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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПОЛТАВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Повна назва закладу позашкільної освіти – КОМУНАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 
ТВОРЧОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» . 

Скорочена назва – Палац ДЮТ. 

Форма власності – комунальна. 

Юридична адреса – 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 30, 
тел.(0532) 60-89-81; 60-89-63, 

електронна адреса: e-mail poltava.palats.dut@ukr.net, 

сайт: ppdut.pl.ua 
Комунальний заклад «Полтавський Палац дитячої та юнацької 

творчості Полтавської міської ради» є юридичною особою, має 

самостійний баланс, розрахунковий рахунок та інші рахунки в банківських 
установах, печатку, штампи, бланки, ідентифікаційний номер. 

Мова навчання та виховання у закладі визначається Конституцією 

України та Законом України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної». 

Директор Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та 
юнацької творчості Полтавської міської ради» Валентина Дрозд, освіта 

вища, педагогічний стаж 49 років, стаж роботи на посаді 27 років, 

Заслужений працівник світи України. 
Заступник директора з навчально-виховної роботи закладу Галина 

Сергієнко, освіта вища, педагогічний стаж 22 роки, стаж роботи на посаді 

7 років 6 місяців. 

Заступник директора з адміністративно-господарської частини 
Євгеній Клімовський, стаж роботи на посаді 20 років. 

Комунальний заклад «Полтавський Палац дитячої та юнацької 

творчості Полтавської міської ради» є комплексним закладом позашкільної 

освіти художньо-естетичного спрямування, який організовує роботу із 
здобувачами освіти за різними напрямами позашкільної освіти. 

Позашкільна освіта дає можливість повністю розкрити особливості 

навчання і виховання підростаючого покоління, наповнити внутрішній світ 

дитини змістом і цінностями, розвинути творчі задатки, сформувати 
основні соціальні компетентності, практичні навички, способи мислення, 

професійні, світоглядні та громадянські якості, сприяє набуттю нових 

знань. Саме в позашкільній освіті в повній мірі розкривається принцип 
дитиноцентризму, що орієнтується на потреби та очікування здобувачів 

позашкільної освіти, батьків, суспільства. Система позашкільної освіти 

унікальна, вона базується на вільному виборі дитиною спектру видів 

діяльності, залученні вихованців до активного суспільного життя, 

mailto:poltava.palats.dut@ukr.net
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колективної творчості, індивідуального розвитку, формуючи активну 

життєву позицію. 

Сучасне суспільство – це суспільство невпинних соціальних змін, 

технологічного розвитку, в якому людина та безперервний розвиток її 
потенціалу виступають ключовими чинниками інноваційних 

трансформацій. Освіта, як основа розвитку особистості, суспільства, нації 

та держави є запорукою успішного майбутнього України. Відповідно, 
актуальним завданням закладів позашкільної освіти сьогодні, як і освіти в 

цілому, є осучаснення освітнього процесу та модернізація управлінських 

підходів. Основним системоутворюючим фактором позашкільної освіти 

виступає освітня та творча діяльність дитини у вільній від навчання час. 

Повноцінне, якісне вирішення сучасних освітніх завдань вимагає 
осучаснення системи позашкільної освіти та висуває на перший план 

проблему активного пошуку, впровадження принципово нових підходів 

щодо організації навчання та виховання у закладах позашкілля. 

Приведення змісту позашкільної освіти у відповідність до вимог 
сучасності постає одним з ключових завдань в контексті створення умов 

для успішної соціалізації підростаючого покоління. 

Комунальний заклад «Полтавський Палац дитячої та юнацької 

творчості Полтавської міської ради» постійно перебуває на шляху 

модернізації, спрямованої на оптимізацію соціально-педагогічних умов, 
створених для навчання, виховання, творчого, духовного, інтелектуального 

розвитку й соціалізації вихованців у креативному сучасному освітньому 

просторі закладу позашкільної освіти. 
У 2021-2022 навчальному році ми вперше працювали за новим 

нормативним документом – освітньою програмою Комунального закладу 

“Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради», який регламентував всю діяльність адміністрації та працівників 
закладу, соціальний захист вихованців, створення умов на забезпечення 

належної якості позашкільної освіти з формуванням ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 
життєдіяльності. Незважаючи на складні умови, в яких довелося жити і 

