривалому терміну використання.
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Відділ інформаційно-методичного забезпечен-
ня – серце ЦДЮТ. Саме тут народжуються нові 
ідеї, здійснюються плани і проекти.

 З 2000-2014 рр. заввідділом інформаційно–ме-
тодичного забезпечення керувала Приходько Ра-
їса Іванівна.

Вона знаходилась в постійному творчому по-
шуку нових форм і методів роботи з педагогами, 
підтримувала тісний зв’язок з Науково-методич-
ним центром Солом’янського району.

Раїса Іванівна мала талант вирішувати питання, 
координувати роботою, узгоджувати, здавалося 
б, неузгоджуване. Завжди шукала нові ефек-
тивні шляхи удосконалення навчально-виховного 
процесу, використовувала нові методики, кори-
стувалася сучасною інформаційно-методичною 
літературою.

З 2015  р. методичну службу очолює Галка 
Марина Володимирівна. У тісній творчій співп-

раці з нею — профе-
сійні, кваліфіковані ме-
тодисти: Свірська Інна 
Василівна, методист ви-
щої категорії, Чекурова 
Альона Олександрівна, 
методист I категорії, Лит-
виненко Марія Леонідів-
на, методист II категорії, 
педагоги-організатори: 
Кожан Лариса Павлівна, 
Лещинер Ріта Йосипівна.

Під керівництвом Ма-
р и н и  В о л о д и м и р і в -
ни була здійснена кваліфікована експертиза 
навчальних програм творчих колективів. Вона 
приділяє велику увагу поліпшенню теоретичної, 
методичної та професійної підготовки педагогів, 
підвищенню їх педагогічної майстерності, що 
є запорукою оптимізації навчально-виховного 
процесу закладу, його унікальності, створення 
іміджу та авторитету Центру в складних умовах 
ринкової економіки.

Методичний кабінет готує методичні рекомен-
дації щодо організації виховної роботи з дітьми 

У 2004 році було урочисто відкрито 
алею «Педагогічне сяйво - символ світ-
ла і тепла» з метою піднести в суспіль-
стві роль професії педагога та створи-
ти моральний стимул для педагогічних 
працівників району. Галерею портретів 
педагогів оновлюють щороку напере-
додні Дня працівників освіти.

Номінантами районної алеї педагогічної слави «Педагогічне сяйво» 
стали:
•народний художній колектив шоу-група «Альтана» (2014р.)
•народний художній колектив естрадно-драматичний театр-студія 
«Мандарін» (2014 р.)
•народний художній колектив джаз-бенд «Крок» (2013 р.)
•народний художній колектив вокальний ансамбль «Ластівка»(2012 р.)
•народний художній колектив хореографічний ансамбль «Чисті роси» 
(2012 р.)
•відділ декоративно-ужиткового мистецтва (2012р.)
•народний художній колектив студія кіно, анімації та медіамистецтв 
«Червоний собака» (2011 р.)

МЕТОДИЧНА СЛУЖБА 
ЦЕНТРУ

ГАЛКА
Марина
Володимирівна

• Ведемо за собою!
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різного віку у позаурочний час, поради з органі-
зації дозвілля, літнього відпочинку дітей та підлітків; 
проводить семінари-практикуми; розробляє ма-
теріали з профілактики правопорушень та попе-
редження шкідливих звичок серед підлітків.

Робота методичної служби спрямована на 
впровадження інтерактивних методів та іннова-
ційних технологій педагогічної праці; розвиток 
педагогічної майстерності педагогів; створення 
умов для самореалізації педагога; активізація 
творчого потенціалу педагогічного колективу; за-
лучення педагогів до пошукової діяльності.

Досягнення відділу  інформаційно-ме-
тодичного забезпечення
1. Лідер у номінації «Військово-патріотичне 
виховання дітей та молоді засобами позаш-
кільної освіти». Спортивно-патріотичний про-
ект «Козацькі забави» (2016 р.).
1. Лідер у номінації «Виховання та розвиток 
особистості дитини». Проект «Стань твор-
цем свого життя» III міської методичної ви-
ставки»Виховний простір позашкільного 
навчального закладу як важливий чинник со-
ціалізації дітей» (2013 р.)
1. Лідер у номінаціях: «Педагогічний супро-
від розвитку особистості дитини. Робота з 
батьками» міської методичної виставки «Пе-
дагогічний супровід дітей у позашкільному 
навчальному закладі» (2012р.)
1. Лідер у номінаціях: «Інновації в роботі со-
ціального напрямку», «Інноваційні проекти 
та програми» міської методичної виставки 
«Інноваційна діяльність позашкільного на-
вчального закладу: проекти, програми, нау-
ково-методичне забезпечення» (2011 р.).

Участь педагогів Центру у Всеукраїнському фа-
ховому конкурсі майстерності педагогічних пра-
цівників позашкільних навчальних закладів «Дже-
рело творчості»:
Лауреат І етапу міського Всеукраїнського кон-

курсу майстерності педагогічних працівників по-
зашкільних навчальних закладів у номінації «Керів-
ник  гуртка  –  2016»  - Регульський С.М., керівник 
зразкового художнього колективу етнографіч-
но-історичного гуртка «Самбатас».
І місце в І етапі (районного) конкурсу у номіна-

ції «Керівник гуртка – 2015» - Гончаренко О.М., ху-
дожній керівникнародного художнього колективу 
шоу-групи «Альтана» та Тригуб Г.С., керівник зраз-
кового художнього колективу ансамблю сучасно-
го стилізованого танцю «Пектораль»
І місце в І етапі (районного) та ІІ місце в ІІ ета-

пі конкурсу у номінації 
«Керівник гуртка – 2014» 
- Буланова Л.М., керів-
ник гуртка «Подолання» 
(дітиз функціональними 
обмеженнями). 

В Центрі працює МО 
керівників гуртків деко-
ративно-ужиткового, 
вокального, хореогра-
фічного, інструменталь-
ного, гуманітарного на-
прямків, що охоплюють 

педагогів певного професійного спрямування, ко-
ординатор – методист вищої категорії Свірська І.В..

Новітнім досягненням у роботі закладу є роз-
робка методичною службою педагогічного про-
екту організації інклюзивного навчання дітей з осо-

Свірська І.В., методист вищої категорії– лідер у номінації «Виховання та розвиток особистості дитини».

Буланова 
Лариса Миколаївна
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бливими освітніми потребами засобами 
арт-терапії та підготовка їх до школи в ПНЗ. Цей 
проект дає змогу реалізувати компетентнісні під-
ходи в навчанні та вихованні дітей з особливими 
потребами.

До Центру приходять діти, які прагнуть творчості, 
реалізації власного потенціалу, а також ті, хто хоче 
уникнути негативного впливу вулиці, зануритися в 
насичене, якісне дозвілля.

Останнім часом підвищилась, як ніколи, цінність 
дитячої творчості. Діти прагнуть змінити світ на кра-
ще, намагаються усвідомити почуте й побачене, 
себе в цьому світі. Творчість не лише надихає, а й 
захищає та підтримує.

Д іяльність закладу спрямована на ство-
рення виховного простору для дітей та 
молоді в районі, стимулювання роз-

витку природних нахилів та творчих здібностей ви-
хованців. ЦДЮТ Солом’янського району працює 
за наступними напрямами: художньо-естетичний, 
декоративно-ужитковий, етнографічно-історич-
ний, гуманітарний, спортивний, туристсько-краєз-
навчий, екскурсійний, скаутинг, соціально-реабі-
літаційний, науково-технічний.

Дійсно, великий і багатогранний світ оточує лю-
дину, і знайти себе в ньому не так просто. Про-
тягом 90 років Центр дитячої та юнацької творчості 
допомагає у цьому дітям. Пріоритетним напрям-
ком діяльності є робота з обдарованими дітьми, 
виховання творчої свідомої особистості, майбут-
ньої високо розвинутої наукової еліти держави. 
Колектив Центру протягом останніх років працює 
над втіленням проектних технологій, що набувають 
особливої актуальності в контексті науково-мето-
дичних проблем закладу:

• Ціннісні орієнтири навчально-виховного 
процесу через забезпечення якості освіти, 
національно-патріотичного виховання та 
культури педагогічних працівників (2015-2020 
рр.)
• Оптимізація навчально-виховного проце-
су на основі диференційованого підходу 
та індивідуальної роботи з вихованцями 
(2013-2014 рр.)
• Компетентнісний потенціал проектної ді-
яльності в позашкільному навчальному за-
кладі (2011-2013 рр.)

Робота над науково-методичними пробле-
мами сприяла впровадженню інноваційних пе-
дагогічних технологій в освітній процес. Прове-
дено цикл семінарів-практикумів, презентацій, 
методичних знахідок, нових ідей та технологій, 
виставок науково-педагогічних матеріалів, які 
розкривають шляхи втілення проблеми в на-
вчально-виховний процес:

•  Робота методиста у сучасному позаш-
кільному навчальному закладі: виклики 
сьогодення, професійний стандарт, векто-
ри розвитку (21-24 березня 2017 р.)
•  Виховання та розвиток особистості ди-
тини. Проект «Стань творцем свого життя» 
(Свірська І.В., 2013 р.)
•  Педагогічний супровід розвитку дитини 
(Буланова Л. М., 2012 р.)
•  Робота з батьками (Галка М. В., 2012 р.)
•  Інновації в роботі соціального напрямку 
(Буланова Л. М., 2011 р.)
•  Інноваційні програми та проекти (Громо-
вий О. В., Голубєва О. Є.,2011 р.)

О днією з ефективних технологій органі-
зації навчально-виховного процесу – 
залучення вихованців до пошуково-екс-

периментальної, науково–дослідної роботи. За 
останнє десятиліття відповідно до нормативних 
документів щодо розвитку Малої академії наук 
України в Центрі активізувалася робота з роз-
витку та стимулювання наукової творчості стар-
шокласників.

Участь у роботі МАН сприяє розвитку розумо-
вих здібностей учнів, виробленню культури їх піз-
навальної та пошукової діяльності, формує гро-
мадянську зрілість, дає можливість реалізувати 
власний внутрішній потенціал.
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Ц ентр дитячої та юнаць-
кої творчості багато 
в чому схожий на інші 

позашкільні заклади. Однак він 
має свою «родзинку» — про-
стір для естетичного та грома-
дянського виховання дітей та 
молоді. Це виставкова зала, 
яка відкрита на базі нашого 
закладу в 2005  р. за ініціативи 
колишнього директора Центру 
– Левченко Н.А. та педагогічного 
колективу. Нині виставкову залу 
очолює заввідділом декоратив-
но-ужиткового та образотворчо-
го напрямків – Ясиновська Н.В.

Тут відбуваються колективні ви-
ставки та виставки звітних робіт 
гуртківців декоративно-ужитко-
вого відділу, виставки керівників 
гуртків, які дивують відвідувачів 
зали, (а це і школярі міста та їх 
вчителі, і гуртківці ЦДЮТ та їх 
батьки, і співробітники та гості) 
своєю оригінальністю, майс-
терністю виконання.

Глядачі відмічають яскравість 
та самобутність виконання екс-
понатів, використання насиче-
ної кольорової палітри, емо-
ційність, тонке відчуття стилю, 
глибокий професіоналізм дитя-

чих робіт. Припала всім до душі 
колективна виставка «Грибний 
хутір» (використання природних 
та екологічних матеріалів) зраз-
кового художнього колективу ет-
нографічно-історичного гуртка 
«Самбатас», керівники Регуль-
ський С.М., Регульська С.Я.. Ко-
лективна композиція «Ярмарок» 
(125 фігурок людей, 75-тварин, 
135 елементів ярмарку), компо-
зиція «Українське бароко» з ци-
клу «Віхи української культури» 
(кераміка, розпис, живі росли-
ни),композиція «Гуцульські мо-
тиви» (кераміка, розпис, відлив-
ка, прошкрябування, ангоби, 
поливи), напільна гра «Давній 
світ. Петикантропи», авторський 
проект Регульського С.М.

Відвідувачі мають змогу поба-
чити експонати, які розповідають 
про культурно-історичний шлях 
розвитку українського народу 
й народів, які живуть на території 
України, про народні традиції, 
звичаї, обряди, мистецтво.

Зупиняємось біля виставки 
«Українське Різдво», «Візерунки 
Великодня», «Моя мирна Укра-
їна» народного художнього ко-
лективу студії образотворчого 

мистецтва «Чарівна скриня», 
керівник Вапнярська І.Д.. Колек-
тив студії є активним пропаган-
дистом петриківського розпису. 
Інна Дмитрівна Вапнярська охо-
че консультує бажаючих, ділить-
ся  своїми знаннями та практич-
ними «секретами».

П риваблює вистав-
ка-конкурс декора-
тивно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Куль-
тура Трипілля» за творчим проек-
том «Віхи української культури».

У цьому конкурсі взяли участь 
гуртківці декоративно-ужитково-
го відділу ЦДЮТ (роботи вихо-
ванців від 6 до 17 років), а саме: 
зразковий художній колектив 
етнографічно-історичний гур-
ток «Самбатас»; народний 
художній колектив студія обра-
зотворчого мистецтва «Чарівна 
скриня»;студія декоративного 
мистецтва «Аура»; зразковий 
художній колектив студія м’якої 
іграшки «Казковий світ»; гурток 
художньої вишивки «Візерунки»; 
гурток «Практичний інтелект». 
Відвідувачі звертають увагу на ви-
ставку дитячих робіт до 200-річча 
з дня народження Т.Г. Шевченка 
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(студія декоративного мистецтва «Аура», керів-
ник Ільченко Г.П.) ; роботу вихованки гуртка «Візе-
рунки» – Чечеріної Вікторії (портрет Т.Г. Шевченка, 
вишитий хрестиком).

