
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОДЕСЬКИЙ 

БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ «ТОНІКА» 

 

Кондрашева Наталія Іванівна народилася 23.12.1958 року в м.Одесі. З 1965 

по 1975 навчалася  в СШ №17 м.Одеси. Трудову діяльність розпочала у  

1975 році робітницею  Одеської шкіргалантерейної фабрики.  З 1979 року 

по 1981 рік працювала старшою піонерською вожатою СШ №67 м.Одеси. 

В лютому 1981 року перейшла на роботу до Будинку піонерів і школярів 

Суворовського району м. Одеси  керівником гуртка «Районний 

комсомольський штаб». В 1988 році  закінчила заочно Одеський 

державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського за спеціальністю 

«Педагогіка та методика виховної роботи». В цьому ж році переведена на 

посаду завідувача методичним відділом Будинку піонерів та школярів. У 

серпні 1989 року призначена директором  цього закладу.   

 

 15 серпня 1980 року у новоствореному Суворовському районі 

міста Одеси було відкрито Будинок піонерів і школярів. В 

1994 році  заклад змінює назву на Будинок творчості юних 

Суворовського району м.Одеси. В 2004 році до найменування 

закладу додається назва «Тоніка». З 2010 року  - це    

комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський 

будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка». 

      Мінялися назви, але мета позашкільного закладу залишається незмінною -  створення 

гідних умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та 

юнацтва у вільний від навчання час.  Одеський БДЮТ «Тоніка» - рівноправна складова 

системи безперервної освіти в районі. Більше 2000 дітей і підлітків займається в  гуртках 

та творчих колективах різних напрямків позашкільної освіти: художньо-естетичного; 

туристсько-краєзнавчого; спортивного; соціально-реабілітаційного; гуманітарного та 

науково-технічного.       Вихованці гуртків та творчих колективів закладу є 

неодноразовими переможцями різних фестивалів, конкурсів, змагань різного рівня: від 

міського до міжнародного. Гордістю закладу є 6 колективів, які мають звання «Зразковий 

художній колектив» і 1 колектив – «Народний художній колектив».      

    Крім гурткової роботи, ОБДЮТ «Тоніка» проводить значну культурно-масову роботу зі 

школярами району. Стало традицією проводити свята: «Ми родом з України», «Ми 

одесити»,  до Міжнародного дня захисту дітей, Дню перемоги, новорічні свята для дітей з 

малозабезпечених сімей, різноманітні концерти, ігрові програми, змагання, конкурси та 

виставки. 

     Сьогодні Одеський БДЮТ «Тоніка» є основним центром позашкільної освіти 

Суворовського району. Адже, слово  «Тоніка»  означає «Основний тон і акорд 

тональності, центр, до якого спрямована тяжіння всіх гармоній, викликаючи відчуття 

завершеності». А ще тому, що тут навчаються:  

Талановиті Обдаровані Невгамовні Ініціативні Культурні Активні - юні громадяни 

України! 
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