


Дитячий колектив 
  У 2015-2016 навчальному році в 323 гуртках 

займається 5 007 дітей за профілями: 

• Художньо - естетичний - 77% 

• Науково - технічний - 11% 

• Гуманітарний - 7% 

• Еколого-натуралістичний - 2% 

• Туристсько-краєзнавчий - 2% 

• Долслідницько-експерементальний - 1% 

 



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” 
 



 

• пластичний  театр  “Веста” 

“Народний художній колектив” 



 

• вокально-хорова 

студія “Диво 

калинове” 

 

• театр пісні 

“Ладоньки” 

“Зразковий художній колектив” 



“Зразковий художній колектив” 

• хореографічний 

ансамбль “Волошки” 

 

 

• хореографічний 

ансамбль “Апельсин” 

 



“Зразковий художній колектив” 

• Театр моди «Барвограй» 



 

 

• музей історії 

Святошинського 

району 

 

“Зразковий музей” 



 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» та «Грайленд» - 

переможці районного та дипломанти ІХ 

міського етапу огляду театральних колективів  

 фестивалю-конкурсу дитячих театральних 

колективів «Срібне джерело» 



 Гуртки декоративно-прикладного 

спрямування - учасники міського 

проекту «Віхи української культури” та 

володарі Гран-прі V етапу “Бароко” 



  Духовий оркестр «Унісон» - дипломант 
XIIІ міського фестивалю музичних 

колективів закладів освіти м. Києва 
«Золота осінь» у номінації  

“Зірка фестивалю” 



 Хореографічний ансамбль 
«Апельсин» - дипломант 

міжнародного фестивалю мистецтв 
«Столиця запрошує»  



Пластичний театр «Веста» - 1 місце на 

Всеукраїнському фестивалі дитячих 

творчих колективів «Золота антилопа» 



ТО «Соломія» та ТО «Писанкарик» - виставка 

дитячих робіт у виставковому залі «Хлібня» 

Національного історико-культурного 

заповідника «Софія Київська» 



  Театр моди «Барвограй» з колекцією 

«Дель-Арте» - дипломант Асоціації дитячої 

моди на всеукраїнському фестивалі 

«Квіти дитинства» 

















«Південна зоря»  

просп. Леся Курбаса, 7-г  

т. 405 - 10 - 66 

«Північне сяйво» 
просп. Перемоги, 136 

т. 450 - 06 - 79 


