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 Будинок піонерів та 
школярів  

привітно відчинив свої 
двері  

у далекому 1943 році. 
У 1983 році заклад 

справив новосілля у 
трьохповерховому 
будинку, який був 

реконструйований та 
облаштований для 
гурткової роботи. 

Згідно з заказом № 358   
від  24.12.1990  по 

Радянському  районному  
відділу 

народної  освіти  м.Києва 
Будинок  піонерів  та 

школярів   
перейменовано  у   

 Будинок  дитячої  
творчості (БДТ) 





м. Київ вул. Щербакова,18 
тел. 400-10-88, 400-33-95 
Email: bdtshevchenko@ukr.net 
 Сайт: bdt-nivki.com.ua 
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Навчальні заклади  Шевченківського 
району з якими підписані угоди про 

співпрацю : 

        СШ №24, СЗШ №27,  СЗШ №28, 

СЗШ №58, СШ №73, СЗШ №95, СШ 

№135, СЗШ №163, СЗШ №169, 

гімназія №172 «Нивки», СЗШ №175 

Щороку більше 1600 дітей та 
учнівської молоді віком від 5 до 18 
років  навчаються у творчих 
об’єднаннях та гуртках в Будинку 
дитячої творчості та на базі 
навчальних закладів Шевченківського 
району з якими підписані угоди про 
співпрацю.  



 

Художня Рада  

Педагогічна 

 рада 

 

Методична 

рада 

Заступник 
директора з 

НВР 

Заступник 
директора з АГЧ 

 

Рада дитячого 
самоврядування 

БДТ 

 

 

Батьківська 
 рада  

 

ДИРЕКТОР 

 

 

 

 
   

  

 

 

ТМКГ  
«ТОЛОКА» 

Загальні збори 
колективу 

 Концепцію розвитку Будинку дитячої творчості; 
 Річний план роботи; 
 Календарні плани навчально-виховної, організаційно-масової та методичної роботи,   
 Навчально-тематичні плани; 
 Плани роботи  гуртків та об’єднань; 

Завідуючий орг. 
масовим 

відділом  

Завідуючий 
методичним 

відділом 

 

Керівники 
гуртків 



     1. Навчися сам – навчи 
іншого; 

     2.Забезпечення потреб 
творчої самореалізації   
особистості;  
3.Інтелектуальний і 
духовний   розвиток 
підростаючого покоління; 
4. Підготовка до  професійної  
діяльності; 
5. Організація змістовного   
дозвілля; 
6. Виявлення та підтримка  
обдарованої молоді. 



•вдосконалення нормативно-правової 
бази професійної діяльності освітян; 
•реалізація основних напрямків 
модернізації системи позашкільної 
освіти; 
•оволодіння педагогічними 
працівниками сучасними 
інформаційними технологіями; 
•розвиток та вдосконалення 
творчого потенціалу педагогічних 
працівників; 
•періодичне оновлення і 
взаємоузгодження змісту підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів; 
•поліпшення системи стимулювання 
професійного зростання педагогічних 
працівників. 



Сьогодні Будинок дитячої творчості – 
комплексний позашкільний навчально-виховний 
широкодоступний заклад освіти, який навчає і 
виховує дітей в позаурочний час, дає дітям та 
юнацтву позашкільну освіту з таких напрямків: 



Декоративно-ужитковий профіль: 
Зразковий художній колектив «Калейдоскоп 
майстерності» (бісер, вишивка, м’яка іграшка); 
Зразковий художній колектив «Світлиця» 
(рукоділля); 
Гурток «Фантазія» (флорист., побутовий 
дизайн); 
Гурток  «Глорія» (мистецтво нашого народу); 
Гурток «Креативне рукоділля» (виготовлення 
сувенірів); 
Гурток  «Райдуга» (макраме) 
      Гуртки образотворчого мистецтва: 
«Дивограй»; «Натхнення»; «Митець»; 
«Етюд»; «Едельвейс»; 
«Візерунки» (петриківка, декоративний 
розпис); 
Вокальний профіль: 
«Домінанта» гурток вокального співу ; 
«Stars» гурток вокального співу;  
Вокально-хореографічний профіль: 
«Гармонія» вокально-танцювальний ансамбль; 
Хореографічний профіль: 
Зразковий художній колектив театр танцю 
«Київські барви»; 
«Інфініті» (студія сучасного танцю); 
Театральний профіль: 
«Авангард» гурток театрального мистецтва. 