працювати всім нам, колективу Палацу ДЮТ вдалося спільними 

зусиллями скоординувати всю роботу нашого закладу на виконання 

пріоритетних управлінських та освітніх завдань. 
Основними завданнями Палацу ДЮТ згідно освітньої програми у 

2021-2022 навчальному році були: 

- реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти; 
- удосконалення і модернізація освітньої діяльності закладу згідно 

викликів часу, запитів держави і суспільства; 

- створення оптимальних умов для всебічного розвитку вихованців; 

- збереження контингенту вихованців та мережі гуртків; 

- реалізація освітньої програми закладу; 
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- розбудова та впровадження внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти в закладі; 

- виконання навчальних планів та програм; 
- індивідуальна робота з творчо обдарованими дітьми; 

- забезпечення якісного педагогічного супроводу вихованців, пошук  

розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих, підготовка до 
участі у творчих конкурсах; 

- впровадження сучасних освітніх технологій; 

- створення професійного інформаційного й освітньо-методичного 
середовища на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно- 

комунікаційних технологій; 

- популяризація досягнень педагогів та вихованців закладу через 

роботу вебсайту; 
- впровадження в практику освітньої діяльності інноваційних 

технологій та сучасних форм виховання і дозвіллєвої діяльності; 

- забезпечення високопрофесійної кадрової політики, сприяння 

розвитку педагогічного потенціалу, академічної свободи, академічної 

доброчесності; 

- сприяння підготовки та перепідготовки педагогічних працівників, 

розвитку інформальної освіти педагогів з метою сформованості 
професійних компетентностей; 

- сприяння розкриттю лідерських якостей вихованців шляхом їх 

участі у самоврядуванні; 

- тісна співпраця педагогічного колективу з батьківською 
громадськістю; 

- забезпечення життя та здоров'я учасників освітнього процесу в 

умовах карантинних обмежень та режиму воєнного стану; 
- створення недискримінаційного освітнього середовища у закладі; 

- створення оптимальних матеріально-технічних умов для організації 

сучасного освітнього процесу; 

- вдосконалення системи управління закладом на основі технологій 

сучасного освітнього менеджменту; 

- збереження будівлі, обладнання, матеріально-технічної бази 
закладу. 

Одне із головних завдань закладу позашкільної освіти – задоволення 

потреб у творчій самореалізації та професійному самовизначенні всіх 
бажаючих мешканців Полтавської територіальної громади віком від 5 до 

21 року, створення комфортних умов для забезпечення якісного навчання і 

виховання. 

Враховуючи побажання і можливості вихованців та батьківської 
громадськості заклад працював 7 днів на тиждень у дві зміни з 10.00 до 

21.00., згідно затверджених розкладів занять. 

У 2021-2022 навчальному році освітній процес у Палаці ДЮТ 

здійснювався у 27 гуртках (92 навчальні групи) : 
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- 4 гуртки гуманітарного напряму; 

- 21 гурток художньо-естетичного напряму; 

- 2 гуртки науково-технічного напряму; 

- 1 гурток спортивного напряму (закрито у жовтні 2021р.). 

З них 5 гуртків мають звання «народний художній колектив» та 

«зразковий художній колектив». 

Таблиця 1. 

Творчі колективи, які мають звання 

 

«Народний художній 

колектив» 

«Зразковий художній 

колектив» 

1. Ансамбль танцю «Барвінок»: 

 серпень 1998р. 

(присвоєння НХК) 

 18.11.2003р., наказ № 770 

(підтвердження) 

 13.04.2009р., наказ № 328 

(підтвердження) 

 30.01.2014р., наказ № 87 

(підтвердження) 

 17.04.2019р., наказ № 498 

(підтвердження) 

2. Студія образотворчого мистецтва 

«Соняшник»: 

 09.08.2009р., наказ № 645 

(присвоєння НХК) 

 25.08.2014р., наказ № 782 

(підтвердження) 

 16.08.2019р. наказ № 1124 

(підтвердження) 

3. Гурток «Господарочка»: 

 04.02.2008р., наказ № 64 
(присвоєння ЗХК) 

 03.01.2013р., наказ № 3 

(підтвердження) 

 30.03.2018р., наказ № 295 

(присвоєння НХК) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вокальна студія 

«Нове покоління»: 

 08.04.2016р., наказ № 413 

(присвоєння ЗХК) 

 23.04.2021р. № 460 

(підтвердження ЗХК) 

 
 

2. Арт-студія «Браво»: 

 28.09.2018р., наказ № 1035 

(присвоєння ЗХК) 
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Таблиця 2. 