Центр співпрацює з вищими
навчальними закладами:
• Інститут соціальної та політичної психоло-
гії Національної академії педагогічних наук 
України
• Київський Університет імені Бориса 
Грінченка
• Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова
• Інститут спеціального зв’язку та захисту 
інформації Національного технічного уні-
верситету України «Київський політехнічний 
інститут»

Робота над методичними проблемами надає 
можливість обмінюватися досвідом роботи з ін-
шими позашкільними закладами району, бути 
базою для проведення семінарів для методистів 
позашкільних навчальних закладів, курсів підви-
щення кваліфікації. 

Протягом  2013-2016 рр. Центр  взяв  участь 
у  міжнародних  та  всеукраїнських  конфе-
ренціях та семінарах, зокрема:
• Дисемінація педагогічного досвіду як не-
обхідна умова модернізації змісту позаш-
кільної освіти (25.10.2016 р.)
• Міжнародна конференція, присвяче-
на реалізації спільного українсько-литов-
ського проекту «Формула громадянина 
Європи». (23.10.2015 р.) Партнер проекту 
– ЦДЮТ
• Всеукраїнський науково-практичний се-
мінар «Допрофесійна і професійна осві-
та  умовах багатопрофільного позашкільно-
го навчального закладу: хореографічне та 
образотворче мистецтво» (20-22.10 2015 р.)
• Міжнародна науково-практичної конфе-
ренція «Формування базових компетентно-
стей у вихованців позашкільних навчальних 
закладів» (2013р.)

Результатами співпраці з науковцями є публі-
кації педагогів Центру у Всеукраїнських фахових 
журналах, газетах, посібниках.

.• Ми публікуємось

ПРО НАС ПИШУТЬ…
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Ідучи назустріч соціальному запиту, у Центрі 
впроваджується психолого-педагогічний супро-
від навчально-виховного процесу. Щорічно біля 
20 дітей з особливими потребами проходять со-
ціальну адаптацію методами інклюзивного нав-
чання в гуртку «Подолання», створений в 2006 р., 
керівник гуртка Буланова Л.М..

Д ля вихованців гуртка особливо важ-
ливо відчувати себе частиною укра-
їнського народу, відчувати свою за-

хищеність, відносити себе до великої спільноти, 
мати впевненість у можливості самореалізації 
в  країні відповідно до її інтересів та можливостей.

Вихованці гуртка ознайомляться з роботами 
українських поетів та композиторів, співають 
українські пісні, декламують вірші, казки, танцю-
ють народні танці. Їх старанні виступи можна по-
бачити на концертах, районних, міських та між-
народних конкурсах, у повсякденному житті.

На запрошення Посольства Республіки Поль-
ща в Україні діти разом з батьками взяли участь 
у Міжнародному благодійному ярмарку у ви-
ставковому центрі «КиївЕкспоПлаза».

Вихованці гуртка захоплюються творчістю 
Т.Г. Шевченка. Вони брали участь у конкурсі 

«Шевченко мовами світу», де декламували вірші 
як українською, так і польською мовами.

З вихованцями відзначають народні та держав-
ні свята: Масляницю, Водохреще, Різдво,весняне 
Рівнодення, День Соборності України, День Не-
залежності України, Свято Миколая, День Матері 
тощо. Педагоги проводять тематичні концерти, 
готують тематичні поробки, як то: «Пасхальні яєч-
ка», «Віночки», «Янголятка», «Млинці», сувенірники 
з народною символікою, вітальні листівки тощо.

В же традиційним стало святкування де-
яких спільних для слов`янських народів 
свят у посольстві Польщі. Такі святку-

вання нагадують про історичне минуле, дозво-
ляють поглибити знання свого коріння, порівняти 
українські та польські звичаї. 

Лариса Миколаївна Буланова встановила тісні 
зв’язки з Консульством Республіки Польща в Киє-
ві, громадськими польськими культурними ор-
ганізаціями міста, результатом якого стало оз-
найомлення з  культурним надбанням 
країни-сусідки навіть багатьох гуртків і колективів 
ЦДЮТ, участь у  міжнародних конкурсах і фес-
тивалях, що пройшли в різних мальовничих куточ-
ках Польщі. стала Лариса Миколаївна – ініціа-
тор і організатор кількох Міжнародних проектів 
реабілітації дітей-інвалідів за кордоном. Завдяки 
співробітництву з Посольством Республіки Поль-
ща в Україні,особистому піклуванню Анни Літвін, 
дружини Повноважного Посла РП в Україні, і під-
тримці Рафала Вольського, генерального 
консула Польщі в Україні, були реалізовані про-
екти: Міжнародний реабілітаційний проект «Ві-
тер в обличчя» (2014 р.).

• Міжнародний  реабілітаційний  проект 
«Коні - наші друзі»(2014 р.).
• Немає меж для доброти (2013 р.).
• Долаємо труднощі разом (2012 р.) Громовий О.В
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В 2009  році був створе-
ний «Центр  Інформацій-
них  Технологій» (ЦІТ), як 
спільний проект ЦДЮТ Со-
лом’янського району та 
молодіжно-громадської 
організації «Київський Інте-
лект Клуб».

К е р і в н и к о м 
Центру став 
Громовий О.В. 

(на той час голова ТО «Ки-
ївський Інтелект Клуб» та ви-
кладач НТУУ КПІ).

ЦДЮТ – лідер впровадження інновацій-
них технологій в модернізацію освітнього 
простору в умовах ПНЗ. Вихованці гуртка 
«Центру інформаційних технологій» є роз-
робниками сайту ЦДЮТ, який став фіналіс-
том Всеукраїнського конкурсу Web-сайтів 
позашкільних навчальних закладів.Центр ін-
формаційних технологій ЦДЮТ – ініціатор та 
організатор проведення районних олімпіад 
із завантаженням результатів онлайн на пор-
тал змагань ІТ-Арена, бере участь у змаганнях 
з робототехніки LEGO.

П’ять років поспіль Центр інформаційних тех-
нологій проводить на базі ЦДЮТ київський від-
критий конкурс інформаційних технологій для 
дітей шкільного віку, організатором якого є Де-
партамент освіти і науки, молоді та спорту ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації).

З 2012 - 2016 рр. на базі ЦДЮТ Солом’янсько-
го району проводяться відкриті конкурси м. Ки-
єва з Інформаційних Технологій.

Для потреб конкурсу був створений проект 
IT-Арена (it-arena.org) - портал змагань, на 

якому за час існування проведено більше 100 
онлайн змагань різних рівнів.

Щороку команда ЦІТ займає призові місця на 
київських та всеукраїнських конкурсах IT.

З 2014 року на базі ІТ-Арени в онлайн-режимі 
проводяться шкільні олімпіади Солом’янського 
району з Web-технологій, комп’ютерної графіки 
та комп’ютерної анімації. Щороку в олімпіадах 
беруть участь більше 600 школярів, чиї роботи 
можна переглянути в онлайн режимі.

У  р е з у л ь т а т і 
успішної діяльності 
порталу ІТ-Арена, 
було отримано 
багато запитів з усі-
єї України щодо 
можливості орга-
нізації дистанцій-
ного онлайн-нав-
чання.

Так виник проект ІТ-University (it-university.com.
ua), на якому можна дистанційно пройти нав-
чання в напрямках 3D-графіки, Web-технологій, 
розробки комп’ютерних ігор тощо.

З 2010 р. у ЦІТ запрацював новий напрямок – 
3D-графіка та анімація, ініціатором впроваджен-
ня цього напрямку став учень старших класів лі-
цею «Престиж» – ЛитвиненкоІван, який згуртував 
зацікавлених друзів навколо ідеї ЗD і почав з ними 
творити великі та малі проекти.

З того часу ЦІТ щороку займає перші місця 
у м. Києві за напрямком ЗD-графіки та анімації.

У 2014 р. на базі Центру започатковано новий 
напрям - робототехніка LEGO, який веде керівник 
гуртка – Нейман Є.В.. Команда вихованців Центру 
щороку бере участь в змаганнях з робототехніки.

Духовність — постійне самовдосконалення духу 
людського до такого величного стану, коли єство 

ГРОМОВИЙ
Олександр
Васильович
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людини неспроможнетворити зло. 
Духовна людинавипромінює лю-
бов до всього навколо себе, розу-
міє, що вона – частинаєдиного ор-
ганізму, ім’я якому – Всесвіт. Саме 
тому педагоги народного худож-
нього колективу студії кіно, аніма-
ції та медіа-мистецтва «Червоний 
собака» (заснований в 2005  р.), 
керівники студії: Голубєва О.Є., 
Мельниченко С.Ю. виховують гурт-
ківців на засадах національного та 
духовного виховання.

Оскільки віковий механізм фор-
мування справжніх цінностей дуже 
ускладнений суперечливим ре-
кламно-телевізійним впливом, на 
заняттях зі сценарногомистецтва 
впроваджуються такі методи як 
аналізтапорівняння змісту казок, 
мультфільмів, фільмів, характерів 
персонажів тощо. Це дозволяє ді-
тям самостійно дійти до висновків 
(в протилежність нав’язуванню), від-
чути свої корені та побачити в історії 
та традиціях свого народу нескін-
ченне джерело власної творчості.

З аняття з історії анімації по-
будовані на прикладах 
творчості відомих аніма-

торів, почесне місце серед яких 
займають і українські режисери. 
Зустрічі із сучасними чарівниками 
мультиплікації, участь у національ-
них конкурсах дозволяють дітям 
студії не тільки творчо реалізувати 
себе, проте відчути причетність 
до справжнього українського кі-
номистецтва, сприяти розвитку 
гармонійної творчої людини.

Під керівництвом педагогів, дітьми 
студії створено більше 70 аніма-
ційних стрічок, які знайшли свого 
глядача та визнання у різноманітних 
конкурсах, фестивалях, на телеба-
ченні. У своїх фільмах студія пропа-
гує загальнолюдські цінності, акту-
альні соціальні проблеми, високу 
кінематографічну естетику. Роботи 

студії високо оцінені як на  Укра-
їні, так і за кордоном. З 2012 року 
студія є експериментальним май-
данчиком Всеукраїнського екс-
перименту впровадження засад 
медіа-освіти. Анімація вихованців 
студії неодноразово відкривала на-
ціональні та міжнародні кіноподії: 
заставки та фестивальні ролики 
студії ставали обличчям конкурсів, 
таких як: «Національний фестиваль 
соціальної реклами», «Благодійник 
року», Міжнародний фестиваль 
анімаційних фільмів «Крок», МКФ 
«Молодість», Міжнародний фести-
валь «Аннесі». 

Неодноразово для вихованців сту-
дії були організовані творчі зустрічі 
із світовими зірками анімації; акто-
рами, які озвучують мультфільми, 
письменниками та драматургами: 
Ольгою Сумською, Євгеном Па-
перним, Євгеном Сивоконем, Оле-
ною Касавіною, Іриною Смирно-
вою, Євгеном Малухою, Сніжаною 
Єгоровою, Сашком Дерманським 
та видавцем Іваном Малковичем.

Діти студії ставали призерами 
фестивалів, героями телепере-
дач: «Діти Індиго», «Новини Інтер», 
«Галілео», «Гутен Морген», «Ранок 
на 1+1», «Ранок на Новому», «Куль-
тура на Громадському».

Вихованці студії мали честь бути 
у дитячому журі Національного кон-
курсу «Коронація слова» (2015 р.).

Міжнародна професійна спілка 
анімації високо оцінила досягнен-
ня студії та визнала її міжнародною 
анімаційною школою.

Завідуюча лабораторією,ке-
рівник гуртка – Маргарита Тебе-
шевська розповідає. Студія кіно, 
анімації та медіа мистецтв - це 
трансформація початкового заду-
му гуртка. Засновники студії - Сер-
гій Мельніченко та Олена Голубєва 
вбачали розвиток потенціалу учнів, 
студентів-практикантів і експери-

Робочий процес під час
створення фільму
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менти. Наразі в галузі анімаційного кіно значних 
зрушень досягнуто в порівнянні сьогоднішнього 
рівня із роком заснування колективу: в Україні ви-
роблено не один повнометражний анімаційний 
фільм, багато неординарних стрічок уже в про-
цесі виробництва, а засновники студії заснували 
професійну анімаційну виробничу студію, на якій 
працюють випускники навчально-виробничої сту-
дії - гуртка « Червоний собака».

Гурток розширив свій горизонт експериментів 
і відтепер цікавиться не тільки анімацією, але кіно 
як таким та проблемами пов’язаними із кіно - ас-
пектами будь-яких медіа. Головними завданнями 
студії стали не просто ознайомлення вихованця 
із кіно, а й його аналіз. Зараз дуже стрімко від-
бувається процес розвитку у галузях медіа і вже 
не стоїть ціль виготовлення медіа контенту, ця ціль 
перетворилася в інструмент, оскільки у будь-яко-
го медіа з’явилося власне життя.