 
Гуманітарний профіль: 
Гурток «Весела англійська» 
(англійська мова); 
Гурток «Рідна мова» (українська 
мова); 

 

Екологія: 
Екологічний гурток 

Математичний профіль:  
Гурток логіко-інтелектуального 
розвитку «Математичні сходинки»; 
Декоративно-ужитковий профіль: 
- «Оригамі плюс» (оригамі, 
паперопластика); 
- «Оригамі» (оригамі, 
паперопластика); 

 

Гурток «Точка зору» (клуб 
старшокласників); 
Гурток «Молодіжний клуб» 
реабілітаційно-психологічного та 
соціального адаптування молоді в 
суспільстві. 





№ Назва видання Дата Назва 

матеріалу 

Автор 

1. Книга 

«Кадетський 

вернісаж-2» 

листоп

ад 2013 р. 

Поезії Котеля Т.М 

завідуюча 

організаційно-

масовим відділом, 

керівник гуртка 

«Молодіжний клуб» 

2. Журнал 

«Дивослово» 

лютий  

2014 р. 

 «Молитва за 

Україну». Вечір-

зустріч з Тетяною 

Майданович 

Котеля Т.М. 

завідуюча 

організаційно-

масовим відділом, 

керівник гуртка 

«Молодіжний клуб» 

3. Збірник 

«Психолого-

педагогічний 

супровід розвитку 

обдарованості 

особистості учня», 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції м. 

Івано-Франківськ 

Лютий  

2014 р. 

 Методична 

розробка 

«Виховання 

творчої 

особистості 

засобами 

мистецтва»  

Котеля Т.М. 

завідуюча 

організаційно-

масовим відділом, 

керівник гуртка 

«Молодіжний клуб» 

4. Кадетський 

журнал  

Травен

ь 

2014 р. 

 Стаття 

«Виховання 

творчої 

особистості 

засобами 

мистецтва» 

Котеля Т.М. 

завідуюча 

організаційно-

масовим відділом, 

керівник гуртка 

«Молодіжний клуб» 

5. Журнал 

«Справи сімейні» 

Лютий 

2015 

Сценарій 

«свято до Дня 

матері» 

Котеля Т.М. 

завідуюча 

організаційно-

масовим відділом, 

керівник гуртка 

«Молодіжний клуб» 

Газета «Культура і життя»,  
Газета «Голос України»,  
Газета  «Новая волна»,  
Журнал «Позашкілля»,  

Журнал «Справи сімейні» 



I. Український державний центр позашкільної 

освіти; 

II. Київський міський педагогічний університет 

імені Б. Грінченка; 

III. Інститут проблем виховання АПН України; 

IV. Інститут обдарованої дитини АПН України.  

V. Київський міський Будинок вчителя.  

VI. Київський зоопарк; 

VII.Київський міський клінічний шпиталь для 

інвалідів ВВв 

VIII.Київський міський  Будинок природи; 

IX. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді; 

X. Всеукраїнська газета «Справи сімейні»;  

XI. Видавництво «Криниця»; 

XII.Видавництво «Позашкілля»; 

XIII.Національна бібліотека України для дітей; 

XIV.Центральна бібліотека імені Т.Г. Шевченка для 

дітей м. Києва; 

XV.Районний інформаційний центр (бібліотека 

імені М. Костомарова); 

XVI.Бібліотека імені Олександра Матросова; 

XVII.Бібліотека №135; 

XVIII.Київський військовий ліцей імені Івана 

Богуна;  

 



Організація та проведення районного фестивалю творчості  
дітей та молоді з обмеженими можливостями 



Зустрічі з 
видатними 

письменника
ми, 

Шевченківські 
читання,  
Новорічні 
свята та 

інше 









 





V Всеукраїнський  літературно-музичний фестиваль  
 
 
 

присвячений 25-й річниці виведення Радянських військ з 
Республіки Афганістан та Дня вшанування учасників 

бойових дій  на території інших держав.  
 



Однією з ефективних 
форм розповсюдження 
власного педагогічного 

досвіду є майстер-клас.  

