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ІСТОРІЯ ЗАКЛАДУ 
   Наш заклад було засновано у січні 1936 року  

   працівниками верстатобудівного заводу 

   ім. Горького, як перший дитячий клуб   

   позашкільного навчання на території заводського  

   селища «Галагани».   

Січень 1937 року – обладнаний дитячий клуб позашкільного навчання, 

у якому працювали конструкторський, фотогурток, гурток авіамоделювання 

та струнний ансамбль. В серпні почав працювати стрілецький гурток. 

1956 рік – рік народження Форпосту. 

1967 рік – наш заклад працював як клуб Юних техніків, з’явилися нові 

гуртки: радіотехнічний, судномодельний та гурток картингістів 

1981 рік – Клуб юних техніків (КЮТ).  

1992 рік – Центр творчості дітей та юнацтва, який об’єднав Станцію 

юних техніків та підлітковий клуб Будинку культури, організувавши таким 

чином два відділи – науково-технічний та 

естетичний творчості дітей та юнацтва Радянського  

району міста Києва. 

2001 рік –  Центр  творчості дітей та юнацтва  

Святошинського району міста Києва. 
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 Гуртки і колективи працюють під керівництвом  
 50 педагогів (7 сумісників ), серед них: 
 
  - «Відмінник освіти України» - 7 осіб 
 
  - нагороджено нагрудним знаком  «Софія Руссова» - 1 особа  
 
  - мають звання керівник гуртка-методист – 8 осіб 
 
  - мають звання « Майстер спорту України» - 3 особи 
   
  - має нагороду переможниця конкурсу «Киянка року-2012» - 1 особа  
 
 
                  Середній вік педагогів складає - 43 роки. 
 
 



•Виявлення та підтримка талановитої молоді, 
•Національно-патріотичне виховання, 
•Інтелектуальний розвиток, 
•Спонукання до пошукової діяльності, 
•Виховання та залучення до духовних  
та загальнолюдських цінностей. 
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-Київським палацом дітей та юнацтва; 
- Позашкільними  закладами міста;  
- Київським університетом ім.Б.Грінченка,  Інститутом 
   післядипломної педагогічної освіти; 
- Національним Києво-Печерським історико-культурним  
   заповідником;  
- Національною бібліотекою Україною для дитей;  
- Навчальними закладами Святошинського району; 
- Районним центрами соціальних служб сім’ї,  дітей та молоді; 
- Громадськими організаціями району; 
- Будинком учителя; 
- Сільською школою с.Кодра Київської області; 
-  Центром творчості дітей та юнацтва Макарівського району   
    Київської області. 
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Науково-технічний 

Декоративно-ужиткового  

та образотворчого мистецтва 

14 гуртків 

7 гуртків 

6 гуртків  

2 гуртка 

818 вихованців 

187 вихованців 

140 вихованців 

105 вихованців 
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Естетичний 

Гуманітарний 

Спортивний 1 гурток 34 вихованців 

Краєзнавчий 1 гурток 20 вихованців 
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Народний художній колектив  
ансамбль естрадно-спортивного танцю  

“СТЕЛЗ” 
 

 Зразковий художній колектив 
ансамбль сучасного  танцю 

“ЕДЕЛЬВЕЙС” 

Зразковий художній колектив  
ансамбль народного танцю 

„ВИКРУТАСИ” 
 

Народний художній колектив  
ансамбль танцю  
„ВІТАМІНЧИКИ” 



Переможці міського конкурсу у рамках проекту  

«Віхи української культури. Київська Русь» 
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В рамках культурно-художнього проекту  
«Лаврський пленер у Національному Києво-

Печерському історико-культурному заповіднику 
проводилась  

персональна виставка художніх робіт вихованок 
Студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Наші проекти  
до Року дитячої творчості 
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Мітинг пам'яті до річниці Перемоги 
У Великій Вітчизняній війні 

9 травня 
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Відкриття навчального року  
15 вересня  