Ми ставимо задачу зрозуміти сучасність, су-
часний цифровий світ шляхом розуміння проце-
су виробництва і тиражування медіа. Анімаційна 
школа стала базою на шляху розширення спе-
цифікацій предметів гуртка. Викладачі знають 
процес у кожній миті часу, а тому і розуміємо, 
що заохочувати до самовдосконалення можна 
різними способами: анімаційний кіно, ігровим, 
документальним, телевізійним мистецтвом, дра-
матургічним, звукорежисурою та ін. Перебува-
ючи на етапі перебудови плануємо в кінцевому 
результаті повноцінну дитячу кіностудію. 

Також крім виробничої сторони життя гуртка 
є методична. Крім комплексної авторської про-
грами для кіноосвіти гурток впровадив освітню 
програму «Медіаклуб», авторами якої є - Олена 
Голубєва, Ганна Мироненко та Світлана Стер-
денко. Програма охоплює дітей шкільної вікової 
категорії. У співпраці педагогів гуртка і шкіл про-
вадиться вивчення медіаосвіти, впливу та інших 
аспектів шляхом перегляду та аналітики відео. 
У співпраці із Малою Академією Наук та Інститу-
том Психології відбувається обмін досвідом і про-
водяться практичні заняття.

Нинішня оновлена команда працює над все 
новими горизонтами - нові формати, нові фор-
ми, перемоги на фестивалях, конкурсах і зма-
гальних платформах.

У сім нам складно зараз у цей скрут-
ний, повний драматизму момент 
нашої історії. Проте в стократ су-

тужніше сьогодні дітям. «Мир входящему!» 
– ця біблійна загальнолюдська заповідь 
звучить нині закликом: суспільство повин-
но дати «входящему» світ гармонії, добра 
й справедливості.

Дуже важливим залишається на сьогодні 
питання виховної роботи. Не можна створити 
завдання окремо для позашкільних, загаль-
ноосвітніх закладів. Нам треба розглядати 
програму та концепцію виховання в цілому.

Взаємодія Центру творчості з освітніми-
закладами району є прикладом реалізації 
одного з положень педагогіки В.О. Сухом-
линського, який стверджував, що кожен пе-
дагог, коли подає передбачене програмою 
коло знань, у той же час розкриває другу 

Проведення програми «Інтелектуального клубу»,
заввідділом масового відділу – Підгорна Н.І.
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програму — програму знань 
необов’язкових. А від єдності 
обов’язкових і необов’язко-
вих програм залежить різно-
бічний розвиток дітей.

Нам дуже важливо орієнту-
ватися на запити не тільки дітей, 
а й наших колег — педагогів-ор-
ганізаторів шкіл. Можливість 
співпрацювати з ними в ор-
ганізації дозвіллєвої діяльності 
школярів створює умови для ви-

ховання в дітей потреби до куль-
турного дозвілля, яке розвиває 
духовність, сприяє адаптації до 
сучасного мінливого світу.

У Центрі відпрацьована систе-
ма взаємодії з  загальноосвіт-
німи навчальними закладами. 
В основу роботи покладена 
ігрова програма для учнів  6-7  
класів, яких знайомлять зі сторін-
ками життя відомих митців тощо.

Знавці історії, української та 
зарубіжної літератури, геогра-
фії змагаються за право бути 
кращими.

Інтелектуальні ігри, які прово-
дить Центр, — командні, але ми 
завжди даємо старшоклас-
никам можливість взяти участь 
в особистій першості.

Ці програми виховують праг-
нення до пізнання, сприяють роз-
витку демократичної культури, 

формують необхідну для існуван-
ня в європейському співтовари-
стві комунікативну компетентність.

Творчість постійно потребує 
оновлення, відданості, спряму-
вання на результат в освітньо-
му процесі. Нові ідеї, проекти, 
реформи — це все є части-
ною професійної діяльності, 
яка потребує компетентності. 
Орієнтування на успіх, на роз-
виток досягнень - необхідна 
умова ефективності позаш-
кільної діяльності.

Щорічно за традицією остан-
ніх років Центр збирає свою ве-
лику сім’ю з вихованців, батьків, 
педагогів та друзів на головне 
свято — «Тріумф року».

Саме кращих співробітників, 
педагогів, колективи, гуртків-
ців та їх батьків за підсумками 
року вшановують на щорічній 
церемонії нагородження пере-
можців «Тріумф року» у різних 
номінаціях, що є своєрідним 
втіленням професійного ви-
знання та життєвого успіху.

Творча, доброзичлива атмос-
фера в закладі підтверджує: 
Солом’янський Центр творчос-
ті – це справжній дім радості 
й добра!
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К ожен народ праг-
не, щоб його ду-
ховні цінності пе-

ретворились для підростаючого 
покоління не просто в об’єкт пі-
знання й вивчення, а лягли в ос-
нову світогляду  переконань, ак-
тивної творчої діяльності.

Зрозуміло, що в одну мить 
патріотизм не виникає в дітей, 
оскільки виховання — це про-
цес, який триває роки: роки 
життя в сім’ї, перебування в ос-
вітньому закладі тощо. Зерна 
патріотизму — у педагогічній 
майстерності, дитячій творчості, 
надії на краще майбутнє. Го-
ловне, щоб ці зерна перетвори-
лись на міцні паростки.

На сучасному етапі поста-
ють завдання: виховати осо-
бистість, здатну до творчої ді-
яльності, розвивати в дітей та 
молоді почуття патріотизму, 
що є актуальним після подій 
на Майдані, анексії Криму, 
збройного конфлікту в східних 
регіонах нашої держави. Тому 
виникає потреба в осмисленні 
патріотизму в умовах сучасних 
соціокультурних зламів, викли-
ків і трансформацій, що має 
впроваджуватися в стратегію 
розвитку кожного позашкільно-
го закладу освіти.

Особистість, яка виховується 
в дусі патріотизму, здатна пра-
вильно обрати свій шлях у житті, 
зважаючи на власні можливо-
сті, прагнення до самовдоско-

налення й саморозвитку, 
досягнення успіху в різних 
сферах професійної ді-
яльності.

Виховний процес в Цен-
трі має творчо-пошуковий 
характер, що реалізується 
через систему заходів, ін-
дивідуальний підхід та вплив на 
кожного гуртківця. Педагоги на-
магаються створити такі умови, 
щоб кожна дитина мала можли-
вість знайти собі заняття до душі 
та брала активну участь у прове-
денні різних заходів. 

Ц ентр дитячої та юнаць-
кої творчості – це 3,5 
тисяч вихованців, які 

глибоко шанують традиції укра-
їнського народу, черпають твор-
че натхнення і наснагу з вічних 
джерел духовної спадщини, но-
сіями якої вони є.

Народні звичаї, традиції, обря-
ди стали могутнім засобом ви-
ховання в гуртківців духовності, 
основ моралі, совісті, гідності, 
честі, працьовитості.

Одним із напрямків роботи 
Центру дитячої та юнацької твор-
чості Солом’янського району 
м. Києва єоб’єднання гуртків 
раннього творчого розвитку «Пи-
липок», куратор Нетребіна Оле-
на Миколаївна. 

Головна мета — розвиток мо-

тивації особистості до пізнання 
і творчості, створення умов для 
інтелектуального, духовного 
та  фізичного розвитку дітей. 
Саме тут починається розвиток 
задатків дитини, котрі переро-
стають потім у здібності, а здіб-
ності — в талант.

З чого починається для ди-
тини Батьківщина? Звичайно, 
з першого слова, вимовленого 
рідною батьківською мовою, 
з першої маминої колискової, 
бабусиної казки, мудрого ді-
дусевого прислів’я. Протягом   
поколінь народ зберігає свій 
головний скарб – власну духов-
ність та культуру.

Стати громадянином не-
просто, тому педагоги Цен-
тру дбають про те, щоб діти 
вже в дошкільному віці відчули 
й усвідомили себе частин-
кою великого, волелюбного 
і надзвичайно мудрого укра-
їнського народу.

В гуртках раннього творчого 
розвитку «Пилипок» дітям до-
шкільного віку дають загальні ві-

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
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домості про Україну, інформацію про три найголовніші 
символи державності України – герб, прапор, гімн, уяв-
лення про національні символи українського народу – ка-
лина, український вінок, рушник, вишиванка та писанка.

Вихованці знайомляться з українськими народними 
іграми, опановують рухливі, сюжетні, театралізовані, ма-
лорухливі, музичні ігри. 

Традиційними стали родинні свята, в яких беруть участь 
діти, педагоги, батьки: «Перший дзвоник», «Свято мам», 
«День іменинника», «Свято останнього дзвоника», відкри-
ті заняття для батьків, зустрічі з театром ляльок.

Спосіб життя і духовні надбання будь-якого народу відо-
бражені в обрядах, ритуалах і традиціях, речах повсякден-
ного вжитку (посуд, одяг, знаряддя праці), у витворах на-
родних митців. Наші вихованці долучаються до мистецьких 
традицій і культурної спадщини українців, переймають 
основи «духовного здоров’я» предків, займаючись у гурт-
ках декоративно-ужиткового відділу:народний художній ко-
лектив студія образотворчого мистецтва «Чарівна скриня», 
студія декоративного мистецтва «Аура», зразковийхудож-
ній колектив студія м’якої іграшки «Казковий світ», гурток 
«Практичний інтелект», гурток «Візерунки», зразковийхудож-
ній колектив етнографічно-історичний гурток «Самбатас». 

Екскурсії, туристські змагання, вікторини, походи під-
живлюють інтерес до історії рідного краю, виховують па-
тріотизм. Можливості для задоволення цих пізнавальних 
і духовних потреб надаються в гуртках: «Юні екскурсо-
води», керівник Хілінська Т.В., «Туристсько-краєзнавчий» 
гурток, керівник Хомицька Ю.Б., «Еколого-екскурсійний» 
гурток, керівник Тернавська С.М., «Еколого-туристичний» 
гурток, керівник СкворцоваВ.В., гурток «Наша спадщина», 
керівник Сергієнко С.А., етнографічно-історичний гурток 
«Самбатас», керівники: Регульський С.М., Регульська С.Я.

Гуртківці знайомляться з історією та культурою рідно-
го краю, беруть участь в туристсько-краєзнавчій акції 
«Пізнай свій край – пізнай себе!», у міській експедиції 
«Моя Батьківщина – Україна», у спортивно-патріотично-
му святі «Козацькі забави», у зборі-поході «Козацькими 
шляхами», у фотоконкурсі «Мальовнича Україна». Неза-
бутні враження отримали гуртківці в місті-музеї Переяс-
лів-Хмельницькому, перлині України - Камянець-Поділь-
ському, старовинному Львові, на місцях козацької слави 
у Хотинській фортеці, Суботові та Чигирині.

• Туристична акція

м. Переяслів-Хмельниць-
кий

»ПІЗНАЙ СВІЙ КРАЙ–
ПІЗНАЙ СЕБЕ»

м. Переяслів-Хмельницький

м. Переяслів-Хмельницький

Кам’янець-Подільськ м. Хотин. 
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З метою виховання в гуртківців патріо-
тизму, почуття вдячності ветеранам Другої 
світової війни за бойові подвиги, вихованці 
«Туристсько-краєзнавчого» та «Еколого-ту-
ристичного» гуртків пройшли місцями бо-
йової слави (лінія оборони Києва).

В ажливою справою в турист-
с ь к о - к р а є з н а в ч і й  роботі 
стало відзначення роковин 

визволення України від фашистів. В оз-
наменування цієї славної події учасники 
експедиції зустрілися з ветеранами, що 
воювали на Україні, вшанували пам’ять 
загиблих. Головне завдання гуртківців – 
дослідження та висвітлення нерозкритих 
сторінок, пов’язаних з прагненням народу 
України до волі та незалежності, вивчення 
трагедії голодомору та сталінських репре-
сій, встановлення прихованих фактів істо-
рії Другої світової війни.

ЕКСПЕДИЦІЯ
«ВЕТЕРАН ЖИВЕ ПОРУЧ»

Національний 
музей
історії України
у Другій
світовій війні

Конференція »З попелу забуття»
Зустріч з ветеранами Другої світової війни-
Мартиновою А.В., Козловим О.П.

Зустріч з ветеранами-афганцями-
Трофимовою Л.П., Середою О.І.

Біля солдатського вогнища



СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН 41

ПЕРЕПОХОВАННЯ
РАДЯНСЬКИХ ВОЇНІВ 

С. ПЕТРІВКА,
ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЮ
ГОЛОДОМОРУ
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Сьогодні патріотизм сягнув такого рів-
ня, якого не було з часу здобуття Украї-
ною Незалежності. Це, по-справжньому, 
народний громадянський патріотизм. 
Вихованці гуртка «Юні екскурсоводи» ви-
готовили маскувальні сітки для військових 
зони АТО, також відбулася зустріч гуртків-
ців із учасником бойових дій в зоні АТО, 
випускником СЗШ №12 – бійцем Ново-
град-Волинської механізованої бригади 
№30 – Семко Віталієм.