Майстер-класи, що проводять педагоги Будинку дитячої творчості: 
 
 - для дітей та молоді  Шевченківського району 
(вулиця Хрещатик, парк ім. Т.Г. Шевченка, 
Сирецький парк, сквер ім. І. К. 
Котляревського); 
 - для вихователів ГПД, вчителів-
дефектологів, вчителів початкових класів – 
для слухачів курсів підвищення кваліфікації 
Інституту післядипломної практики 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка; 
- для відвідувачів зоопарку та гостей столиці ; 
- для педагогів-організаторів Шевченківського 
району ; 
- для дітей біженців з зони АТО в рамках 
благодійної акції (в кімнаті матері і дитини, 
що знаходиться в приміщенні Центрального 
вокзалу м. Києва ) 
- для військовослужбовців, що перебували в зоні 
АТО на сході України (в колонному залі 
КМДА)



«Калейдоскоп майстерності» 
з 2009 року 

«Світлиця» з 2014 року 
 

Театр – танцю «Київські барви» 
з  2006 року  



Керівник: Башинська Людмила 
Миколаївна 

 Метою вивчення курсу є – виявляти таланти 
і розвивати їх. Навчити любити і шанувати 
свою працю і працю інших людей. Навчити 
терпінню, охайності, працездатності, 
старанню. Мати натхнення і бажання 
навчатися. Втілювати нові ідеї в життя і 
мати від цього задоволення.  

Завдання курсу – навчити любити 
рідний край, традиції і звичаї наших 
предків, і в наш час навчити дітей 
використовувати народні традиції , 
які будуть відповідати сучасним 
потребам. Переконати дитину, що 
виріб, який вона зробила своїми 
руками – це найкращий подарунок, 
це змога приймати участь у 
ярмарках, конкурсах та інших 
заходах. 

Вихованці ЗХК «Калейдоскоп майстерності» приймають активну участь у 
районних, міських  Міжнародних та Всеукраїнських виставках - конкурсах. 



Керівник: Музика Світлана Петрівна 

Колектив налічує близько 160 вихованців, серед них 
діти віком від 4 - 18 років та студентська молодь. В 
репертуарі ансамблю налічується більше 50 
хореографічних номерів, більшість з них відображає 
народне мистецтво України та народів різних країн 
світу. Родзинкою в репертуарі колективу є сучасні 
хореографічні номери, які люблять не тільки наші 
вихованці, а й з нетерпінням чекають глядачі 
різного віку, а саме: «Запальний рок-н-рол», «На 
перерві», «Поліфонія почуттів», «Ретро», 
«Африканські відлуння» тощо. Вихованці в процесі 
навчання отримують глибокі знання з класичного, 
народно-сценічного та сучасного танцю, партерної 
гімнастики та акробатики. Особливе місце 
приділяється  акторській майстерності, що 
дозволяє дитині бути більш відкритою, емоційно-
виразною та розкутою.  



Керівник: Салій Надія Іванівна 



 

 

 

Гурток відвідують учні 6-11-х 
класів гімназії та шкіл району. 
Керує гуртком досвідчений педагог, 
керівник гуртка-методист, 
відмінник освіти України Котеля 
Тамара Мефодіївна. Головною 
метою в роботі гуртка є виховання 
творчої особистості засобами 
мистецтва. 

Вихованці гуртка постійно 
відвідують музеї та театри, 
заклади культури м.Києва. 
Зустрічаються з цікавими та 
видатними людьми, беруть участь 
у творчих вечорах, презентаціях 
книг відомих українських 
письменників та поетів. Вчаться 
правильно говорити, висловлювати 
свої думки, культурно відпочивати, 
відточувати свій характер, 
виробляти силу волі.  

керівник гуртка-методист, відмінник освіти України 
Котеля Тамара Мефодіївна  



 

Театральний гурток 

     Програмою гуртка  передбачена спільна робота над сценарієм, 
п’єсою, розбір характерів дійових осіб, ситуацій. Така робота є 
величезним «полігоном» для спілкування, співпраці дітей між 
собою та педагогом. Саме через почуття колективізму, вмінню 
підпорядковувати особисті інтереси спільній справі вихованці  
розкривають свої найкращі якості, такі як: товариськість,  
взаєморозуміння і взаємодопомога.  

Керівник: Ромась Наталія Анатоліївна 



Вокально  -  танцювальний  ансамбль 
  

Керівник,  член  Національної  
всеукраїнської музичної  спілки   
ім.  М.  Леонтовича Краюхіна  
Лариса  Анатоліївна  

Колектив  було  створено  у  
2007  році  при  Будинку  
дитячої  творчості  
Шевченківського  району міста  
Києва.    Репертуар  колективу  
становлять  вокально - 
танцювальні  композиції, на  
матеріалі  української  народної 
творчості, зразки фольклору 
народів  світу, твори народної, 
класичної, духовної музики, 
естрадні  пісні  і  танці.  