Статистичні дані 
 

Гуртків 
Навчальних 

груп 

В них 

вихованців 
 

Відкрито 

додаткових 

гуртків / груп 

 
Закрито 

гуртків / 

груп 

п
о

ч
а

т
о
к

 

р
о
к

у
 

к
ін

ец
ь

 

р
о
к

у
 

п
о

ч
а

т
о
к

 

р
о
к

у
 

к
ін

ец
ь

 

р
о
к

у
 

п
о

ч
а

т
о
к

 

р
о
к

у
 

к
ін

ец
ь

 

р
о
к

у
 

28 27 94 92 1262 1136 - - - 1 / 2 

 

Протягом року в закладі навчалися вихованці пільгових категорій, 

серед яких: 

- 1 дитина-сирота, 

- 7 дітей-напівсиріт, 

- 8 дітей з інвалідністю, 
- 48 дітей з багатодітних сімей, 

- 3 дитини з малозабезпеченої сім'ї, 

- 18 дітей учасників АТО/ООС, 

- 3 дітей-переселенців, 
- 2 дітей-чорнобильців. 

Найважливішим питанням педагогічного колективу нашого закладу є 

збереження контингенту дітей. З цією метою адміністрацією закладу 

проводився моніторинг наповнення навчальних груп гуртків. В 
основному, наповнюваність навчальних груп відповідала статутним 

нормам. 

Питання збереження контингенту вихованців розглядалися на 

щотижневих адмінрадах та нарадах педагогічного колективу при 

директорові. На превеликий жаль, в зв'язку з початком війни в Україні, 
значна кількість вихованців нашого закладу евакуювалася до країн 

Європи, що унеможливило проводити повний моніторинг наповнюваності 

груп у дистанційному режимі та зберегти на 100% контингент вихованців. 
Згідно статистичних звітів завідувачів відділів на 01.06.2022р. у 

закладі налічується 1136 вихованців. В цілому по Палацу ДЮТ контингент 

дітей в закладі збережено на 90%. 
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Таблиця 3. 

 

Збереження контингенту вихованців закладу за 2021-2022н.р. 

 

 
 

№ 

 
 

Відділи 

Кількість 

гуртків / груп 

 

Кількість дітей 

 

Збереження 

контингенту 

дітей у % початок 

року 

кінець 

року 

початок 

року 

кінець 

року 

1. Методичний 3 / 6 3 / 6 91 83 91,2 % 

2. 
Організаційно- 
масовий 

6 / 17 5 / 15 247 199 80,6 % 

3. Художній 13 / 46 13 / 46 600 583 97,2% 

4. 
Прикладного 
мистецтва 

6 / 25 6 / 25 324 271 
83, 6% 

 Разом 28 / 94 27 / 92 1262 1136 90% 

 

Великий подив викликає збереження дитячого контингенту у відділі 

художньому. Фактичне підтвердження цього результату ми зможемо 

побачити лише на початку нового навчального року в онлайн режимі. 

З 25 лютого 2022р. по 13 березня 2022р. в зв'язку з вторгненням 

російських загарбників на територію України і початком бойових дій, 

згідно листа Міністерства освіти  України від 25.02.2022р. № 1/3277-22 

«Щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та 

оголошення канікул» та наказу по закладу від 27.02.22022 № 9-о «Про 
організацію роботи Палацу ДЮТ в умовах правового режиму воєнного 

стану», освітній процес у закладі було тимчасово призупинено і 

відновлено з 14 березня 2022р. (наказ № 11-о від 11.03.22р. «Про 

відновлення освітнього процесу») із застосуванням технологій 
дистанційного навчання, що дало можливість виконати освітню програму 

закладу і вчасно завершити навчальний рік. 
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2. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДІ 

 

Вся управлінська діяльність адміністрації Палацу ДЮТ була 

спрямована на забезпечення якісної освітньої, адміністративно- 
господарської, фінансової діяльності, на удосконалення системи 

управління закладом згідно вимог сьогодення з метою забезпечення 

конкурентоспроможності в системі позашкільної освіти, кадрове 
забезпечення. 