БЛАГОДІЙНИЙ 
ЯРМАРОК

Фінансова допомога учас-
никам АТО (2825 гривень пере-
дано військовим 54 батальйону 
Житомирської бригади)

ВИГОТОВЛЕННЯ МАСКУВАЛЬНОЇ СІТКИ 
ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗОНИ АТО
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Найважливіші завдання сучасної 
освіти й виховання тісно пов’язані з ви-
хованням духовності та свідомості 
людини. Педагоги Центру намагають-
ся донести до вихованців, що життя 
духовної людини підпорядковане слу-
жінню ідеям добра і справедливості. 
Сенс життя — «розчинити» зло і нега-
тив у стосунках добром і добрими 
вчинками, які людина створює навко-
ло себе, створити «простір любові», 
який поєднує людей, природу, Всес-
віт. Тому головна мета педагогів – 
плестинитку духовності так, щоб вона 
не переривалася. Саме з цією метою в Центрі 
з кожним роком розширюються можливості для 
духовно-етичного впливу на вихованців 

Одним з пріоритетних напрямків роботи Цен-
тру дитячої та юнацької творчості Солом’янського 
району м. Києва є сприяння розвитку позашкіль-
ної освіти на засадах системи українознавства, 
патріотичного виховання, опанування національ-
них, культурних традицій.

В рамках проектної діяльності протягом бага-
тьох років діє проект «Свята та традиції україн-
ського народу».

Мета проекту: 
сприяння роз -
витку духовних 
потреб, куль -
турних нави-
чок, здорового 
способу жит-
тя на основі 
вивчення народ-
них свят, тра-
дицій, досвіду 
п о п е р е д н і х 
поколінь, вихо-
вання дітей на 
кращих тради-
ціях сім’ї, свого 
роду, міста, краю, регіону, країни; 
виховання інтелектуальної і духовно багатої, гар-
монійно розвиненої і національно свідомої осо-
бистості;поважне ставлення до батьків, осіб по-
хилого віку;успадкування культурних цінностей, 
формування у дітей свідомого, відповідального 
та дбайливого ставлення до культури та звичаїв 
українського народу;залучення до українських 
національних традицій шляхом вивчення культур-
них цінностей (заходи: «Козацькому роду - нема 
переводу», «Ой, хто Миколая любить», «Чиста 
вода - свята вода», «Барвистий віночок»).
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В  2009 р. в Центрі було створено гурток журналістики «Репор-
тер», керівник Бугрова Анна. Звісно, важко починати нову справу, 
проте вона необхідна. В сучасному світі, де над дорослими та 
дітьми нависає тягар медіа, підліткам просто необхідне місце, 
де б вони навчились керувати потоком інформації. Маючи мож-
ливість вільного доступу до новин, діти повинні навчитися ними ко-
ристуватися та захищатися від негативної інформації.

Ж урналістика – це, насамперед, творчість. Здавало-
ся б, писати гарно і злагоджено може кожний. Але 
для того, щоб підходити монументально до кожно-

го матеріалу, пошуку фактів і деталей, потрібно мати певний та-
лант, який, на жаль, є не у всіх.

Велике значення має те, що гуртківці 
можуть побачити результати своєї роботи 
в щомісячній стінгазеті «Сузір’я талантів», 
серед яких номери, присвячені: Дню Неза-
лежності України, Дню Соборності Украї-
ни, Дню Конституції України, Пам’яті жертв 
голодомору, Дню Києва, До дня річниці 
визволення м. Києва та України, Дню Пе-
ремоги, Дню української писемності та 
мови, Дню козацтва.

Під час занять діти не тільки самі добира-
ють інформацію, але й правильно оформ-
люють її на комп’ютері для подачі читачеві. 
Це для них чудова практика.

Заняття в гуртку потребує значного самоконтролю як від гуртків-
ців, так і від викладача, бо, щоб створити справді якісний та ціка-
вий журналістський твір, треба докласти чималих зусиль. Недо-
статньо мати цікавий матеріал, треба володіти витримкою, щоб 
його подати у належному вигляді. Але результати цього варті!

Значною проблемою сьогодення є збереження мови.
За словами К.Ушинського «У народу можна відібрати все - і він 

усе зможе повернути, але якщо відібрати мову, він ніколи більше 
вже не створить її; нову Батьківщину навіть може створити народ, 
але мови - ніколи; вимерла мова в устах народу - вимер і народ».

Прикладом виховання по-
ваги до рідної мови, фор-
мування духовних надбань 
стала підготовка та прове-
дення пізнавальної програ-
ми «Подих кожного слова» 
(до Дня української писем-
ності та мови) «Мова наша 
солов’їна», педагог-орга-
нізатор Кожан Л.П.

 Справжнім святом стали 
для дітей зустрічі з сучасни-

2014 рік було оголошено роком 
Т.Г.Шевченка.  До  200-річчя  від 
дня народження поета в ЦДЮТ 
було проведено ряд заходів:

 віртуальний арт-альбом «Геній 
слова, пера та пензля»;
 інтелектуальний аукціон для 
учнів шкіл району;
 виставка дитячих робіт « І тебе 
в сім’ї великій...»;
 випуск газети «Сузір’я талантів»;
 літературно-драматичний 
вечір «В серці маю Україну» 
за участю народного артиста 
України Ф. Мустафаєва;
 зроблено альбом «Т. Г. Шев-
ченко - поет, художник, патріот».
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ми київськими поетами: Миколою 
Сингаївським, Василем Василаш-
ком, Юрієм Коломійцем, Марією 
Морозенко, що стало поштовхом 
до написання дітьми власних творів.

К андидат Малої академії 
наук УкраїниЖаворон-
коваАнета стала авто-

ром збірки віршів «Життя як наго-
рода». Впередмові до збірки вона 
звертається до людей:

«Кожен з нас прагне віднайти 
свій життєвий шлях та дізнатися про 
людську природу, відкрити таєм-
ниці невичерпного сенсу життя. Як 
довго буде тривати наш пошук? Чи 
зможемо ми, забувши про ворож-
нечу, впустити в свої серця прозо-
ру краплинку співчуття та доброти, 
щоб наблизитися хоча б на крок 
пізнання істини?»

В она умовно розподілила збірку 
на розділи, які пов’язані між собою: 
сенс життя; мрія, надія, любов; 
людяність; протистояння сил; моя 
Батьківщина

Її літературна героїня - молода 
людина, яка мріє, кохає, страж-
дає у пошуках сенсу власного 
життя. Зустрічаючи на шляху людей, 
що втратили людяність, в очах яких 
застигла байдужість, у героїні з’яв-
ляються невтішні песимістичні дум-
ки. Втім відчувається внутрішня бо-
ротьба і заклик до житія: Моє життя 
мені, як нагорода.
З годом приходить розуміння, 

що ми не зможемо знайти та по-
садовити зернятко любові та тепла 
у власному серці, якщо ми не вмі-
ємо плекати нашу рідню землю та 
цінувати життя, як подарунок долі!

Мене хвилює сьогодення,
Тривожні душі заспокою,
Сучасні погляди буття.
Одним ковтком для зцілення.
Я як фея, на небі тліннім
Мене хвилює сьогодення,
Несу на крилах почуття.
Людська байдужість каяття.
Чи то страждання, чи надія,
У руслі виміру щоденнім
Чи біль буденного життя,
Не піду в вічне забуття.

К ожне українське слово дає 
мені натхнення, і моє серце пе-
реповнюється сумом і щастям. 
Мені приємна думка про мою 
Батьківщину - землю моїх праді-
дів, але, водночас, мені нестерп-
но мовчки дивитися, як її нищать. 
В своїй збірці, я закликаю любити 
та шанувати нашу країну, і про-
жити життя так, щоб з гордістю на-
зивати себе людиною!

Поезія - вічна! І ніколи не заги-
нуть її крилаті рядки в свідомо-
сті нашого існування на цій од-
вічній землі.

В Центрі проводяться виховні те-
матичні заходи: «Україна – єди-
накраїна», «Україна – наш спіль-
ний дім», «Соборність України 
– соборність нашої свідомості».

Реалізовувати себе в суспіль-
стві дає змогу гурток «Школа 
скаутів», керівники гуртка : Воля-
новська Крістіна, Панасюк Анас-
тасія та Омельченко Наталія.

• Україна - наш спільний дім

• Україна - єдина країна

• Україна - наш спільний дім

Анета Жаворонкова
в гостях у київських поетів 



ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ46

Ш к о л а  скаутів готує гурт-
ківців до творчої активної 
діяльності, самовдоскона-

лення та самореалізації особистого по-
тенціалу протягом життя, формує націо-
нальну свідомість, любов до рідного краю, 
до рідної мови, до свого народу, його тра-
дицій, історії, культури, участь у проведенні 
соціально-корисних акцій. 

Гуртківці брали участь у соціальних за-
ходах міста Києва: Всесвітня акція «Зроби-
мо Україну чистою» , у флешмобі «Єди-
на Україна» , в молодіжній акції «Запали 
Свічку нашим героям» та у традиційних 
заходах та зборах Громадської організації 
«Молодіжна організація «Відрада»: зимо-
вий збір «Снігова феєрія», навчально-тре-
нувальний збір «Час нових відкриттів», тра-
диційне свято «Кавунник», збір-старт «На 
крилах мрій» тощо. 

Сьогодні гуртківці є учасниками світо-
вих ініціатив таких, як «Letsdoitworld» та 
«MessengersofPeace».
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В 2016  році був започаткований проект 
«Будь напоготові!»

11 командіз5 шкіл спробували себе у туристич-
ній грі «Подолання перешкод».

Найбільшим досягненням проекту стало віде-
о-майстерня з виготовлення янголят, яку за час 
проекту переглянуло більше 370 осіб на каналі 
Ютуб. Результатами цієї акції стало виготовлен-
ня 1038 янголят, які були передані волонтерам 
і стануть оберегами наших воїнів на передовій 
у зоні АТО.

 В 2017 році проект продовжив свою діяльність 
–6 команд із 3 навчальних закладів нашого райо-
ну взяли участь у Арт- Майстерні, 6 команд – у грі 
«Пізнай Україну», 6 команд – спробувалисебе 
у туристичній грі «Подолання перешкод».

В рамках проекту було створено 662 Голуба 
Миру, які рознесли дитячі бажання Миру по всій 
Україні. Всі бали, зароблені кожною командою, 
складались у загальний рейтинг активності на-
вчальних закладів.

Національне виховання, за словами К. Ушин-
ського, - це природне виховання, тобто оволо-
діння дитиною материнською мовою, родинни-
ми традиціями, пізнання святинь свого народу. 
Оскільки при цьому виникають сприятливі умови 
для виховання «коріння духовності» кожної дитини, 
основ її моралі і совісті, любові до батьків, отчого 
краю, історії та культури рідного народу, поша-
ни до Батьківщини. А найміцнішою основою для 
формування особистості є спадкові ознаки, які 
передаються від батьків до дітей і є природним 
сприятливим ґрунтом для формування націо-
нальної психології, національного характеру і на-
ціонального світогляду.

Тому сьогодні важливим завданням педагогів 
ЦДЮТ- формувати систему виховання справж-
нього «українця». Пріоритетними є формування 
у молоді національної свідомості, любові до сво-
го рідного краю, до рідної мови, до свого народу, 
його традицій, історії, культури.
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Такі люди живуть поруч, і ми вдячні їм 
за те, що саме вони робили наше жит-
тя цікавішим, наповнювали його сен-
сом, дарували натхнення...

У 1973 році при Будинку піонерів Жов-
тневого р-ну був заснований гурток на-
родного танцю «Паростки», якийзгодом 
став ансамблем народного танцю.

П е р ш і  з а с н о в н и к и  – 
М и х а й л о Г р е ц ь к и й , 
соліст танцювальної групи 

українського хору ім. Григорія Верьов-
ки та педагог-хореограф, солістка 
українського хору ім. Григорія Верьов-
ки – Валентина Уварова.

Вони поєднували в собі чуйність, ро-
зуміння, мудрість педагога та бурхли-
вий, неординарний, сповнений жаги 

до нових звершень, характер митця.
Колектив був неодноразовим пере-

можцем Всеукраїнськогофестивалю 
дитячих творчих колективів «Таланти 
твої, Україно!»

В колективі займалися більше 150 ді-
тей віком від 5 до 18 років. В реперту-
арі ансамблю вагоме місце займали 
народні танці різних областей України, 
хореографічні мініатюри, танці наро-
дів світу, сучасні танці, тематичні ком-
позиції на твори сучасних композито-
рів. Ансамбль брав участь в районних 
та міських заходах, проводив більше 20 
концертів на рік, був учасником святко-
вої благодійної акції «Діти – дітям».

У 1989р. художнім керівником та ба-
летмейстером став соліст ансамблю 

ПЕРЛИНИ ЦЕНТРУ
Портрети творчих колективів

«Позашкільник!». «Педагог позашкільної 
освіти!». Якщо перекласти цю професію 
найбільш точними словами, мовою розуму 
та серця, — це значить життєтворець, 
творець життя, творець країни дитин-
ства! Не прикуті до парт, не відгороджені 
від життя щитом шкільного уроку, педа-
гоги позашкільної освіти створюють мис-
тецтво виховання особистості дитини.

Позашкільний навчальний заклад — це 
своєрідний оберіг, добрий дім і теплий вог-
ник для дітей і дорослих.

Центр — це не тільки прекрасна архітек-

турна будівля, а й рідний дім творчих колек-
тивів, що захоплюють своєю майстерністю.

90 років... Такий етап у житті не може 
пройти безслідно. За цей період своїми спра-
вами й успіхами Центр дитячої та юнацької 
творчості здобув авторитетпровідної уста-
нови позашкільної освіти. Педагоги й вихо-
ванці стали не тільки старшими, а й вищими 
у своєму духовному розвитку.

Кожна Людина унікальна, неповторна в 
своєму прагненні до прекрасного...

Але є люди, для яких творчість і є саме 
життя.

УВАРОВА В. М.