Вокальний колектив 
  

Керівник: Стариш Марія Ігорівна 

Репертуар колективу різноманітний і враховує 
виконавські можливості різних вікових груп. У програмі 
колективу сучасні українські пісні, твори західних 
композиторів та кращі зразки української народної пісні. 



Гурток естрадно-спортивного танцю  
 

  

Керівник : Мазінова Марина Юріївна 
 Майстер спорту з художньої гімнастики.  

Специфікою гуртка є симбіоз 
класичних і сучасних 

танцювальних напрямків з 
елементами як спортивної так і 

художньої гімнастики. 

Метою навчально-виховної роботи гуртка є: 
залучення підростаючого покоління до краси 

хореографічного мистецтва; виховання інтересу та любові 
до танцювальної діяльності; виразності та культури рухів; 
розкриття творчого потенціалу, виявлення та створення 

умов для розвитку обдарованих дітей та молоді.  



Гурток засновано 2003 року. 

Види діяльності: малювання, 
конструювання, аплікація; останні 
роки – декоративна ліпка (солоне 
тісто, глина, пластика, 

 пластилін). 

Про учнів: гуртківці від 5 до 18 
років. Всі різні, але всі творчі, добрі 
та дружні. 

Життя гуртка: творча та 
кропітка робота. Заняття, свята, 
виставки та конкурси.    

Керівник: Ярмолинська Ганна Сергіївна 



Гурток образотворчого мистецтва 
 

Керівник: Клименко Олександра Андріївна 

Найстаранніші вихованці гуртка постійно здобувають перемоги і почесні місця, зокрема 
Лазарєва Софія здобула перше місце Кубку України з художньої творчості Міжнародного 
фестивалю «Асамблея мистецтв 2014», в конкурсі живопису, молодшій віковій групі. Також 
Лазарєва Софія здобула друге місце, на виставці-конкурсі «Світ без насильства очима дітей» 
(Родинний дім).  

 

   Гурток  «Натхнення» створений у 2013 році. Основні напрямки 
роботи – у галузі живопису, ліплення, аплікації, витинанки, 
конструювання з паперу. У нашому гуртку займаються як 
дошкільнята (з 5-ти років), так і школярі молодшого та середнього 
шкільного віку. 



Студія образотворчого мистецтва  

Керівник: Волошина-Ясь Анна Петрівна 

Основна мета роботи студії – навчання основним видам 
образотворчого мистецтва -  рисунку, живопису, 

композиції; формування навиків малювання з натури, по 
пам’яті, за уявою, ознайомлення з перспективою та 

особливостями декоративно-прикладного мистецтва. 
Оволодіння навичок копіювання, аплікації, ліплення, 

декорування. Познайомити з різновидом технік і 
основам кольорознавства. Розвивати у дітей окомір, 

творчі здібності, художній смак, розуміння прекрасного, 
інтересу та любові до мистецтва. 



 
Основними задачами гуртка є естетичний 
розвиток дитини, формування в неї гарного 
художнього смаку. Важливим є змалку прививати 
любов до мистецтва, це в майбутньому 
сприятливо вплине на формування різнобічно 
розвинутої, духовно багатої особистості дитини. 

Гурток  образотворчого мистецтва 

Керівник: Савіна Катерина Володимирівна 



 

Вихованці гуртка неодноразово брали 
участь у різних творчих заходах та 
конкурсах:  
•виставка малюнків «Шахова фантазія»,  
•виставка картин в 24 школі, присвячена 
Дню вчителя, 
•виставка малюнків «Держава. Честь. 
Відвага.»  

Роботи вихованців гуртка «Едельвейс» 
відрізняються яскравою кольоровою гамою, 
великою різноманітністю творчих ідей.    

Гурток  образотворчого мистецтва 

Керівник: Романюк Лариса Миколаївна  



Гурток  образотворчого мистецтва 

Керівники: 
 Андрієнко  Людмила 
Сергіївна та 
 Андрієнко  Альона  
Віталіївна 



 
На заняттях гуртка вихованці мають  необмежені  можливості для 
творчого розвитку, формування  естетичного  смаку  і  художніх 
потреб засобами Петриківського розпису. 