Протягом 2021-2022 навчального року директором закладу 

Валентиною Дрозд здійснювалося: 

- загальне керівництво освітнім процесом Палацу ДЮТ; 

- підбір і розстановка кадрів; 
- спільно з профспілковим комітетом розподіл педагогічного 

навантаження педагогічних працівників; 

- створювалися належні умови для здобуття вихованцями 
позашкільної освіти; 

- забезпечувалося доцільне використання бюджету доходів і 

видатків; 
- проводилася контрольно-аналітична освітня, виховна, 

адміністративна, господарська та фінансова діяльність закладу; 

- створювалися належні умови для підвищення фахового рівня 

працівників; 
- встановлювалися надбавки, доплати, тарифікаційні розряди, премії 

працівникам згідно чинного законодавства (за погодженням з членами 

адмінради та профспілковим комітетом); 
- здійснювався внутрішній контроль за роботою педколективу, 

надавалася методична допомога педагогам з питань забезпечення якості 

освіти в закладі; 

- згідно посадових обов'язків представляла заклад в установах та 

організаціях; 

- забезпечувала моральне і матеріальне заохочування учасників 
освітнього процесу; 

- відповідала перед засновником про результати діяльності закладу. 

Всі управлінські рішення, контроль і аналіз діяльності закладу 
висвітлювалися в наказах. Всього за навчальний рік видано 50 наказів з 

основної діяльності, 89 наказів з кадрових питань, здійснювався постійний 

контроль за виконанням рішень наказів. 

Реалізація основних завдань колективу на 2021-2022 навчальний рік 
та досягнення мети щодо створення сприятливих умов для забезпечення 

якісної освітньої діяльності закладу, комфортного психологічного 

мікроклімату в колективі забезпечувалась злагодженою координацією дій 
адміністрації. 

Протягом навчального року систематично працювала адмінрада 

закладу до складу якої входять: директор закладу, заступник директора з 



10  

навчально-виховної роботи, заступник директора з АГЧ, головний 

бухгалтер, голова профкому, завідувачі відділів, художні керівники. На 

засіданнях адмінради розглядалися нагальні питання забезпечення 

життєдіяльності закладу, виконання нормативних документів МОН з 
метою реалізації державної політики в системі позашкільної освіти, 

забезпечення життя та здоров'я учасників освітнього процесу, дотримання 

вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, 
виконання кошторису доходів і видатків, виконання навчальних планів і 

програм в очному та дистанційному режимах, в умовах карантинних 

обмежень та воєнного стану, виконання семестрових планів освітньої 

діяльності, результати 1-го етапу самооцінювання внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти в Палаці ДЮТ, відзначення працівників закладу 

за якісне виконання посадових обов'язків та перемогу вихованців в 

конкурсах різного рівня та інше. 

Узгодженість та координація діяльності всіх ланок управління 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 
Полтавської міської ради» спрямована на оновлення та удосконалення 

системи управлінського менеджменту, що забезпечує ефективне 

впровадження інновацій, сприяє досягненню ефективності освітнього 
процесу, забезпечує планомірний розвиток закладу. 

Внутрішні нормативні документи, якими регламентувалася вся 

діяльність закладу у 2021-2022 навчальному році були спрямовані на 

забезпечення ефективної адміністративної, фінансово-господарської, 

освітньої діяльності, а саме: 
- Статут Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та 

юнацької творчості Полтавської міської ради»; 

- Правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- Річний план роботи Комунального закладу «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради», затверджений 

рішенням педагогічної ради протокол № 1 від 06.09.2021р.; 

- Колективний договір на 2020-2023рр. між адміністрацією та 
профспілковим комітетом; 

- Освітня програма Комунального закладу «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» на 2021-2022н.р. 

(схвалено рішенням педагогічної ради протокол № 1 від 06.09.2021р., 
затверджено директором); 

- Концепція розвитку Комунального закладу «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» «Палац – 
Перезавантаження» на 2021-2026 роки (схвалено рішенням педагогічної 

ради протокол № 2 від 29.11.2021р., затверджено директором); 

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

Комунальному закладі «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 
Полтавської міської ради» (обговорено батьківською радою закладу 

протокол № 2 від 12.02.2021р., педагогічною радою протокол № 2 від 



11  

22.02.2021р., погоджено з головою профспілкового комітету закладу, 

затверджено директором закладу); 

- Положення про організацію дистанційного освітнього процесу 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості  

Полтавської міської ради» (затверджено директором закладу 30.11.20р.); 

- Правила    поведінки     вихованців     Комунального     закладу 
«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради» (затверджено педагогічною радою протокол № 4 від 31.01.2022р.); 

- Штатний розпис Комунального закладу «Полтавський Палац 
дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» на 01.09.2021р. 