ГРЕЦКИЙ М. Г.
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танцю ім. П. Вірського, 
ветеран праці, відмінник 
освіти України, заслу-
жений артист України 
- Віктор Розумний та пе-
дагоги: відмінник освіти-
України – Ольга Дани-
левська та заслужений 
артист України – Микола 
Бадрак.

В програмі ансамблю 
з’явились нові номери та 
хореографічні композиції.

«Паростки» розцвіли буйним кольором і пере-
творилися на «Чисті роси». Чому «Чисті роси?». 
Діти по своїй природі чисті, а в танці ці росинки 
перетворюються на іскристі перлинки з одного 
намиста. Нині народний художній колектив хо-
реографічний  ансамбль  «Чисті  роси»–лауреат 
багатьох всеукраїнських та міжнародних оглядів 
та фестивалів.

Колектив відтворює свята та традиції своїх дале-
ких пращурів, долучається до витоків краси, гар-
монії, вічності, підтримує і зберігає скарби укра-
їнської культури.

У репертуарі ансамблю вагоме місце займа-
ють українські народні танці різних областей 
України, танці народів світу, тематичні та сюжет-
ні композиції.
Досягнення колективу: 2017 р. Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс талантів «Євробачення зби-
рає друзів» (Гран-При м. Київ); 2017 р. Міжнарод-
ний фестиваль-конкурс «Чорноморський бриз» 
(I-е місцем. Одеса ); 2014 р. Міжнародний фес-
тиваль-конкурс дитячої творчості «Перлини мис-
тецтва» (I-е місцем. Львів); 2013 р. Міжнародний 
фестиваль-конкурс народної творчості «Барви-
стий віночок»(I-е місцем. Дніпропетровськ);

В 1976 р. народжується новий творчий колек-
тив - вокально-інструментальний ансамбль 
«Cпівучі сурми». 

З асновником ансамб-
лю став «відмінник 
освіти України», «за-

служений працівник культури 
України» – Георгій Шахневич.

В 1987 р. колективу вокаль-
но-інструментального ан-
самблю «Співучі сурми» було 
присвоєно звання «Зразковий 
художній колектив». Влітку цього 
ж року ансамбль у складі Поїз-
ду дружби виїжджає до НДР.

 Йдуть роки, склад учасників колективу постійно 
змінюється. З’являються нові солісти, нові пісні. Ко-
лектив здобуває грамоти, призи, звання… Напри-
кінці 90-х ВІА «Співучі сурми» змінює свою назву. 
Відтепер це – вокальний ансамбль «Альтана».

Починаючи з 1986 року, педагогом, а з 1991року 
художнім керівником ансамблю стає вихова-
нець першого складу колективу, «відмінник осві-
ти України» – ОлександрГончаренко. В 2008 році 
колективу присвоєне почесне звання «народний 
художній колектив».

Ансамбль «Альтана» безперервно тримає ви-
соку професійну планку, не зважаючи на те, що 
склад його змінюється. На місце випускників при-
ходять нові талановиті виконавці з постійно діючих 
підготовчих груп. Проходить деякий час, і виконав-
ський рівень не тільки не знижується, а стає деда-
лі вищим. Колектив бере участь у концертах на 
рівні з професійними українськими артистами.

Заняття у колективі сприяють розвитку творчої 
активності та ініціативи, музичних та артистич-
них здібностей дитини, підвищенню професійної 
майстерності,стимулюванню вольових та мо-
ральних якостей особистості дитини. У гуртківців 
розвивається відчуття відповідальності, колективіз-
му, дисциплінованості. Своїм прикладом керів-
ники колективу дають зрозуміти вихованцям, що 
треба знайти у житті свою особисту мету та зро-
бити все можливе заради її досягнення. Гуртківці 
навчаються не тільки співати і танцювати, вони на-
вчаються володіти собою, гарно виглядати, якісно 
виконувати будь-яку справу, відповідати за свої 
вчинки, висловлювати власні думки, поважати 
себе та оточуючий світ. 

ШАХНЕВИЧ Г. О.
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Н ародний  худож-
н і й   к о л е к т и в 
ансамбль  спор-

тивного бального танцю «Ама-
тор-спорт-данс». Ансамбль 
працює в Центрі дитячої та 
юнацької творчості Солом’ян-
ського району з 1993 року. 

Засновники колективу - нео-
дноразові чемпіони України та 
призери міжнародних змагань 
з бальних танців, відмінники 
освіти України Алла Леонідівна 
та Мирослав Євгенович Кеби. 
Це педагоги за покликанням, 
але не за професією. Вони  
прийшли у педагогіку осмис-
лено, прагнучі допомогти дітям 
розкритися, розвинути їх кращі 
здібності і таланти. 

У 2006  році колективу при-
своєно почесне звання «На-
родний художній колектив».

Кеба Алла Леонідівна - від-
мінник освіти України, суддя 
вищої національної категорії 
Всеукраїнської федерації тан-
цювального спорту та суддя 
Міжнародної категорії Всесвіт-
ньої федерації танцювально-
го спорту.

Кеба Мирослав Євгенович 
- відмінник освіти України, до-
цент кафедри бальної хоре-
ографії КНУКіМ, суддя вищої 
категорії ВФТС 2.

Репертуар колективу склада-
ється з пісень, написаних вітчиз-
няними авторами та відомими 
композиторами у жанрі попу-
лярної музики. Пісні виконують-
ся українською, англійською, 
російською, французькою та 
іншими мовами народів світу.

З метою удосконалення ді-
ючого репертуару, зміцнен-
ня колективу та оздоровлення 
юних талантів, протягом бага-
тьох років «Альтана» виїздить до 
оздоровчих центрів. Активний 
відпочинок дітей в літній період – 
це добра і вкрай потрібна тра-
диція ансамблю «Альтана». Та-
ким чином, навчальний процес 
стає безперервним.

Творче життя ансамблю різно-
манітне та насичене: концер-
ти, конкурси, фестивалі, участь 
у телепрограмах, висвітлення 
досвіду роботи колективу в міс-

цевих, всеукраїнських та міжна-
родних заходах.

Вокальний ансамбль «Альта-
на» – активний учасник район-
них та міських культурних захо-
дів, популярних телевізійних та 
радіопрограм, переможець та 
лауреат багатьох всеукраїн-
ських та міжнародних конкурсів 
та фестивалів естрадної пісні.

Шоу-група «Альтана» є воло-
дарем диплому – /IV Міжна-
родного фестивалю творчості 
«Zumowa Fiesta – 2013» (Польща)/ 
за 1 місце в номінації /естрад-
ний вокал, солісти 16 – 25 років/; 
диплому – ГРАН-ПРІ XIII Міжна-
родного благодійного фестива-
лю вокальної та хореографічної 
творчості «Путь к звёздам» /ес-
традний вокал, солісти/.

Разом з Олександром Гонча-
ренко працюють педагоги, ви-
пускники ансамблю – Вікторія 

Осипець та Катерина Гонча-
ренко.

Навесні 2016 р. колектив від-
значив свій 40-річний ювілей.

Алла і Мирослав КЕБИ
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3 метою підвищення професійної майстерно-
сті педагогічного складу ансамблю та виконав-
ської майстерності гуртківців, Алла Леонідівна 
є організатором проведення спортивно-трену-
вальних зборів та майстер-класів із запрошен-
ням чемпіонів світу з європейських та латиноаме-
риканських танців. 

Вони є організаторами щорічних традиційних 
міжнародних змагань з танцювального спорту 
«Золоті ворота», всеукраїнських рейтингових та 
класифікаційних змагань «Кубок Аматора», «Ві-
драдненські зустрічі».

Серед найкращих досягнень вихованців Алли 
Леонідівни та Мирослава Євгеновича – трьохкрат-
ні переможці чемпіонатів Японії по програмі де-
сяти танців (О. Гузир - Р. Ота), бронзові призери 
чемпіонату України серед дорослих з латино-
американських танців(О. Тіщенко - М. Водоп’я-
нова), багаторазові переможці та призери між-
народних змагань серед молоді та аматорів з 
латиноамериканських танців (Д. Скуратівський 
-Г. Моргун), призери чемпіонату України серед 
юніорів з десяти танців (Е. Вагін -А. Аушева), бага-
торазові переможці рейтингових та класифіка-
ційних змагань України з європейських танців (Ю. 
Ліманський - Є. Грищенко).

Колектив ансамблю входить до Української 
асоціації спортивного бального танцю.
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Ще одна зірка Центру – 
народнийхудожній  колек-
тив  вокальний  ансамбль 
«Ластівка», художній керів-
ник Ренкова Наталія Іванів-
на, створений в 1997 році.

На сьогодні цей колектив 
– зразок високої виконав-
ської майстерності.

З аняття в ансамб-
лі спрямовані на 
оволодіння вихо-

ванцями мистецтва тан-
цю та пісні, світу музики, 
хореографії, акторського 
мистецтва.

Головне завданняпедагогів – розвиток му-
зичних і вокальних здібностей дітей, естетич-
ний розвиток, формування активного інтер-
есу й любові до музики. На заняттях гуртківці 
знайомляться з творчістю вітчизняних і зару-
біжних композиторів, слухають та аналізують 
музичні твори.

Навчає і кличе дітей у світ прекрасного худож-
ній керівник колективу Наталія Ренкова, а допо-
магають їй педагоги, композитор і аранжуваль-
ник Олександр Лісінчук, який пише музику на 
вірші Марічки Морозенко і Миколи Сингаївського 
та Оделла Колісніченко, яка розробляє яскраві 
й різнобарвні декорації.

Наталія Іванівна з династії кіномитців: мисте-
цтво любить з дитинства. Для неї робота - це жит-
тя. Вона безмежно радіє кожному успіхові своїх 
вихованців. На запитання, чому коллектив назва-
ли «Ластівкою», відповіла: «У фольклорі багатьох 
народів ластівка символізує весну. А весна - це 
піднесений настрій... Я хотіла, щоб такий настрій 
панував в ансамблі. А загалом, у нас є дуже ба-
гато виробів, на яких відтворена ластівка. І хоча 
ця пташка не співає, скажімо, так, як соловейко, 

але у неї дивовижна грація, її люблять у народі, 
вважають, що вона несе добро і любов». «Прихи-
лимось до любові»... Пісня під такою назвою зву-
чить у кожному виступі ансамблю. Вона – візитна-
картка «Ластівки» - весна і любов...

Колектив вокального ансамблю – володар-
Гран-Прі Всеукраїнського Благодійного дитячого 
мистецького фестивалю «Сім, сім».

Творчий колектив є постійним 
та бажаним учасником всеу-
країнських та міжнародних кон-
курсів і фестивалів, міських ма-
сових заходів. 

В репертуарі колективу ори-
гінальні твори класичної, на-
родної та сучасної музики, які 
постійно звучать на радіо та те-
лепрограмах: «AveMaria», «Чер-
воний мак» (вірші М.Морозенко, 
муз. О.Лісінчука), «Русалки» (вір-
ші М.Морозенко, муз. О.Лісін-
чука), «Йшла дівчина лужками» 

(українська народна пісня), «Реве та стогне Дніпр 
широкий» (українська народна пісня на вірші Т. 
Шевченка), «Лелеча доля», «Щедрик» (українська 
народна пісня), «Щебетала пташечка» ( україн-
ська народна пісня), «Ой, є в лісі калина» (україн-
ська народна пісня) тощо. 

Заняття в колективі спрямовані на підвищення 
загального культурного та духовного рівня підро-
стаючого покоління, розвитку традицій україн-
ської музичної культури.

«Душа співає!» — так говорить про себе дійсно 
щаслива людина. Пісня — найвідвертіша мова 
серця. Недарма заняття вокалом завжди вважа-
лись обов’язковим елементом аристократично-
го виховання. А сучасні вчені відкрили благотвор-
ний вплив співу на здоров’я людини і навіть на 
тривалість життя.

РЕНКОВА 
Наталя
Іванівна

ЛІСІНЧУК 
Олександр
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Б агато років поспіль скли-
кає до себе шанувальників 
Мельпомени і Талії народ-

ний  художній  колектив  естрадно-дра-
матичний театр-студія «Мандарін».

Художній керівник,відмінник освіти 
України - Селіхова Наталія Юріївна.

Педагог з хореографії - Коваленко Лі-
ана Василівна.

Наче метелики на вогні рампи щоро-
ку злітаються вихованці, щоб на повні 
груди дихати повітрям театральних під-
мостків, вживатися в образи, ролі; від-
кривати душу й розповідати про те, що 
вже так давно прагнуло вирватись назо-
вні! Або просто примірювати на себе 
різні маски.

Яскрава гримерна, таємнича гарде-
робна, де на своїх героїв чекають без-
ліч костюмів, сцена, а навіть, дві: велика 
та мала... Все це створює особливу 
атмосферу, яка надихає, розковує, 
виносить назовні найглибше та найпо-
таємніше, спонукає емоційно ділитися 
з глядачем енергетикою життя.

У «Мандаріні» немає «прем’єр» й ар-
тистів «другого плану». Тут усі рівні між 
собою. Але кожен по-своєму оригіналь-
ний та неповторний. Професійні пе-
дагоги щедро діляться своїм досвідом, 
майстерністю. Режисер та керівник те-
атру– Наталія Селіхова пробуджує в ви-
хованцях внутрішній дар бути собою і не 
соромитися цього. Вони грають у різно-
жанрових виставах, ведуть концертні 
програми, театралізовані ігри, створю-
ють пластичні етюди, естрадні номери... 
Здається, можуть усе, та головне – вмі-
ютьдружити, бути єдиним творчим ан-
самблем, а це ж неодмінна складова 
театрального мистецтва.

