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ПРО НАС 
 

У листопаді 2003 року при Університеті «Україна» був створений Центр 
художньої творчості (надалі Центр). 
Центр є структурним підрозділом 
управління навчально-виховної роботи 
університету та керується «Положенням 
про Центр художньої творчості». Центр 
координує культурно-виховну діяльність 
інститутів і факультетів університету та 
взаємодіє з відділом виховної роботи 
щодо культурних заходів в університеті. 
Бере участь у всіх культурних заходах, які 
планує на навчальний рік університет, та 
в культурних заходах, які проводить для 

студентів вищих навчальних закладів Київська міська державна адміністрація, 
Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація, інші установи та 
культурні заклади міста. 

Основним завданням Центру є 
підвищення культурного та духовного рівня 
студентської молоді шляхом координування 
та активізації культурно-виховної роботи в 
університеті: 

- створювати та розвивати гуртки 
художньої самодіяльності; 

- виявляти та підтримувати талановиту 
молодь університету, направляти їх у 
колективи із наданням можливості 
реалізувати свій творчий потенціал, безпосередньо залучивши їх до світових 
художніх цінностей; 

- допомагати підвищувати художній рівень, 
виконавчу майстерність, збагачувати репертуар 
виконавців, творчих колективів 
високохудожніми національними творами та 
кращими зразками зарубіжного вокального, 
хореографічного та театрального мистецтва; 

- розвивати творчу співдружність між 
колективами та окремими виконавцями 
аматорського та професійного мистецтва інших 
вищих навчальних закладів, беручи участь у 

фестивалях та конкурсах студентської творчості: міжнародних, всеукраїнських, 
міських та районних рівнів; 

 - приділяти увагу у формуванні гуртківця як особистості, розвивати у нього 
естетичні ідеали та почуття прекрасного, допомагати збагачуватися духовно; 



 2

- високо нести імідж університету та кращі його традиції, готуючи виступи 
колективів художньої самодіяльності на високому професійному рівні. 

При Центрі художньої творчості працюють колективи художньої 
самодіяльності: 

 
 
 
 
Вокальний ансамбль 
«Дніпрові зорі»  
 
 
 
 
 
 
Фольклорний ансамбль 
«Мальва»  
 
 
 
 
 
Вокально–інструментальний 
ансамбль «Камертон»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Театральна студія «Данко»  
 
 
 
 

 
 
Танцювальний колектив 
«Плай» 
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Очолює роботу Центру 
Гаврилюк Наталія Василівна 
(у центрі). 
  
 
 
 
З колективами художньої самодіяльності працюють молоді талановиті фахівці, 

випускники провідних вищих мистецьких закладів столиці: 
 
 
 
Світлана Дудко 
(праворуч) 
 
 
 
 
 
Андрій Лелюх   
 
 
 
 
 
 
Тетяна Кисляк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Борис Борисов  
(ліворуч, праворуч – 
Андрій Лелюх) 
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Ігор Саїк 
(у центрі) 
 
 
 
Кожен із них є професіоналом своєї справи, уболіває за творчі показники в 

роботі, вимогливо підходить до вибору репертуару, постійно поновлюючи його, 
активно пропагує мистецтво, любов до рідної України, народних традицій, традицій 
свого університету, особисто бере участь у виступах на заходах, які проводить 
університет.  

Минуло небагато часу з дня 
створення Центру студентської творчості, 
а колективи художньої самодіяльності за 
цей період взяли участь більше ніж у 130 
заходах. 

У Центрі займаються і студенти з 
особливими потребами. Для них 
вибирається напрям гуртка відповідно 
їхніх можливостей та за необхідності 
розробляється графік індивідуальних 
занять. Заняття у гуртках проводяться відповідно до вимог „Положення про гуртки 
художньої самодіяльності”, розроблених Міністерством освіти і науки України, 
плану культурно – виховної роботи Центру студентської творчості, графіка роботи. 

Декілька разів на рік, починаючи з 
листопада, театральна студія «Данко» 
проводить Дні відкритих дверей, на яких 
студенти показують свої самостійні роботи з 
акторської майстерності. На цей показ 
студентських робіт запрошуються студенти 
університету, гуртківці Центру художньої 
творчості, гості міста та відомі фахівці з 
мистецтва. 

Протягом усіх років гуртківці активно 
працюють у своїх колективах, відповідально 

ставляться до своїх занять та репетицій, активно сприяють у роботі Центру в 
проведенні ним заходів. Кожен із них не пройшов у роботі Центру поза увагою, 
кожен залишив свій добрий спогад про себе. І не так важливо, як довго він займався 
в колективі, але важливо для нього самого, що він доторкнувся до загальної 
духовної скарбнички. Більшість з гуртківців добре навчається в університеті. Серед 
них студенти з особливими потребами, які на рівні з усіма беруть активну участь у 
виступах Центру, у наукових студентських конференціях університету, спортивних 
змаганнях та громадській діяльності свого вищого навчального закладу. За роки 
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існування Центр художньої творчості своєю діяльністю зробив свій внесок у 
розбудову університету, підтримуючи його культурний та духовний потенціал, 
поповнюючи базу розвитку художньої самодіяльності. Серед них було і є багато 
цікавих та талановитих студентів, а деякі з них по закінченню університету 
залишились у колективах, і ними пишається Центр художньої творчості: 

 
 
 
 
Марина Григорова 
(праворуч) 
 
 
 
 
 
 
 
Галина Тихомирова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ольга Костенко 
(ліворуч) 
 
 
 
 
 
 
Інна Олійник 
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Тетяна Безкишко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руслан Іщенко 
 
 
 
 
 
У студентів із особливими потребами з часом спостерігається покращення 

психічного та фізичного стану і це завдяки великій лікувальній силі мистецтва, яку 
вони отримують на заняттях у гуртках по вокалу, музиці, 
танцю, пантомімі. Це, безумовно, йде на користь їхньому 
організму, бо заняття в колективах проходять у теплій, 
творчій атмосфері, де стосунки між керівником та 
студентами зразу ж налаштовуються на довіру і повагу, де 
кожному приділяється увага та час для розкриття його 
здібностей, підбирається індивідуальний підхід до реалізації 
його можливостей. Кожен тут почувається необхідним та 
важливим, бо в Центрі немає зайвих або сторонніх, у 
кожного спрацьовує почуття відповідальності за спільну 
роботу  в  колективі,  кожен  вносить  свою  частку  душі, яка  

Світлана Патра –  
поетеса, співачка, виконавиця 
разом із усіма вчиться підніматись до духовних вершин. Ось тому всіх без винятку, 
хто причетний до мистецтва, воно наділяє духовною красою, силою та вірою у себе, 
збагачуючи та надихаючи на постійну роботу над собою, зцілює та гармонізує 
особистість. 
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Програми виступів колективів художньої самодіяльності університету 
формуються на професійній основі, 
опираючись на кращі традиції 
університету, такі як любов до української 
мови; духовну та високу культуру; 
патріотизм; пошану до історії української 
землі та її народу; вдячність за можливість 
навчатися та гордість за свій університет. 
Робота в гуртках проводиться з 
направленням на змістовну та виконавчу 
виразність: українського слова, музики, 
пісні, народних звичаїв та обрядів, повагу 
та зацікавленість молодої людини до народної спадщини, української класики та 
сучасної естради, вміння орієнтуватися в сучасному мистецтві, вірно формувати 
свій художній смак, розширювати свій світогляд та духовний світ. Університет 
забезпечив роботу Центру всім необхідним для успішної культурно-виховної роботи 
зі студентською молоддю. 

 
Ми з нетерпінням чекаємо на нові таланти ! 


