


Дитячий колектив 
  У 2014-2015 навчальному році в 338 гуртках 

займається 5 267 дітей за профілями: 

• Художньо - естетичний - 76% 

• Науково - технічний - 12% 

• Гуманітарний - 7% 

• Еколого-натуралістичний - 2% 

• Туристсько-краєзнавчий - 2% 

• Долслідницько-експерементальний - 1% 

 



Розподіл педагогічних працівників  

за місцем основної роботи 

 

Всього 141 педагога 

Штатні працівники  - 124 чол. (88%)  

 Сумісники 17 чол. (12%) 



Відділи ЦПР 
• Естетичної творчості 

• Науково-технічної творчості 

• Народних ремесел 

• Декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва  

• Організаційно-масової 

роботи 

• Психолого-методичного 

забезпечення освітнього 

процесу 

• Зразковий театр моди 

«Барвограй» 



• вокальний ансамбль 
“Мальви” 

 

 

• творче об’єднання 
декоративно-
вжиткового 
мистецтва “Червона 
калина” 

Мають звання  

“Народний художній колектив”: 



• майстерня 

декоративного 

розпису 

 

 

• духовий оркестр 

”Унісон” 

“Народний художній колектив” 



 “Народний художній колектив” 

• ансамбль 

спортивного 

бального  танцю 

“Діалог”  

 

•  хореографічний   

ансамбль “Сонечко” 
 



 

• вокально-хорова 

студія “Диво 

калинове” 

 

• театр пісні 

“Ладоньки” 

“Зразковий художній колектив” 



“Зразковий художній колектив” 

• пластичний  театр  

“Веста” 

 

 

• хореографічний 

ансамбль “Волошки” 

 



 

 

• музей історії 

Святошинського 

району 

 

“Зразковий музей” 



“Зразковий художній колектив” 

• творче об'єднання  

орігамі “Журавлик” 

 



 Співпраця з бібліотеками міста: 
-  Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей; 

-  Центральна бібліотека для дітей та юнацтва 

«Молода гвардія»; 

-  Бібліотека ім. Стефаника. 

 Проведення майстер класів, виставок, творчих 

уроків. 



 ТО «Експромт», «Інтонація» та  

«Грайленд» - переможці та дипломанти 

міжнародного фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Підкори сцену» 



 Гуртки різних відділів ЦПР - 

учасники міського проекту  

«Віхи української культури.  

Козацька доба» 



  Духовий оркестр «Унісон» - 

участь у XIІI міському фестивалі  

музичних колективів закладів освіти м. Києва 
«Золота осінь». 

Здобуття нагороди – “Зірка фестивалю” 



Участь колективів ЦПР у районному 

святі до Дня Перемоги 

“Перемога, свята Перемога” 



Майстер-клас  

до дня Святого  Миколая 

 у бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей 



Майстер-клас  

до дня Святого  Валентина 

 у бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей 



Театралізована ігрова програма  

«Бабусина скринька» 

Театр гри «Грайленд» 



Виставка робіт гуртківців ЦПР 

“Світові шедеври” 

 у бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей 



Благодійна ігрова вистава 

до дня Святого  Миколая 

 у бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей 



Обмін досвідом. 

Відкриті заняття в рамках програми  

підвищення кваліфікації керівників гуртків 



Відкрите заняття 

у гуртку початкового моделювання 

“Діамант” 



Відкритий чемпіонат України 

з судномодельного спорту 

в класах стендових моделей-копій 



Хореографічний ансамбль «Флік-фляк» 

учасник і дипломант  

Всеукраїнського фестивалю мистецтв  

"Візерунки талантів - 14" 



Районне свято 

«Гордість і надія 

Святошинського району» 



Драматичний театр “Експромт”- 

учасник фестивалю 

”Гра скликає друзів” 



Театралізоване 

 конкурсно-ігрове шоу 

«Кохання вчора, сьогодні і завтра» 



Традиційне свято ЦПР 

«Зоряна година творчої родини» 



Звітна виставка 

відділу народних ремесел 

«Калиновий вернісаж» 



Майстер-клас  

“Новорічний подарунок” 

 у бібліотеці Молода Гвардія 



Концертна програма  

“Новорічна феєрія” 



Благодійна акція 

 «Новорічна подорож» 

в Національній дитячій  

спеціалізованій лікарні «Охматдит»  



Концерт до 70-ої річниці 

 визволення міста Києва 

“Пам’ять сердця” 
  



Педагогічна серпнева 

 конференція  

Святошинського району 



Театралізована ігрова програма 

“Подорож в канікули” 

Театр гри “Грайленд” 



Участь і перемога у туристському 

зльоті Святошинського району 

ТО пішохідного туризму 

“Вершина” 



Інтелект-турнір ЦПР 

“Розумники” 



Театралізована вистава  

“Всіх вітаєм з Миколаєм” 



“Свято творчої дитини” 

на Хрещатику 



Міський етап  

Всеукраїнського фестивалю 

 дитячої та юнацької творчості “Чисті 

роси” 



Виставка робіт «Любимо Україну» 

Народного художнього колективу ТО декоративно-

ужиткового мистецтва «Червона калина»  та  

Зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Журавлик» 

на підтвердження почесних звань 



«Південна зоря»  

просп. Леся Курбаса, 7-г  

т. 405 - 10 - 66 

«Північне сяйво» 
просп. Перемоги, 136 

т. 450 - 06 - 79 