Навчання в студії складається з таких 
дисциплін: театр та акторська майс-
терність, основи сценічного руху, сце-
нічна мова, вокал, грим та прикладна 
хореографія.

Педагоги свою діяльність спрямо-
вують на виховання в дітей та підлітків 
любові до  мистецтва, формують став-

лення до театру не як до розваги, а як 
до  серйозної праці, що об’єднує лю-
дей загальною доброю справою, до-
помагають краще розуміти навколи-
шній світ, творчо підходити до будь-якої 
справи, вчать спілкуванню, самостій-
ності мислення, по-справжньому дру-
жити и веселитися,»наступати своїм 
страхом на  п’яти».

Вихованці говорять: «Це не ми ненор-
мальні, це світ навколо нас не такий - 
зробимо його кращим».

Вистави колективу характеризуються 
оригінальністю, цікавістю постановки, 
використанням хореографічних компо-
зицій, високою акторською майстерні-
стю, вмінням передати образ і харак-
тер героя, якістю музичного супроводу 
та світловими спецефектами.

Р епертуар театру різноманітний 
і багатий: новорічні казки, теа-
тралізовані вистави, драматич-

ні спектаклі: «Капризна принцеса», «Між 
небом і землею», «Чума на обидві ваші 
домівки», міні вистава-роздум «Казка 
про серце», пластичний етюд «Радість 
вогню», мистецька програма «Хоро-
брим серцям присвячується» за участю 
дитячих колективів Центру та народного 
художнього колективу естрадно-драма-
тичного театру-студії «Мандарін».

З року в рік - нові ідеї, кольори, емо-
ції, нові відкриття. Зрештою, це й є жит-
тя: яскраве, неповторне, різнобарвне 
та щире.

Досягнення колективу. Колектив студії 
– неодноразовийпереможець міських 
дитячих театральних фестивалів «Сріб-
не джерело»(Гран-Прі, III премія), «Чисті 
роси», (Iпремія),міжнародних фести-
валів мистецтв: «Джерело надій» (Гран-
Прі), «Кришталева зірка» (Гран-Прі), «Та-
ланти весни» (Гран-Прі), «Перевтілення» 
(неодноразово відмічений дипломом 
«Кращий сценічний ансамбль»).
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Народний художній колектив 
джаз-бенд «Крок». 

Унікальна історія колективу по-
чалася в далекому  50-му році. 
За покликом серця в 1955 р. 
прийшов до Будинку піонерів, 
закоханий в духову музику, Сер-
гій Михайлович Пилипенко.

Цій людині можна було поза-
здрити. Стільки теплоти в очах, 
завзяття, творчого горіння. Пи-
липенко С.М. з тих людей, яких 
називають ентузіастами.Своє 
захоплення музикою Сергій 
Михайлович впродовж багатьох 
років передавав хлопцям, яких 
запрошував до себе не тільки зі 
шкіл, а з «вулиці». Брав під своє 
крило так званих «важких» підліт-
ків, до яких, як правило, нікому не 
було діла. Історія колективу – це, 
в першу чергу, дні, тижні і місяці 
напруженої праці.

Юні оркестранти були не-
змінними учасниками мар-
шів-парадів, свят духової му-
зики, урочистих вечорів. «Я не 
знаю, ким стануть мої вихован-
ці, але переконаний у тому, 
що все, чого вони навчаться, 
дасть добрий засів», – вважав 
Сергій Михайлович. Він був чуй-
ним, уважним, старшим то-
варишем, вірним другом і по-
радником для кожного з них. 
«Музичне виховання – це не ви-
ховання музиканта, а, насам-

перед, виховання людини». Цей 
вислів В.О. Сухомлинського про 
значення музичного виховання 
вже став афоризмом. Музична 
творчість споконвічно була най-
сильнішим засобом впливу на 
духовний світ людини і викорис-
товувалась як «інструмент» його 
формування.

Не багато його вихованців 
стали видатними музикантами, 
але майже всі вони достойні 
люди, корисні суспільству.

Після смерті Сергія Михайло-
вича дитячим колективом духо-
вого оркестру опікувався його 
вихованець – Баєвський Анато-
лій Григорович, який протягом 
багатьох років вдосконалював 
роботу колективу. Неодноразо-
во колектив ставав лауреатом 
і переможцем оглядів і кон-
курсів духової музики, супро-

воджував багато 
заходів, що про-
водились в Бу-
динку піонерів, 
в районі, в місті. 
За свою сумлін-
ну працю, любов 
до дітей і висо-
кий професіо-

налізм Анатолій Григорович був 
нагороджений відзнакою Мініс-
терства освіти і науки – знаком 
«Відмінник освіти України».

Вихованець Сергія Михайло-
вича – Забродський Михайло 
Олександрович реорганізував 
духовий оркестр в джаз-бенд 
«Крок» (1991 р.). В 1995 р. колек-

тиву присвоєно звання «Зразко-
вий художній колектив».

Славний 50-річний шлях ко-
лективу було відзначено в 2005 р.

В 2010 році колектив одержав 
високе звання «Народний ху-
дожній колектив», керівником 
народного художнього колекти-
ву джаз-бенд «Крок» став           
Забродський М.О.

На свято зібралися вихованці 
багатьох років. Їхні розповіді про 
своє життя, про любов до музи-
ки, яку вони несуть по своєму 
життю, є найвищою нагородою 
світлої пам’яті Сергія Михайло-
вича Пилипенка.

Колектив є постійним учасни-
ком міських та районних свят, 
культурних заходів. Художній 
колектив бере участь у про-
грамі для дітей-інвалідів «Повір 
у себе», а також неодноразово 
ставав лауреатом Всеукраїн-

Баєвський А.Г., Забродський М.О. серед вихованців 

Пилипенко С.М. з вихованцями

Баєвський А. Г. з вихованцями

Забродський М. О.
з вихованцями
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ського фестивалю «Талан-
ти твої, Україно!».

В колективі займаєть-
ся понад 40 гуртківців, учні 
1-11 класів. В репертуарі 
ансамблю популярні ес-
традні та джазові компози-
ції В.Івасюка, П.Дворського, 
М. Мозгового, Бріга,Джамп-
ліна, Діаса, Паулса та ін-
ших композиторів.

Слід відзначити високе 
відношення до мистецтва 
музики також педагога – 

вихованця цього колективу 
– Михайлова Олександра, 
який зараз, як і його вчителі, 
присвячує своє життя вихо-
ванцям оркестру.

Народний художній колек-
тив джаз-бенд «Крок» одер-
жав посвідчення номінанта 
районної Алеї педагогічної 
слави «Педагогічне сяйво» 
Солом’янської районної в 
м. Києві державної адміні-

страції; диплом I-го міжна-
родного інструментального 
конкурсу Е. Станкевича за 
високий рівень професійної 
підготовки.

Оркестр є постійним 
учасником творчих звітів 
майстрів мистецтв та ху-
дожніх колективів, міжна-
родних фестивалів дитячої 

творчості «Золотий лелека». Неодноразово отри-
мував дипломи, грамоти, подяки за підтримку ди-
тячої творчості і талантів дітей, за вагомий внесок у 
розбудову майбутнього України.

Творчі здобутки колективу:
 2017 Диплом Гран-Прі, Фестиваль «Талано-
вита Україна - 2017».
 2017 Грамота I місце в номінації «Виконав-
чий жанр»,IIтур фестивалю Київського місь-
кого конкурсу творчості дітей та молоді «Та-
лантам нема перешкод».
 2017 Диплом Міжнародного фестивалю 
дитячої творчості «Золотий лелека», лауреат I 
премії в номінації «Музичне мистецтво».
 23-28.11.2013 Гран-прі, Міжнародний кон-
курс-фестиваль «Music Fest» (м. Київ МЦК )— 
солістка Біловіл Софія.
  23-28.11.2013 Гран-прі, Міжнародний кон-
курс-фестиваль «Music Fest» (м. Київ МЦК) - 
соліст Михайлов Іван.
 1 місце у номінації «Інструментальна му-
зика» на Міжнародному фестивалі-конкур-
сі інструментальної музики (Болгарія).
 1 місце у номінації «Інструментальна 
музика» на фестивалі-конкурсі «На хвилях 
Євпаторії».
 1 місце у номінації «Інструментальна му-
зика» на міському фестивалі- конкурсі «Мо-
лоді таланти» (м. Київ).

БАЄВСЬКИЙ
Анатолій
Григорович

ЗАБРОДСЬКИЙ
Михаїл
Олександрович

МИХАЙЛОВ
Олександр
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Т ворчою  майстернею  Цен-
тру  є  народний  худож-
ній  колектив  студії  обра-

зотворчого  мистецтва»Чарівна  скриня». 
Створила цю дивну «країну» в  1994 р. Вап-
нярська Інеса Дмитрівна,відмінник освіти 
України, член Спілки художників України, 
член Національної спілки майстрів народ-
ного мистецтва України. «Мене надихає 
життя, стосунки з людьми, поезія і музика», 
- каже художниця, твори якої відображають 
неповторний колорит петриківського роз-
пису, поєднаний з елементами сьогоден-
ня. В 2002 році колективу присвоєно звання 
«Зразковий художній колектив», а в 2017 ро-
ціколектив одержав звання «Народний ху-
дожній колектив».

Вихованці студії постійно беруть участь 
у виставках, проектах, акціях та конкурсах.

Основна мета роботи педагога – навчити 
дітей початковим основам образотворчого 
мистецтва та декоративного розпису; оз-
найомити з різновидами основних художніх 
прийомів і закономірностей українсько-
го розпису; їхнє опанування та засвоєння; 
формувати естетичний смак, виховувати 
шанобливе ставлення до народних тради-
цій, національної свідомості.

За високий рівень художньої майстерно-
сті та активну виставкову діяльність колектив 
студії «Чарівна скриня» нагороджено гра-
мотами та дипломами всеукраїнських та 
міжнародних виставок, конкурсів, проектів 
та програм.

Вихованці направляють свої фантазії і вті-
люють їх в життя в петриківському розписі, 
живописі, академічному малюнку.

Національний музей Т.Г. Шевченка на-
діслав лист-подяку за участь у проведен-
ні виставки «Українське Різдво», яка була 
організована спільно з Національним 
історико-етнографічним заповідником 
«Переяслав».

Творче кредо педагога: «Майже кожна ди-
тина – художник», і завдання керівника допо-
могти дитині розкритися, сформувати влас-
ний, тільки їй притаманний «художній почерк».

З разковий художній колектив ансамбль спор-
тивного та сучасного танцю «Шанс», керівник 
Паламарчук Олександра Миколаївна, засно-

ваний в 2002 р.
Людина талановита і самовіддана, ентузіаст сво-

єї справи. Заняття в колективі ансамблю сприяють 
розвитку та укріпленню здоров’я дітей, формуванню 
фізичних та психомоторних якостей дитини, розвит-
ку пізнавальних інтересів, художнього та естетичного 
смаків дитини, творчої активності, підвищення загаль-
ного, культурного рівня дітей, стимулюванню їх вольо-
вих, патріотичних та моральних якостей.

Колектив є активним учасником багатьох районних 
та міських заходів, вдало й тісно співпрацює з іншими 
колективами Центру. 

В репертуарі ансамблю танцювальна композиція 
«Україна», «Биття серця», стилізований український та-
нок «Зозуленьки».

Колектив ансамблю став лауреатом 1-ої премії III 
Всеукраїнського благодійного фестивалю – конкурсу 
«Квітуча Україна» в номінації: хореографія, спортив-
ний танець (I, III вікові категорії).

Педагог, крім занять, проводить значну виховну ро-
боту, вчить дітей бути не тільки фізично розвиненими, 
красиво рухатися, але й виховує в них високі людські 
якості: гідність, патріотизм, чесність, порядність, дисци-
плінованість, вчить піклуватися один про одного, культу-
рі спілкування, умінню поводитись в суспільстві.
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За високі показники в навчанні 
та  вихованні  гуртківці  неодно-
разово  були  відзначені  почес-
ними нагородами:
 диплом Центру дитячої та 
юнацької творчості Солом’ян-
ського району м. Києва ви-
хованки основного рівня нав-
чання зразкового художнього 
колективу ансамблю спор-
тивного та сучасного танцю 
«Шанс» в номінації «За відда-
ність улюбленій справі»;
 диплом бронзового призера 
IIIміжнародного фестивалю 
у номінації «Сучасний танець» в 
категорії від 13 років;
 диплом золотого призера 
IIIміжнародного фестивалю 
танцю ансамбль «Шанс» у но-
мінації «Сучасний танець» в ка-
тегорії до 12 років;
 диплом за III місцеГоловного 
управління освіти і науки вико-
навчого органу Київської міської 
ради (КМДА) міський фести-
валь-конкурс дитячої та юнаць-
кої художньої творчості навчаль-
них закладів м. Києва в рамках 
всеукраїнського фестивалю 
дитячої та юнацької творчості 
«Чисті роси» у номінації «Хоре-
ографічне та модельно-хорео-
графічне мистецтво»;

А нсамбль естрад-
ного та стилізова-
ного танцю «Пек-

тораль» працює в Центрі 
дитячої та юнацької творчості 
Солом’янського району м. Ки-
єва з 1997 року. Засновниками 
ансамблю є Девіцька Галина 
Василівна та Девіцький В’ячес-
лав Йосипович.

