
Будинок дитячої творчості 
Подільського району м.Києва 

Сьогодення. 



     Будинок дитячої творчості це багатопрофільний 
позашкільний навчальний заклад, в якому 
різними видами діяльності охоплено понад 1600 
дітей. 

      Навчально-виховний процес забезпечує 
педагогічний колектив, у складі якого досвідчені 
високопрофесійні педагоги.  

      Серед них: 

1 – Заслужений працівник освіти, 

2 – Заслужених працівника культури України, 

14 – Відмінників освіти України, 

1 – Відмінник столичної освіти, 

2 – Майстри спорту України. 

 



Народний художній колектив “Дитяча опера” 

НАРОДНІ ХУДОЖНІ КОЛЕКТИВИ 



 

Народний художній колектив  
хореографічний ансамбль “Юність” 

 



ЗРАЗКОВІ  ХУДОЖНІ  КОЛЕКТИВИ 

Театр гри     
“Чудо-Чада” 

Вокальний ансамбль 
“Співаночка” Ансамбль сучасного танцю 

“Колібрі” 

Студія 
“Етнофлористика” 

Естрадний ансамбль 
“Шанс” 



Участь ансамблю ударних інструментів “Віват, Поділ”,   
у ХІІІ міському фестивалі “Золота осінь”  

та у спектаклі  “По той бік сонця” у театрі І. Франка 



Участь Клубу бардівської пісні у конкурсах та 
фестивалях 



Групи раннього розвитку “Сонечко” 



Свято «Дивограйлики»  
«День українських традицій»  



Участь гуртків декоративно-прикладного мистецтва у 
Міському проекті “Віхи української культури.   

Культура українського бароко” 



Виставка кращих  робіт гуртківців  образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва  

«Віхи української культури»  
 



Проект  
“Зростаємо патріотами” 



Районна акція  “Моя мала Батьківщина – 
мій родовід» 



Районна виставка 

“Мій маленький оберіг” 



Виставка “Квіти вдячності героям” 

http://dom-na-podole.kiev.ua/uploaded/cajt 24.JPG
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Збір гуманітарної  допомоги лідерами “СУПу” та 
педагогами  БДТ для бійців із зони АТО 



 
 

Участь у благодійному ярмарку  “Наближаємо 
Перемогу разом” в Українському домі 

  
 



 

Калейдоскоп цікавих справ 

Будинку дитячої творчості  

 





Ансамбль “Шанс” вітає зі святом МЧС Подолу  
 



ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕАТР ІМПРОВІЗАЦІЇ  
ПЛЕЙБЕК-ТЕАТР “Дежавю плюс”  

 



Проект “Здорове дозвілля” 



ПРОСВІТНИЦЬКО-ІГРОВИЙ ОСЕРЕДОК 

“ПОВЕРНЕМО ГРУ ДИТИНСТВУ” 



РАЙОННІ КОНКУРСИ 

“ІНТЕЛЕКТ-ТУРНІР” І “ЮНІОР” 



РАЙОННІ КОНКУРСИ 

КВН “Школа жартів” Конкурс агітбригад     
“Молодь обирає здоров’я” 



“КИЇВСЬКИЙ ВАЛЬС” 

РАЙОННІ КОНКУРСИ 



РАЙОННІ КОНКУРСИ 

“МАЮ ЧЕСТЬ” 



Фестиваль патріотичної пісні 
Районний конкурс 



МИСТЕЦЬКІ КОНКУРСИ 

 “Веселі закаблуки” 
 “Над Подолом пісня лине” 



Літературно-мистецьке свято «У вінок Кобзареві» 

МИСТЕЦЬКІ КОНКУРСИ 



БЛАГОДІЙНІ ЗАХОДИ 

Концерт для 
почесних донорів 

Концерт для онко 
хворих дітей  

 Для дітей 
переселенців із 
зони АТО 

 









Методичний  
супровід  

навчально-виховного 
процесу 



Міське методичне обєднання  
«Ігротерапія:  

соціальне значення та цілющі можливості» 



СПІЛЬНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ПЕДАГОГІВ, 

БАТЬКІВ І ДІТЕЙ 



ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ 

 

 



 Майстер-клас  для педагогів-організаторів, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації 
інституту ім. Б.Д. Грінченка міста Києва 



Партнери у спільній діяльності: 

 1. Інститут соціальної та політичної психології 
Національної академії педагогічних наук України. 

2. Всеукраїнський фонд сприяння розвитку освіти і 
культури “Добро”. 

3. Газета для саморозвитку дітей “Я сама” 

4. Громадська організація “Арт-терапевтична асоціація 
м.Києва”. 

5. Всеукраїнський журнал “Вічне слово”. 

6. Газета для батьків та вчителів “Батьківський 
комітет” України. 

7. Київський міський Центр соціальних служб для дітей, 
сім’ї та молоді.  

8.  ГО  “Громадська варта Подолу”  

 



Сайт Будинку дитячої творчості 
 http:/dom-na-podole.kiev.ua 