(затверджений начальником управління освіти Департаменту освіти 

Полтавської міської ради); 
- Штатний розпис Комунального закладу «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» на 01.01.2022р. 

(затверджений начальником управління освіти Департаменту освіти 

Полтавської міської ради); 
- Тарифікаційний список Комунального закладу «Полтавський Палац  

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» на перший 

семестр 2021-2022 навчального року згідно наказу № 84-к від 07.09.2021р. 
(затверджений начальником управління освіти Департаменту освіти 

Полтавської міської ради); 

- Тарифікаційний список Комунального закладу «Полтавський Палац  

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» на другий 
семестр 2021-2022 навчального року згідно наказу № 1-к від 10.01.2022р. 

(затверджений начальником управління освіти Департаменту освіти 

Полтавської міської ради»). 
Протягом 2021-2022 навчального року основні питання 

життєдіяльності закладу вирішувалися колегіально на загальних зборах 

колективу. Всього за навчальний рік проведено 5 засідань загальних 

зборів, на яких розглядалися питання: 

- про результати підготовки закладу до нового навчального року; 
- забезпечення безпечних санітарно-епідемічних умов освітнього 

процесу та посилення заходів безпеки у закладі; 

- про забезпечення вимог пожежної та техногенної безпеки; 
- про організацію та проведення новорічних заходів для дітей міста; 

- про виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку Палацу 

ДЮТ та посадових обов'язків; 

- про роботу Палацу ДЮТ в умовах правового режиму воєнного 
стану; 

- про роботу закладу в період літніх канікул, проведення поточних 

косметичних ремонтів силами працівників закладу. 

Питання забезпечення якості освіти, як головного завдання 

діяльності педагогічного колективу Палацу ДЮТ, програмне забезпечення 

освітнього процесу, узгодження річного плану закладу, тарифікація 



12  

педагогічних працівників, підвищення кваліфікації, розгляд клопотань 

педагогічних працівників щодо визнання результатів підвищення 

кваліфікації, результати освітньої діяльності педагогічного колективу 

Палацу ДЮТ за І семестр 2021-2022 навчального року, результати 
проведення кваліфікаційних іспитів вихованців закладу, затвердження 

Концепції розвитку Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та 

юнацької творчості Полтавської міської ради» «Палац – 
Перезавантаження» на 2021-2026 навчальні роки, Положення про 

академічну доброчесність учасників освітнього процесу Палацу ДЮТ та 

інші розглядалися на педагогічних радах. Всього за навчальний рік 

проведено 6 педрад. 

Поточні питання забезпечення життєдіяльності закладу розглядалися 
на засіданнях адмінради щопонеділка. Всього за навчальний рік проведено 

26 засідань. 

Згідно річного плану роботи було заплановано проведення, кожен 

третій понеділок, нарад педагогічного колективу при директорові. В 
першому семестрі проведено 4 наради, в другому, згідно роботи закладу в 

умовах правового режиму воєнного стану, проведено 2 наради. Всього за 

навчальний рік проведено 6 нарад при директорові. 

Атестація педагогів – одне із ключових завдань освітнього закладу. 

Згідно наказу № 54 від 20.09.2021р. було затверджено атестаційну комісію 
закладу у складі: голова комісії – директор Валентина Дрозд, заступник 

голови комісії – заступник директора з навчально-виховної роботи Галина 

Сергієнко, члени атестаційної комісії; Тетяна Палієнко – завідувач 
відділу, Світлана Зубенко – завідувач відділу, Віталій Котенко – завідувач 

відділу, Оксана Швець – голова профкому; секретар атестаційної комісії – 

Тетяна Дегтярь – завідувач відділу. Впродовж навчального року 

проведено 3 засідання атестаційної комісії. В зв'язку з карантинними 
обмеженнями атестація педагогічних працівників проводилася в 

дистанційному режимі. Всі педагоги представили на розгляд комісії 

портфоліо власної педагогічної діяльності. 

Успішно пройшли атестацію 9 педагогів: Тетяна Ніколенко, Ніна 
Кретович, Тамара Коломацька, Юрій Колісник – підтвердили раніше 

встановлені тарифні розряди, Марині Кас'яненко встановлено 11 тарифний 

розряд, Ірині Лубенець встановлено 12 тарифний розряд, методисту 
Наталії Хоріщенко присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», Світлані Зубенко, Віталію Котенко підтверджено раніше 

присвоєні педагогічні звання «керівник гуртка-методист». 
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Таблиця 4. 