Педагоги ансамблю в минулому професійні артисти. В репер-
туарі ансамблю «Пектораль» було більше 25 різнопланових танців 
та хореографічних композицій.

Ансамблю естрадного та стилізованого танцю «Пектораль» 
в 2003 році було присвоєно звання «Зразковий художній колектив».

В тому ж році ансамбль «Пектораль» став дипломантом Міжна-
родного фестивалю танців народів світу «Веселкова терпсихора»; 
отримав І премію Всеукраїнського телевізійного конкурсу-фести-
валю «Веселі канікули -2003».

В 2006 році колектив під керівництвом Галини та В’ячеслава Де-
віцьких відвідали Магдебург та Берлін, несучи радість юним та 
дорослим глядачам з Німеччини. Хореографічні композиції, спов-
нені дотепного гумору та неповторного національного колориту, 
стали візитною карткою колективу. А сам колектив – гідний учас-
ник Днів України в Німеччині.
14  жовтня  2007  р.  на сцені Центру відбувся спільний концерт 

зразкового художнього колективу естрадного та стилізованого 
танцю «Пектораль» та «Поліцай-хору» з  Магдебургу. Наші гос-
ті повезли до Німеччини незабутні враження про темпераментні 
українські танці та щиру гостинність нашого Центру.

З 2013 року колектив очолили:
Пехоцький Андрій Володимирович –керівник ансамблю,артист-

балету, балетмейстер-репетитор Академічного ансамблю пісні  
і  танцю Державної прикордонної служби України, викладач кла-
сичного  танцю, вчитель хореографії та художньої культури.

Тригуб Ганна Сергіївна – керівник ансамблю,  балетмейстер-по-
становник, педагог ансамблю народно-сценічного танцю; теоре-
тик-критик хореографічних дисциплін.

Заслужена артистка України, балетмейстер, викладач  класич-
ного танцю, вчитель хореографії та художньої культури - Садовни-
ча Діана Олексіївна, за плечима якої 30 років професійного  ста-
жу артистки балету в професійних колективах України:

З появою нових  керівників – Діани Олексіївни та Андрія Воло-
димировича – в ансамблі  з`явилися нові сучасні твори такі, як: 
«Вперед, Україно!», «Вогні Нью Йорку», «Відчуття  сьогодення», «Бал 
у  Вероні», «Увезу тебя я в Тундру», «Циганський танець», «Полька  
Пектораль», «Кавказький  танець», «Джиммі, Джиммі», «Івана Купа-
ла», «Квітка душа», «Віночок» та інші.

Колектив постійно виїжджає на міжнародні та всеукраїнські  

Девіцька Г.В.

Девіцький В.Й.

ДЕВИЦЬКИЙ В. Й. ДЕВИЦЬКА Г. В.
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конкурси-фестивалі, з успіхом 
займає почесні місця, зокрема: 
«Джерело надій» (лауреат 1 та 2 
премії),  «Соняшник» ( Гран Прі),  
«Квітка Надій» (1 місце),  «EURO 
MUSIC DANCE» (лауреат 2 пре-
мії), «I Всеукраїнський телевізій-
ний дитячий фестиваль танцю»,  
«Brilliant Запрошує»  (1 місце 
іГран прі),  «Day of the Dance» (2 
місце),   «Чисті роси» ( 2 місце), 
«Феєрія зірок» (лауреат 1 пре-
мії), «Створюй своє майбутнє 
зараз» ( 1 місце), «Україна зби-
рає таланти» (2 місце), «Зоряна 
брама» (1-2 місце), брав участь 
в міському концерті, присвяче-

ному Міжнародному дню циган, 
вітав з сольним концертом пра-
цівників соціальної сфери Дні-
провського району міста Києва.

Педагогічний колектив зразко-
вого ансамблю сучасного стилі-
зованого танцю «Пектораль» - це 
колектив однодумців, творчих, 
талановитих людей, справжніх 
професіоналів. Кожний педагог 
- неординарна особистість, яка 
володіє навчальними психоло-
гічними технологіями виявлення 
і розвитку вікових та природних 
здібностей дитини. Усіх об’єд-
нує найголовніше - любов до ді-
тей та повсякденна турбота про 

всебічний розвиток вихованців. 
З 2015 року педагогічний 

склад ансамблю поповнився 
молодим та перспективним 
спеціалістом, діючою артист-
кою балету заслуженого акаде-
мічного ансамблю пісні і танцю 
Збройних Сил України – Садов-
ничоюАнною,яка внесла новий 
подих сучасності в виховання 
дітей та висловила свої думки 
в нових постановках «Сила Лю-
бові», «Кримська легенда», які 
зайняли перші місця на міжна-
родному та всеукраїнському 
конкурсах «Соняшник» та «Зо-
ряна брама».

З разковий художній колектив ет-
нографічно-історичний  гурток 
«Самбатас» був заснований 

у 2003 році як гурт однодумців (самоді-
яльна група за спільними інтересами). 
З 2005  року працює в Центрі дитячої 
та юнацької творчості Солом’янсько-
го району м. Києва, керівники: Регуль-
ський  .М., Регульська С.Я.

Колектив ставить перед собою завдан-
ня формувати у підростаючого поколін-
ня національної свідомості, виховувати 
любов до Вітчизни, до рідної мови, до 
свого народу, його традицій, історії та 
культури. На даний час колектив відвідує 
84 дитини віком від 4 до 18 років в групах 
початкового та основного рівнів.

Пізнання етнографії та історії орієнтує 
гуртківців на розширення кола уявлень 
про культурні традиції українського на-
роду, їх побут, сприяє дітей у своїй ді-
яльності керуватися загальнолюдськими 
цінностями.

Колектив бере участь в історико-ет-
нографічних заходах, виставках, май-
стер-класах, інтерактивних іграх, ка-
меральних іграх, екскурсіях до музеїв, 
займається різноманітною дослідниць-
кою роботою побуту, звичаїв та традицій 
народної культури.
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З разковий художній ко-
лективансамбль  на-
родних  інструментів 

та  української  пісні  «Чорно-
бривці» був створений в Цен-
трі дитячої та юнацької твор-
чості м. Києва в 1989  році. 
Засновником та керівником 
ансамблю впродовж всіх ро-
ків його існування є таланови-
тий музикант, висококваліфі-
кованийпедагог – Давиденко 
Володимир Павлович. 

В 2016 році фольклорний ан-
самбль «Віночок» та вокальний 
ансамбль  «Горлиця»  з метою 
збереження та розповсюджен-
ня пісенно-фольклорних та 
народних традицій вирішили 
об’єднатися. Художнім керів-
ником ансамблю стає Роман-
ченко Віта Віталіївна. Педагоги 
багато сил приділяють вихо-
ванню любові до української 
пісні, шанобливого ставлення 
до національної та духовної 
культури, розвитку творчих зді-
бностей кожної дитини.

Репертуар ансамблю скла-
дається з різноманітних му-
зичних композицій, в яких ві-
дображається життя та побут 
українського народу, світ при-
роди і людини, культура народів 
інших країн. Вихованці колекти-
ву виконують обробки україн-
ських народних пісень і танців, 
твори композиторів-класиків та 
українських композиторів, ори-
гінальні твори для оркестру на-
родних інструментів, обрядові, 
козацькі, сучасні пісні та пісні в 
обробці В. Давиденка та інших 
музикантів: «Віночок з україн-
ських народних мелодій» (в об-
робці В. Давиденка), українські 
народні пісні: «Ой у гаю, при 
Дунаю…», «Гарна господиня» 
тощо.

Г ордість Центру – 
зразковийхудож-
ній колектив студія 

м’якої іграшки «Казковий світ», 
керівником якого є відмінник 
освіти України – Станкевич-
Наталія Василівна (створений 
у 1994  р.), людина, яка пере-
творює ремесло на творчість, 
знає, що кожна річ, зроблена 
своїми руками, вбирає в себе 
добру енергію її автора, несе 
позитивну енергетику.

Станкевич Н. В. – кваліфіко-
ваний спеціаліст, творчий пе-
дагог, що досконало володіє 
методикою навчання пошит-
тя м’якої іграшки, талановита 
майстриня, роботи якої добре 
відомі в районі та місті. На 
заняттях вдало поєднує наці-
ональний колорит народної 
іграшки з сучасними тенден-
ціями і матеріалами, сприяє 
розвитку творчих здібностей 
вихованців. Всі роботи гуртківці 
виготовляють за авторськими 
розробками педагога.

Наталія Василівна використо-
вує національні мотиви, прово-
дить бесіди з історії української 
ляльки, що сприяє формуван-
ню у гуртківців духовної культу-
ри на основі традицій україн-
ського народу. 

У гуртку «Казковий світ» діти 
відкривають для себе світ на-

родної іграшки. Колектив студії 
постійний учасник дитячих ви-
ставок на Андріївському узво-
зі, беруть участь в благодійних 
виставках для дітей-сиріт, в кон-
курсі «Іграшковий вернісаж».

Велика увага на заняттях при-
діляється естетичному вихо-
ванню гуртківців, розвитку їхньої 
фантазії, художнього смаку, 
творчої уяви, вихованню добро-
ти, взаємоповаги 

За допомогою народної 
іграшки відбувається вивчен-
ня й пропаганда культурних 
надбань свого народу. Ната-
лія Василівна дає дітям знання 
про культуру, обряди і традиції 
українського народу; знайо-
мить з матеріалом, способом 
виготовлення, змістом і значен-
ням народної іграшки; фор-
мує знання про традиційний 
одяг; ознайомлює з народни-
ми ремеслами; дає уявлення 
про історію створення народ-
ної іграшки.

Іграшки Станкевич Н. В. при-
крашають Державний музей 
іграшок у м. Києві. Розроб-
ки м’яких іграшок Станкевич 
Наталії Василівни захищені ав-
торським правом.
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Зразковий  художній  колек-
тив  хор  «Камертон» відзначив 
своє16-річчя. Виріс він зі звичай-
ного хорового гуртка. У 2001 
році Вікторія Гуріна-Хлоп’янець 
почала працювати керівником 
початкового рівня, а в 2005 році 
стала керівником колективу.

У 2016 році колектив хору «Ка-
мертон» здобув почесне звання 
«Зразковий художній колектив».

Колектив налічує 55 дітей ві-
ком від 4 до 18 років в групах 
початкового та основного рів-
нів навчання. В репертуарі 
колективу твори народної та 

сучасної музики. Хор «Камер-
тон» є активним пропаган-
дистом української хорової 
музики, вони виконують твори 
сучасних авторів (Лесі Дичко, 
Богдани Фільц, Ігоря Шамо, Во-
лодимира Шаповаленка, Юрія 
Щуровського) та використову-
ють насичену хорову палітру, 
емоційність, тонке відчуття сти-
лю того чи іншого композито-
ра. Значне місце у репертуарі 
гуртка посідають твори україн-
ських класиків.

Основною метою педагога 
є гармонійний розвиток дітей, 
залучення їх до прекрасного. 
Заняття в колективі допомага-
ють розвивати художні та есте-
тичні смаки дитини. Вихованці 
оволодівають вокально-хоро-

Колектив ансамблю бере участь 
у міських та районних конкурсах, 
фестивалях, концертах та благодій-
них акціях.

Неможливо переоцінити значення 
народної пісні. Пісня така ж давня, як 
і мова. Мова і пісня – це найцінніші здо-
бутки українського народу. Люблять і 
оберігають народну пісню вихованці 
ансамблю, тому що саме в народ-
них піснях вся доля, весь справжній 
характер України.

Педагоги ансамблю виховують по-
шану до народних звичаїв, любов до 
народної музики; поглиблюють знання 
гуртківців стосовно творчості компози-
торів – фольклористів: М. Леонтовича 
та С. Людкевича; знайомлять з обря-
довою основою українського акаде-
мічного співу. У виконанні ансамблю 
звучать українські народні пісні: «Ой є в 
лісі калина», «Рушники», «За світ встали 
козаченьки», українські обрядові пісні 
«Веснянка», колядки, щедрівки.
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вими навиками, знайомляться з культурною 
спадщиною нашої країни, тому виступи колек-
тиву завжди оригінальні та досконалі. Вихованці 
хору «Камертон» вміють передати характер піс-
ні, відчувають її, мають високий рівень акторської 
майстерності та сценічної культури.

За 16 років діяльності хору «Камертон» вибу-
довувалися цілі та напрямки розвитку колективу. 
Заняття проходять з урахуванням психологічних 
та індивідуальних особливостей гуртківців, завдя-
ки чому на заняттях панує творча атмосфера. 
Вихованці колективу є постійними та бажаними 
учасниками масових заходів.

Широкий професійний кругозір педагога, ак-
тивні пошуки нового, неординарний підхід до на-
вчально-виховного процесу засвідчують, що пе-
дагог іде в ногу з часом і докладає зусиль, щоб 
побачити щасливе майбутнє своїх вихованців.

Вікторія Михайлівна працює з твердим пере-
конанням, що сподівання успіху живе в кожній 
дитині і творцем успіху повинні виступати і вихо-
ванці, і педагоги, і батьки. Педагог налаштовує 
гуртківців на успіх: чим більше праці, захоплен-
ня, бажання працювати, тим більший успіх.

