
Білгород-Дністровський комунальний заклад  
«Міський центр дитячої творчості» 
 

 

      
 

КЗ МЦДТ - це: 
 можливість для творчого розвитку, самореалізації, проведення активного 

дозвілля дітей і підлітків; 

 унікальна  можливість пізнати багато нового та цікавого, стати активным 
участником конкурсів, оглядів, фестивалів, диспутів, спортивних змагань, 
інтелектуальних ігор, концертів та свят; 

 творчий колектив однодумців, гідних передати дітям свої знання, вміння та 
досвід; 

 позашкільний заклад ХХІ століття! Ми плідно співпрацюємо із 
загальноосвітніми закладами  та установами культури міста; 

 Будинок дитячої творчості, відділ технічної творчості, еколого-натуралістичний 
відділ, філія  Малої академії наук. 

 

 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
ЦВІКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  

Неодноразово нагороджувалась дипломами, грамотами та 
подяками міського відділу освіти, Білгород-Дністровської міської 
ради,. Управління освіти та наукової діяльності 
облдержадміністрації, Українського державного центру 
позашкільної освіти, Міністерства освіти та науки України, 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. 

ДИРЕКТОР  КЗ МЦДТ  

ТРЕГУБОВА АЛЕВТИНА ІЗИДОРСІВНА  

“Відмінник освіти України”, Грамота 
Міністерства освіти і науки України 
З 2000 року здобула подальший розвиток 
матеріально-технічна база. Технічний відділ 
переведено в нове приміщення. Придбано 
звукопосилююча та звуковідтворююча  
апаратура, мультімедійний комплект та 
відеокомплект, 6 комп'ютерів та 4 ноут-буки. 
Щороку  художні колективи для нових 
хореографічних, театральних, хорових 
постановок мають комплекти костюмів.  



            Білгород-Дністровський міський центр дитячої творчості був створений 
на підставі рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської Ради 
народних депутатів №3753 від 30.12.1992р. з трьох  позашкільних  закладів : станції 
юних натуралістів, станції юних техніків, та Будинку дитячої творчості. 
При об’єднанні були збережені основні напрями діяльності (гуртки/вихованці): 

 науково - технічний  15/562; 

 еколого-натуралістичний – 20/570; 

 туристсько-краєзнавчий 3/60 ; 

 фізкультурно-спортивний 3/120; 

 художньо-естетичний 38/1250; 

 дослідницько-експериментальний 9/45. 
 

 Всього: 88 гуртків, 138 навчальних груп, в яких   навчається  2627  вихованців:      
 В 1994 році на базі міського центру дитячої творчості була організована 

робота міської філії Малої Академії наук. 

 За останні роки поширюється мережа гуртків не за рахунок  збільшення штатів, а за 
рахунок раціонального розподілу педагогічного навантаження та враховуючи допрофесійні  
інтереси школярів міста.  

 

        Склад педагогічних кадрів: 
- на постійній основі – 27 
- сумісників – 56 
- адміністративного персоналу – 8 

                 - „Відмінник освіти України” – 10 
                 - керівник гуртка-методист – 8  



ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ВІДДІЛ 

(вул. Дзержинського, 70 тел. 2 – 73 - 03)  
 

  
 

 зразковий ансамбль народного танцю «Барвінок» 

 зразковий хоровий колектив «Ластівка» 

 зразкова музично-драматична студія «Теремок» 

 зразковий театр пластики і слова «Синтез» 

 зразкова студія естрадного танцю «Модерн-данс» 

 зразкова  студія образотворчого мистецтва «Волшебная палитра» 

 вокальні ансамблі народної пісні «Лебёдушка», «Черемшина», 

 хореографічні ансамблі «Пируэт», «Перлина»,  

 вокальні ансамблі «Арт-імпровіз», «Оксамит», «Джерельце», «Ірій» 

 студія гри на фортепіано 

 студія естрадної пісні «Время мечтать» 

 студія естрадного танцю «Айя» 

 клуб «Лідер», редакція інформаційної пресс-служби «Юн-пресс» 

 гуртки «Кружевниця»,  «Іграшка-сувенір», в’язання гачкоми 

 студія ведучих «Сузір'я»  
 

    
 

 



Еколого-натуралістичний відділ 
(пров. Ломоносова, 5а, тел. 2-89-74)  

                           екологічна агітбригада «Паросток», 

                           екопарламент «Екос»,  

                           гурток «Юний еколог», 

                           гурток «Юний біолог» 

                           гурток «Природа і творчість», 

                           гурток «Майстерня природи» 

                           гурток «Природа и малюнок», 

                           гурток «Золота рибка», 

                           гурток «Юні друзі природи» 

                           гурток «Пішохідний туризм». 

                                                                                   

День Чорного моря 

                                                                                  

День зустрічи птиць 

                                                                                  

День Землі 

                                                                                  

День туриста                                            
 

 

 

 

 

  Акція «Щедрість рідної землі» 

  Акція «До чистих джерел» 

  Акція «Дерево життя» 

  Акція «Парки – легені міста» 

  Акція «Ми очистимо світ від 

сміття» 

   

                                         

                                                              

Еколгоічна операція  

«Лебедь» 

   

Еколгоічна операція  

«Зимующие птицы» 

  

 Еколгоічна операція 

«Голубое окошко 
 

 



ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

(вул. Кірова, 2б, тел. 2 – 89 - 32)   
 

      
 

ГУРТКИ: 

радіоконструюровання 

відеостудія «Кадр» 

« Паперова пластика» 

авіамодельний  

«Юний конструктор»,  

стендове моделювання 

судномоделювання 

моделювання та конструювання одягу 

«Занимательная электроника» 

початкове технічне конструювання 
«Умелые руки», 

ком'ютерний  

«Глиняна іграшка» 
 

                
 

                                                           слёт юных техников 

соревнования по запуску воздушных змеев 

соревнования по комнатным микромоделям 

соревнования судомоделистов 

городская выставка научно-технического творчества 

 



 

 

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК 
 

        секция филологии 

 

  секция истории 

 

      секция экономики 

 

    секция экологии 

 

                    
 

 

         секция  математики 

         секция  географии                      

         секция  биологии 
                    секция   геологии 

                      секция  физики 

           секция  английского языка 

           секция  информатики 

 
 

 

 

 

 



 

ТРАДИЦІЙНІ  ЗАХОДИ 
 

      
 

ДЕНЬ  ГОРОДА 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ТУРИЗМА 

КОНКУРС  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  АГИТБРИГАД 

ГОРОДСКОЙ  ЧЕМПИОНАТ  КВН 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  „ЧИСТІ  РОСИ” 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  „МОЛОДЬ  ОБИРАЄ  ЗДОРОВ’Я” 

ФЕСТИВАЛЬ  ХОРЕОГРАФИИ  „ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  МЕЛЬНИЦА” 

СМОТР-КОНКУРС  ЮИД 

КОНКУРС  ЭСТРАДНОЙ  ПЕСНИ  „ПІСЕННИЙ  ДИВОСВІТ” 

ГОРОДСКОЙ  СЛЁТ  ЮНЫХ  ТЕХНИКОВ 

ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ 

                 
 

          

 


