Гуртки БТДЮ
Written by Administrator

There are no translations available.
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Будинок творчості дітей та юнацтва Ленінського
району
позашкільний навчальний заклад, який задовольняє запити та інтереси дітей та молоді,
стимулює розвиток їхніх нахилів та здібностей у різних сферах діяльності, що сприяє
духовному, інтелектуальному й фізичному вдосконаленню.

Сьогодні в 97 гуртках та колективах понад 1500 вихованців займаються художньою,
туристсько-спортивною, декоративно-ужитковою, технічною, масовою та клубною
діяльністю. Через участь у різноманітній палітрі заходів – від концертів, конкурсів,
виставок, ігрових програм, акцій, фестивалів, до творчих завдань тощо – вихованці
отримують знання щодо адаптації в суспільстві, правильного вибору майбутньої
професії та інші необхідні в житті знання, уміння та навички.

Будинок творчості працює за такими напрямками:
-

Еколого-натуралістичний
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- Гурток «Юні друзі природи»

Керівник: Каплун Світлана Михайлівна
(займаються на базі ЗОШ №50)

- Гурток

«Юний еколог» Керівник Терещенко Т. М. (займаються на базі Гімназії №41)

- Гурток «Рослини символи України»
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Керівник Сабодаш Марина Віталіївна (на базі Кімнати школяра №17, вул..
Космонавтів 57-б Площа Перемоги)
Гуртківці беруть активну участь в акціях та конкурсах природничого напрямку
«Еврика», «Птах року», «Галерея квітів» та інші. Інформація за тел.. 23-61-67

-

Туристсько-краєзнавчий

- Гурток «Спортивний туризм» Керівники Ніколаєвич А.В., Єфімако В.О.
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- Гурток «Пішохідний туризм» Керівник Васильєв В.В.

Підлітки з різних шкіл та класів ходять разом у походи різної складності та здобувають
перші навички у туристичних змаганнях.
- Секція МАН «Історія України» Керівник Ємельянова І.А.(на базі ЗОШ №27)
- Секція МАН «Географічне краєзнавство» Керівник Федоренко М.І. (на базі
ЗОШ №11 каб. №21)

- Гурток «Історики-краєзнавці» Керівник Федоренко В.С. (на базі ЗОШ №11)
- Гурток «Літературне краєзнавство» Керівник Болгаренко В.А. Інформація за
тел.. 23-61-67

-

Науково-технічний

- Гурток «Початкове
технічне моделювання» Керівник
Федоровський
В.А. (для учнів 1-4 кл.). Заняття проходять у кімнаті школяра
за адресою: кут
вул..11-ої
Повздовжній та вул. Космонавтів (напроти банку) тел. для справок
0-66-69-93-187(Володимир Аркадійович)
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- Гурток «Авіамоделювання» Керівник Овчинніков О.О. Заняття проходять у
кімнаті школяра за адресою: кут вул..11-ої Повздовжній та вул. Космонавтів
(напроти банку) понеділок, вівторок з 14.00-19.00
-

Гурток «Інформатика»

Формування в дітей і підлітків техніко-технологічних знань потреб з основ інформатики
та комп’ютеризації.
Керівник Маріогло Ю.Г.(на базі ЗОШ №45)

- Гурток «Моделювання іграшок-сувенірів» Керівник Оп`ятюк О.В.

(ліплення з солоного тіста, бісероплетіння, народна вишивка, в’язання сувенірів гачком
та спицями, виготовлення м’якої іграшки). Заняття проводяться на базі ЗОШ №50 та у
кімнаті школяра (вул.. Космонавтів, 57б)
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моб. тел. 0-99-33-14-443 (Олена Вікторівна)

- Гурток «Конструювання та моделювання лялькового одягу» Керівник
Вовкожа Г.М. Заняття проводяться на базі ЗОШ №45 вівторок четвер

12.00-18.00 та на базі ЗОШ № 10 понеділок середа 12.00-17.00
дом. тел. 56-86-98 (Галина Миколаївна)