Результати атестації педагогічних працівників 
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9 2 - 2 1 - 

Колісник Ю.В. 
Ніколенко Т.І. 

Лубенець І.І. 
Кас'яненко М.В. 

- Котенко В.О. 
Зубенко С.В. 

Хоріщенко Н.В. - 

Коломацька Т.П.      

Кретович Н.І.      

Лубенець І.І.      

Кас'яненко М.В.      

Зубенко С.В.      

Котенко В.О.      

Хоріщенко Н.В.      

 

Протягом 2021-2022 навчального року в закладі працювала 
координаційно-методична рада – постійно діючий консультативно- 

методичний орган закладу, основне завдання якого полягає в спрямуванні 

діяльності учасників освітнього процесу на виконання завдань, визначених 
Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та підвищення 

якості методичного забезпечення освітнього процесу (голова КМР – 

заступник директора з навчально-виховної роботи Галина Сергієнко). 

Протягом навчального року було проведено 5 засідань КМР (з 9 

запланованих), на яких розглянуті такі основні питання: 
- узгодження нових та оновлених навчальних програм керівників 

гуртків Палацу ДЮТ та переліку навчальних програм керівників гуртків 

закладу на 2021-2022н.р.; 

- узгодження додатків до навчальних програм «Критерії оцінювання 
знань, умінь і навичок вихованців згідно «Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти Комунального закладу «Полтавський 

Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради»; 

- затвердження Положення про огляд-конкурс методичних куточків 
керівників гуртків «Методична панорама»; 
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- обговорення Положення про роботу Школи молодого педагога 

«Сходинки до майстерності» Комунального закладу «Полтавський Палац  

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради»; 

- обговорення Положення про роботу Школи педагогічної 

майстерності «Світоч» Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої 

та юнацької творчості Полтавської міської ради»; 

- обговорення пропозицій до паспорту Концепції розвитку закладу на 
2021-2026 роки; 

- обговорення положення конкурсу читців (декламаторів) «З 
любов’ю, ніжністю, теплом»; 

- підведення підсумків конкурсу методичних куточків керівників 

гуртків Палацу ДЮТ «Методична панорама»; 
- обговорення проєкту Концепції розвитку закладу на 2021-2026 

роки; 

- розгляд заяв про затвердження сертифікатів з підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладу; 

- обговорення форм та анкет проведення самооцінювання 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- обговорення результатів проведення аналізу рівня досягнень 

вихованців за результатами освітньої діяльності у І семестрі 2021-2022н.р. 

(в рамках самооцінювання за напрямком «Система оцінювання здобувачів 
освіти»); 

- ознайомлення з результатами анкетування батьків вихованців в 

рамках проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів у 
закладі; 

- обговорення та узгодження «Правил поведінки вихованців Палацу 

ДЮТ»; 

- обговорення виступів спікерів міського методичного семінару 
«GAME платформа – ігрова компетентність педагога»; 

- результати роботи КМР за 2021-2022н.р.; 

- основні напрямки роботи КМР на 2022-2023н.р. 
У зв’язку зі змінами, зумовленими введенням в Україні режиму 

воєнного стану та переходом на навчання у дистанційному форматі, 

частина запланованих до обговорення питань не розглядалася або 

оперативно вирішувалися на засіданнях адмінради. 
Художня рада – дорадчий колегіальний орган закладу, створений з 

метою підвищення ефективності художньо-естетичної роботи та 

визначення пріоритетних напрямів творчої діяльності закладу. Склад 
художньої ради затверджено педагогічною радою, голова художньої ради 

Світлана Зубенко, завідувач відділу організаційно-масового. Протягом 

навчального року проведено 2 очних та 3 дистанційних засідань ради, на 

яких розглядалися питання проведення святкових заходів та узгодження 
сценаріїв проведення виховних та дозвіллєвих заходів. 
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З метою надання допомоги педагогічному колективу Палацу ДЮТ з 

організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази 

гуртків протягом навчального року в закладі працював батьківський 

комітет – добровільне громадське формування, створене на основі єдності 
інтересів батьків щодо реалізації прав та інтересів дитини. До складу 

комітету ввійшли голови батьківських комітетів структурних підрозділів. 