На кожному занятті керівник гуртка допомагає  розбудити в дитині 
те, що «спить», розвиває почуття прекрасного, навчає бачити і 
любити красу рідної природи, створювати неповторні та  чарівні 
малюнки.  

гурток петриківського розпису 

Керівник: Дехтяренко Людмила  Василівна 



Керівник: Магіровська Людмила Іванівна 

Основна мета ТМ: оволодіння знаннями, 
формування вмінь та навичок роботи з 
папером; формування творчої особистості, 
виховання культури праці. 

ТМ «Оригамі плюс» та її вихованці є 
дипломантами та переможцями Міжнародних, 
Всеукраїнських , міських,  районних виставок , 
конкурсів, фестивалів, та змагань технічної 
направленості. 

Оволодівають різними техніками: 
Оригамі, витинанка, декупаж, 

торцювання, кірігамі, паперова пластика. 

Творча майстерня працює з січня 2011 року. 
Вік гуртківців з 6 до 16 років.   

На заняттях вихованці навчаються власноруч 
виготовляти з паперу: 

подарунки, різні фігурки, композиції, 
іграшки,вітальні листівки,корисні речі та інше. 



Керівник: Юрченко Наталія Олексіївна 

Гурток працює з 2013 року на базі школи № 27 
м.Києва. Вік гуртківців 6-10 років. Заняття в гуртку 
допомагає дітям розумно й цікаво проводити свій вільний 
час, пробуджує допитливість, любов до знань. 

Метою роботи є формування компетентностей 
особистості у процесі технічної творчості. 



Керівник : Лукіна  Катерина Валеріївна 

 

 

Головна мета діяльності – занурення учнів у творчій процес, 
підвищення майстерності, розвиток фантазії і креативного мислення, 
формування естетичного смаку, виховання шанобливого ставлення до 
традицій та промислів рідного краю, вміння застосовувати свої знання 
на практиці та поєднувати старовинні види рукоділля з сучасними 
матеріалами та способами їх обробки. 



•« Великдень» (від газети «Мішутка»)  
(отримали дипломи за перемогу у конкурсі й  
пам’ятні призи);  
•листівки для ветеранів та бійців АТО 
(Шпиталь ВВВ, Пуща-Водиця); 
• благодійна акція для бійців АТО «Подарунок 
своїми руками» 
 (Центральна бібліотека імені Т.Г. Шевченка для 
дітей м. Києва) та інші. 

Вихованці гуртка на заняттях вчаться створювати гарні речі, 
прикрашати світ навколо. Вік юних майстрів від 6 до 10 років. Їх усіх 
об'єднує бажання створювати красу своїми руками. 

Керівник: Качуровська Ірина Валеріївна  

Вихованці гуртка неодноразово брали участь у різних творчих 
заходах та конкурсах, благодійних акціях, таких як: 

Гурток декоративно-прикладного мистецтва  



Керівник: Качур Тетяна Василівна 

На заняттях педагог навчить 
творити композиції з сухих 
квітів та природних 
матеріалів; виготовляти квіти 
із тканини, ниток, паперу та 
картону; робити поробки з 
утилізованої пластмасової 
продукції та солоного тіста. 



Гурток декоративно-прикладного мистецтва  

 Учні працюють за програмою гуртка «Макраме». 
 Згідно з навчальним планом вихованці гуртка ознайомлюються з різними темами 

програми, а саме: «Техніка Макраме»; «Основні та допоміжні вузли – квадратний, 
кручений, фріволіте, піко»; Плетіння виробів технікою макраме – візерунки «листочок», 
«зигзаг» , «ромб», «решітка», «сітка», «вісімка»; «Макраме в художньому оформленні 
житла, фітодизайн». 

Вихованці гуртка є активними учасниками, переможцями Всеукраїнських та міських конкурсів: 
«Фестиваль святого Миколая», «Новорічна ялинка», «Чарівна ялинка у патріотичному стилі», 
«Віхи української культури», «Єдина і незалежна Україна», «Допоможемо птахам у взимку», 
«Візерунки Великодня», «Первоцвіти під охороною», «Обери чисте майбутнє», «Мій домашній 
улюбленець» . 

Керівник: Недуха Тетяна Анатоліївна 



Творчі  звіти вихованців 
“Звітуємо батькам ” (два рази на 
рік); 
проведення відкритих занять для 
батьків; 
проведення конкурсів, сімейних 
свят; 
проведення концертів – звітів. 



м. Київ - 2015 

Шевченківського району  

                          м. Києва 