Ц ентр творчості з метою визначення рівня 
практичної підготовки вихованців прово-
дить організаційно-масову роботу для 

гуртківців, їх батьків, учнів шкіл та мешканців ра-
йону у формі концертів, програм, змагань, по-
ходів, екскурсій, навчально-тренувальних зборів. 
Проектна діяльність охоплює більше 2500 школя-
рів щомісячно. Щорічно ЦДЮТ відвідують масові 
заходи понад 25 000 глядачів.

Звичайно, позашкільний заклад не може захи-
стити дитину від негативного впливу середови-
ща, але в змозі заповнити її вільний час, надати 
можливість самореалізуватися, досягти успіху.

Стало доброю традицією вітати нових гурт-
ківців та їхніх батьків на святі «Наш теплий дім», 
яке щорічно проводиться на початку вересня за 
інформаційною підтримкою районної газети 
«Солом’янка».

У межах заходу проводяться виставки кращих 
робіт образотворчого мистецтва і декоратив-
но-прикладної творчості вихованців закладу, кон-
цертна програма за участю колективів художньої 
- самодіяльності ЦДЮТ, творчі зустрічі з випускни-
ками, діячами культури та мистецтва, представ-
никами відділу освіти та районної ради.

За останні п’ять років у ЦДЮТ проведено по-
над 650 масових заходів, спрямованих на есте-
тичне, духовне, патріотичне, екологічне, грома-
дянське виховання підростаючого покоління

Творча, доброзичлива атмосфера в закладі 
підтверджує: Солом’янський Центр творчості – 
це справжній дім радості й добра!

Ми впевнені, що попереду в нашомуЦентрі ді-
тей та юнацтва цікаве творче життя, нові поколін-
ня, захоплені улюбленою справою. І ще не один 
десяток років ЦДЮТ буде центром радості, до-
бра і духовного багатства.

Наші педагоги та вихованці і надалі підтриму-
ватимуть високий рівень майстерності, а Центр 
відкриє двері ще не для одного покоління дітей.
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90 років... Одна мрія 
на всіх. Світ дитинства, 
створений педагогами 
і гуртківцями Центру 
різних поколінь, сьогодні 
міцнішає й розвивається, 
зберігає традиції і 
спрямований у майбуття.
Центр у вічному русі, 

тому що завжди молодий, 
як вихованці, і йому, як 
дитинству, притаманний 
постійний розвиток.
Ми впевнені, що 

попереду в нашому 
Центрі дитячої та юнацької 
творчості цікаве творче 
життя, нові покоління, 
захоплені улюбленою 
справою. І ще не один 
десяток років ЦДЮТ буде 
центром радості, добра 
і духовного багатства.
Наші педагоги та 

вихованці і надалі 
підтримуватимуть високий 
рівень майстерності, 
а Центр відкриє двері 
ще не для одного 
покоління дітей.

Зразковий  художній  колектив 
циркова студія «Арена».

У 2006 році в Центрі дитячої та 
юнацької тво рчості Солом’янсько-
го району м. Києва була створена 
циркова студія «Мрія». Наказом 
№ 92 від 11.09.2013 року «Про змі-
ну назви» циркову студію «Мрія» 
було перейменовано на циркову 
студію «Арена». Засновником та 
постійним художнім керівником 
колективу була і є педагог Криво-
ручко Наталія Сергіївна. 

К олектив налічує 62 
вихованця віком від 
5 до 18 років в групах 

початкового, основного та вищого 
рівнів навчання. В репертуарі ко-
лективу є акробатика, жонглюван-
ня, повітряна гімнастика, хула-ху-
пи, каучук.

Основна мета роботи педа-
гогів: Соболєвої Н.Б., Міловано-
вої О.К.,       Камєнєва В.І. – гармо-
нійнийрозвиток дітей, залучення 
їх до занять, що сприяють розвит-
ку та укріпленню здоров’я дітей, 
формують фізичні та психомо-
торні якості, розвивають пізна-
вальні інтереси, художні та есте-
тичні смаки дитини, пропагують 
здоровий спосіб життя. Вихованці 
оволодівають основами акро-
батики, циркових жанрів, хоре-
ографії та пластики в обсязі, до-
статньому для участі в концертній 

діяльності, тому виступи колективу 
завжди оригінальні та досконалі. 
Вихованці студії уміють передати 
характер циркових номерів, відчу-
вають їх, мають високий рівень ак-
торської майстерності та сценічної 
культури.

Циркова студія »Арена» нео-
дноразово була відзначена:

 подякою керівництвом Екс-
пертної служби МВС України 
за професійний виступ на 
урочистих заходах, присвяче-
них вшануванню ветеранів та 
найкращих працівників Екс-
пертної служби МВС України;
 дипломом за участь 
у VI Благодійному дитячому 
проекті до Дня захисту дітей 
«Світ талантів - Цвіт нації»;
 дипломом Міністерства 
освіти і науки, молоді і спор-
ту України, Міністерства 
внутрішніх справ за участь 
у благодійному концерті для 
вихованців шкіл-інтернатів;

Гуртківці ансамблю беруть 
участь у проведенні Новорічних 
ялинок для дітей району, місь-
ких та районних заходах до Дня 
незалежності України, вечорах, 
присвячених визволенню міста 
Києва від німецько-фашистських 
загарбників та на концертах для 
ветеранів Другої світової війни.
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Т ворчою май-
стернею Цен-
тру є гурток 

«Практичний інтелект» керівник 
Жир Олена Олександрівна.

Гурток засновано у 1995 
році, мав назву «Моделювання, 
конструювання та оздоблен-
ня одягу». З 2014 р. має назву 
«Практичний інтелект»

Гурток об’єднує дітей, які 
виявляють інтерес до історії та 
мистецтва свого народу, яким 
подобається створювати дива 
власними руками. 

Олена Олександрівна Керів-
ник студії докладає максимум 
зусиль для розвитку творчої осо-
бистості. Вмілі дитячі руки ро-
блять лелек з серветок із націо-
нальним орнаментом (плахти, 
шаровари), браслети з ниток 
в національних кольорах, ро-
динне дерево (аплікація).

Для бійців АТО гуртківці виго-
товили обереги, витинанки, бе-

ручи за основу українські мо-
тиви, зірочки в техніці орігамі, 
вузликові ляльки.Гуртківці взяли 
участь у підготовці виставкових 
робіт до творчого проекту «Віхи 
української культури». Гурток 
відкриває широкий простір 
для естетичного розвитку дітей 
та набуття умінь професійного 
створення оригінальних побу-
тових речей.

Особлива увага приділя-
ється використанню фоль-
клорного матеріалу, націо-
нальних традицій, народного 
мистецтва.

Спортивно-хореографічний ансамбль «Грейс» 
був заснований в листопаді 2012 році. Керівники: 
Сердюк Мирослава Григорівна – майстер спор-
ту України з художньої гімнастики; член збірної ко-
манди України з художньої гімнастики та багато-
разова призерка чемпіонату України з художньої 
гімнастики, Кирилюк Ірина Миколаївна – член 
спілки хореографів України, артистка балету, 
тренер-хореограф збірної команди по художній 
гімнастики. Невзгляд Владислава Олегівна – ви-
хованка народного колективу хореографічного 
ансамблю «Чисті роси».

Головна мета педагогів – розвиток та популя-

ризація синтезу спорту та хореографії, як засобу 
фізичного та естетичного розвитку особистості, 
створення міцної основи для виховання здорового, 
працездатного, гармонійно-розвинутого покоління.

Спортивно-хореографічний ансамбль 
«Грейс» є лауреатом багатьох конкурсів:

Всеукраїнський вокально-хореографічний 
конкурс фестиваль «KIEVARTTIEM», Міжнародний 
дитячий танцювально-вокальний фестиваль-кон-
курс «Brilliant запрошує», міський Всеукраїнський 
фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті 
роси», Всеукраїнський фестиваль-конкурс та-
лантів «Феерия звезд»

Г урток  «Карате» 
працює в Центрі 
з 2005 року, керів-

ник гуртка Тальянський Марк 
Ілліч – чемпіон України з кара-
те, суддя міжнародної катего-
рії, голова судової колегії Всеу-
країнської федерації бойових 
мистецтв, 2-й дан. 

Заняття з карате – це здо-
ров’я, вміння самозахисту, 
витримка, сила волі, працьо-
витість, повага до старших, 
виховання патріотизму, відпові-
дальність за свої вчинки.

Гуртківці Центру активно бе-
руть участь у спортивному житті, 
стають призерами та перемож-
цями чемпіонатів Києва, Укра-
їни та різних турнірів з карате, 
кікбоксингу, козацькому двобію.

Педагогами гуртків працюють 
учні М. Тальянського: Олег Бо-
бирь, суддя міжнародної кате-
горії, 2-й дан карате та Максим 
Кубасов.
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Інструментальний ансамбль  «Анатра»,  керів-
ник ансамблю Буц Н.С.

Л ауреат Всеукраїнського фестива-
лю класичної та камерної музики 
«Різдвяний зорепад». Провідним 

завданням колективу є не тільки знайомство 
з найкращими зразками народної та класичної 
музики, але й вплив через музику на весь духов-
ний світ дитини, її чуттєву сферу.

Концертна діяльність ансамблю «Анатра» різ-
номанітна. Вони беруть участь в районному 
фестивалі української пісні, в концертах «Різд-
вяні зустрічі», «Весняна капель» (Шевченківський 
район м. Києва), в міському концерті-презента-
ції збірок «Українські народні пісні та популярна 
музика для ансамблів» (упорядник О. Макарен-
ко), в міському фестивалі-конкурсі дитячої та 
юнацької художньої творчості навчальних закла-
дів м. Києва в рамках Всеукраїнського фести-
валю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси». 
Колектив бере активну участь в культурному жит-
ті Центру, району, міста, співпрацює з духовим 
оркестром НАУ.

Г урток класичного танцю «Перлина» 
створений 01.09.2016 року, керівник 
Тимошенко Вікторія Іванівна, але 

вже встиг завоювати прихильність і педагогів Цен-
тру, і батьків. У гуртку займаються дівчата віком 
від 5-12 років, які хочуть навчитися основам хоре-
ографії, бо хореографічне мистецтво вчить кра-
си і виразності рухів, формує поставу,розвиває 
фізичну силу, вправність.

В репертуарі гуртка: «Па-де-труа» (з балету 
Лускунчик), вальс »Голубий Дунай», варіація Кітрі 
(з балету «Дон-Кіхот»), «Сакура» (японський та-
нець), «Мазурка» (з балету »Пахіта»), «Джампе» 
(з балету «Баядерка») тощо.
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I нструментальний  ансамбль  «Срібні 
струни», керівник Вініченко О.М..

Ансамбль «Срібні струни» – володар-
Гран-прі I Міжнародного конкурсу-фестивалю 
музики, пісні і танців «Golden Stars of Spring».

Керівник ансамблю – О. Вініченко особливу 
увагу приділяє вихованню у гуртківців таких при-
кметних рис національного характеру українців, 
як працьовитість, гуманізм, мудрість, повага до 
інших народів, почуття гумору.

Велика виконавська майстерність – ось вершина, 
на яку прагнуть піднестися всі вихованці ансамблю.

Репертуар ансамблю «Срібні струни» – укра-
їнські народні пісні та твори українських ком-
позиторів.

Ансамбль бере участь в концертах, міських 
фестивалях-конкурсах: концерт №6 «Квітневі 
зірки» абонементу Київської дитячої філармонії, 
міський конкурс оркестрів та ансамблів народ-
них інструментів «З барвінкового лугу», міський 
фестиваль-конкурс дитячої та юнацької художньої 
творчості навчальних закладів м. Києва в рамках 
Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 
творчості «Чисті роси»
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Центр творчості з метою визначення 
рівня практичної підготовки вихованців 
проводить організаційно-масову роботу 
для гуртківців, їх батьків, учнів шкіл та 
мешканців району у формі концертів, 
програм, змагань, походів, екскурсій, 
навчально-тренувальних зборів. Проектна 
діяльність охоплює більше 2500 школярів 
щомісячно. Щорічно ЦДЮТ відвідують 
масові заходи понад 25 000 глядачів.
Звичайно, позашкільний заклад не може 
захистити дитину від негативного впливу 
середовища, але в змозі заповнити 
її вільний час, надати можливість 
самореалізуватися, досягти успіху.
Стало доброю традицією вітати нових 
гуртківців та їхніх батьків на святі «Наш 
теплий дім», яке щорічно проводиться 
на початку вересня за інформаційною 
підтримкою районної газети «Солом’янка».
У межах заходу проводяться виставки 
кращих робіт образотворчого мистецтва 
і декоративно-прикладної творчості 
вихованців закладу, концертна програма 
за участю колективів художньої - 
самодіяльності ЦДЮТ, творчі зустрічі 
з випускниками, діячами культури 
та мистецтва, представниками 
відділу освіти та районної ради.
За останні п’ять років у ЦДЮТ 
проведено понад 650 масових заходів, 
спрямованих на естетичне, духовне, 
патріотичне, екологічне, громадянське 
виховання підростаючого покоління
Творча, доброзичлива атмосфера в закладі 
підтверджує: Солом’янський Центр творчості 
– це справжній дім радості й добра!
Ми впевнені, що попереду в нашому 
Центрі дітей та юнацтва цікаве творче 
життя, нові покоління, захоплені 
улюбленою справою. І ще не один 
десяток років ЦДЮТ буде центром 
радості, добра і духовного багатства.
Наші педагоги та вихованці і надалі 
підтримуватимуть високий рівень 
майстерності, а Центр відкриє двері 
ще не для одного покоління дітей.