-

Художньо-естетичний

-

Музично-вокальний відділ

- Ансамбль скрипалів

Якщо є бажання навчитись грі на скрипці, виступати на сцені, брати участь у різних
конкурсах, приходь до нас у Будинок творчості каб. №17
Керівник Хан Н.Ю. моб. тел..0-93-54-66-952 (Надія Юріївна)
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- Гурток «Ансамбль баяністів та акордеоністів»

Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів.
Керівник Борисов С.В.
Заняття проходять у Будинку творчості каб. №8
Понеділок, вівторок, четвер з 13.00-19.00 тел. 56-81-27 (Сергій Володимирович)

- Гурток «Ансамбль гітаристів»

Проводиться набір дітей на навчання грі на 6-и стр. гітарі.
Керівник Іонел Т.Д.
Заняття проводяться на базі кімнати школяра №17 (вул.. Космонавтів, 57б)
вівторок, середа, п’ятниця з 13.30-20.00 моб. тел..0-93-57-45-412 (Тимур
Дмитрович)
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- Гурток сольного співу «Престиж»

Учасники міжнародних, всеукраїнських конкурсів «Білий парус», «Млечный путь»,
«Золота нотка» та інші.
Керівник Табакар Т.І. Заняття проходять у Будинку творчості каб. № 3 тел.
23-61-67; 71-14-02 (Тетяна Іванівна)

-

Хореографія
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- Запрошуємо тебе стати
учасниками Зразкового ансамблю
танцю
«Аліски»
які
є: Дипломанти міжнародних фестивалів хореографічного
мистецтва.

Керівник Семенкова Ю.Ю. дні занять: вівторок, четвер, п’ятниця з 17.00-19.00
адреса пр.. Південний буд.30
моб. тел.. 0-50-50-39-232, 0-93-97-49-612 (Юлія Юріївна)

- Гурток народного танцю «Зорька»
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Переможці
тасучасного
володарі
золотої
медалі
міжнародного
конкурсу
вХАУС,ТЕКТОНИК,
Болгарії.
Будинку
Керівник
творчості
Лапуренко
вівторок
А.А.
(набір
17.30
дітей
субота
зДИСКО,ТЕХНО,
5до
14.00
10для
років).
мол.
Заняття
групи
проходять на базі
вівторок
15.30
субота
12.00
для
ст..
групи
моб.
тел.0-66-72-34-307(Алла
Анатоліївна)
-- Гурток
БРЕЙК-ДАНС,
БЕБИ-ДАНС
танцю
ХИП-ХОП,
Керівник
Фляга
Ю.С.
Заняття
проходять
напроходять
базі
Будинку
творчості.
моб.
тел..
0-66-37-33-853
(Юлія
Сергіївна)
Хореографічний
гурток
«Модерн»
Набір
дітей
у
віці
від
5
до
17
років.
школяра
№17
за
адресою
(вул..
Космонавтів,
Заняття
57б)
та
Будинку
на
базах:
творчості.
ЗОШ №50, Кімн.
Дні
занять
у
БТДЮ:
понеділок,
середа,
п’ятниця
з
14.00-18.00
Керівник
Сіренко
О.С.
моб.
тел.
0-66-31-92-373(Олена
Сергіївна)
Гурток
класичного
танцю
Керівник
Драган
А.О.
тел.
справок
22-16-26
(Анастасія
Олександрівна)
-- Хореографічний
гурток
Керівник
Казаріна
І.В.
Володимирівна)
тел. для
для
справок
21-53-50
моб. тел..
0-97-27-26-114
(Інна
Цирковий
гурток
«Райдуга»
«Вікторія»,
«Кобзов»,
«Київські
Виступають
«Арт-Флай».
на аренах
професійного
цирку:
Проводить
набір
дітей
з
5 вогні»,
років
по
жанрам:

акробатика;
гімнастика;
жонгляж;
еквілібр;
клоунада.
з
Керівник
11.00-16.00
Рахманова
у Будинку
М.І.
творчості.
Дні
занять:
Тел.середа,
23-61-67,
37-92-07 субота,
(Марія Іванівна)
з 14.30-19.30 неділя
- для
Гурток
«Акробатика»
Керівник
Рахманова
К.М.
Заняття
проходять
уп’ятниця,
Будинку
творчості
тел.
справок
23-61-67
Театральний
гурток
Керівник
справок
23-80-15;
Меренцова
0-67-97-35-271
Н.В.
Заняття
(Надія
проходять
Віталіївна)
Будинку
творчості
тел. для
Ляльковий
театр
Керівник
№17
(вул..
Мельник
Космонавтів,
О.В.
57б)
Заняття
вівторок,
проходять
середа
наубазі
ЗОШмоб.
№46
та кімнати
школяра
(Олена
з ---13.00-17.00
Василівна)
субота
9.00-13.00
справки
за тел.
21-30-97
тел.
0-67-92-55-008

Декоративно-прикладний

- Гурток «Рукоділля» Заняття проходять на базах ЗОШ №42, 56

Керівник Пшеничних А.В. тел.23-10-55 моб. тел.. 0-68-26-83-712

- Гурток «Клаптикова пластика» Заняття проходять на базах ЗОШ №46
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каб. №27 Керівник Басиста О.І .тел.21-77-57

- Гурток «Декоративно-ужиткове мистецтво

рідного краю»

Керівник Гром М.В. Заняття проходять на базах ЗОШ №56 каб.№207
Дні занять: субота 9.00-13.00 неділя 9.00-14.00

- Гурток «Прикладне мистецтво» Керівник Моклюк Т.Б.

Роботи дітей декоративно-прикладного мистецтва переможці в міських, обласних
всеукраїнських виставках. Заняття проходять на базі ЗОШ №45, 30
моб. тел.. 0-68-26-84-354; 0-68-11-51-757 (Тетяна Борисівна)

- Гурток «Художня вишивка» Керівник Бабак З.І.

У програмі гуртка вишивка гладдю, хрестиком, конструювання та шиття одягу, плетіння
бісером, навчання та вміння шити різними корисними швами. Набір дітей від 6-17 років.
Заняття проходять на базі кімнати школяра № 17 за адресою вул..Космонавтів
57-б, (Площа Перемоги) тел. 0-93-74-24-795
(Зоя Ігорівна)

- Гурток «Образотворче мистецтво» Керівник Савенко І.В..
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Заняття проходять у Будинку творчості каб.№5 тел. для справок 23-80-38;
моб. тел.. 0-97-73-38-105 (Інна Вікторівна).

- Гурток «Образотворче мистецтво» Керівник Стасюк С.І.

Набір дітей для навчання малюнку та живопису. Заняття проходять у Будинку
творчості каб.№5 моб. тел. 0-50-93-92-482 (Світлана Іванівна)

- Гурток «Юний кореспондент» Керівник Зозуля А.О. справки за тел..
23-80-15

(Анна Олександрівна)

- Колектив стильного вязання та моделювання "Феєрія" Керівник Кріхелі І. М.

-

Молодіжний клуб Керівник Шаповалова О.В.

Набір дітей у віці від 1-11 класу. Заняття проходять на базах ЗОШ №45 каб.№36,
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ЗОШ №11 каб.№2. У програмі гуртка: вивчення польської мови, культури, спілкування з
польськими школярами. У кінці року за підсумкам занять найкращі учні мають
можливість потрапити до Польщі.
Справки за тел.. 0-93-47-90-674 (Олена Вікторівна)

- Євро-клуб «Діалог» Керівник Яковлєв А.С.

- «Фітнес» Керівник Владимирська А.А.

Заняття проходять на базі кімнати школяра №17 за адресою вул.. Космонавтів 57б.
(Площа Перемоги) Дні занять: понеділок, четвер з 16.00-19.00 субота з 10.00-13.00.
Справки за тел.. 0-97-90-60-944 (Анна Анатоліївна),

Шановні Батьки!
Якщо Ви бажаєте виховувати творчу, креатину, цілеспрямовану,
активну,соціально-свідому, суспільно-корисну особистість, то наш позашкільний заклад
відкрито для Вас і Ваших дітей!
Об'єднав наші зусилля, ми зможемо зробити вагомий внесок у виховання підростаючого
покоління, у наше майбутнє!!!

Будинок творчості дітей та юнацтва Ленінського району
м. Миколаєва
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вул.. Космонавтів 128/а
тел.. 23-40-22;
23-61-67
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