Головне завдання батьківського комітету – сприяння розв'язанню 
найважливіших питань освітньої діяльності закладу, тісна співпраця з 

адміністрацією та педагогічним колективом з питань забезпечення якості 

освіти, покращення матеріально-технічного забезпечення гуртків. У 

зв'язку з карантинними обмеженнями та введенням в країні правового 
режиму воєнного стану було проведено лише 2 засідання батьківського 

комітету. Наразі більшість членів батьківського комітету знаходяться 

тимчасово за кордоном і зв'язок з ними обмежений. Подальше спілкування 

з членами батьківського комітету проводилося у телефонному режимі. 

У 2021-2022 навчальному році в Палаці ДЮТ працював орган 

дитячого самоврядування – Рада активу Палацу ДЮТ. Склад органу 

дитячого самоврядування налічував 16 вихованців: 

- Бондаренко Іванна – ГОЛОВА РАДИ АКТИВУ, гурток «Welcome 
to English» (кер. Ірина Лубенець); 

- Запорожченко Соломія – заступниця голови, гурток «Тінейджер» 

(кер. Юлія Березич); 
- члени Ради: 

1. Ніколаєнко Надія – гурток «Тінейджер» (кер. Юлія Березич), 

2. Кравцова Марія – гурток «Юний дизайнер» (кер. Оксана 

Нестеренко), 
3. Клименко Вероніка – НХК «Барвінок» (кер. Тетяна Безгрєшнова), 

4. Кирпань Ілля – гурток «Тінейджер» (кер. Юлія Березич), 

5. Дубовцов Даніїл – авіамодельний гурток (кер. Дмитро Похно), 
6. Тютюнник Вікторія – гурток «Юний дизайнер» (кер. Оксана 

Нестеренко) 

7. Трегубова Мар’яна - гурток «Гончарик» (кер. Вікторія 
Григоренко-Громова), 

8. Скоренко Марина – гурток «Тінейджер» (кер. Юлія Березич), 

9. Ільченко Сніжана – НХК «Барвінок» (кер. Марина Кас’яненко), 
10. Коломієць Анна – спортивно-танцювальний клуб «Акцент» (кер. 

Олена Рагуліна), 

11. Вірченко Поліна – ЗХК гурток «Арт-студія «Браво» (кер. 

Світлана Зубенко), 
12. Скареднов Микита – гурток «Тінейджер» (кер. Юлія Березич), 

13. Гвоздик Аліса – НХК гурток «Господарочка» (кер. Людмила 

Сидоренко). 

14. Варченко Лада – гурток «Гончарик» (кер. Вікторія Григоренко- 
Громова). 
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На жаль, ще не всі педагоги нашого закладу зрозуміли важливість  

дитячого самоврядування і участі їхніх вихованців у вирішенні нагальних 

питань, які є важливими у житті кожного колективу. Не може бути якісною  

освіта, якщо вона йде не від бажання дітей і без їх активної участі у 
вирішенні питань життя колективу. 

Діяльність активу дитячого самоврядування здійснювалася згідно 

затвердженого плану роботи на 2021-2022 н.р. Відбулося 8 засідань ради 

активу, загальні збори з активом дитячого самоврядування (очно і 

дистанційно), на яких вирішувалися організаційні питання, зокрема: 
- формування Ради активу дитячого самоврядування на 2021-2022н.р. 

та розподіл обов’язків; 

- проведення на базі Палацу ДЮТ Всеукраїнської акції «Монетки 

дітям»; 
- проведення традиційної акції «Запали свічку пам’яті» до Дня 

вшанування жертв голодомору; 

- ознайомлення та узгодження Положення про академічну 

доброчесність учасників освітнього процесу Палацу ДЮТ; 
- ознайомлення з Положенням конкурсу читців (декламаторів) «З 

любов’ю, ніжністю, теплом»; 

- обговорення проєкту документу «Правила поведінки вихованців 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 
Полтавської міської ради»; 

- узгодження питань анкети для вихованців з метою проведення 

анкетування в рамках другого етапу самооцінювання освітніх і 
управлінських процесів у закладі відповідно до Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти в Палаці ДЮТ та інші організаційні 

питання. 

На жаль, з введенням в Україні правового режиму воєнного стану та 

навчання в дистанційному режимі не всі заплановані заходи вдалося 

здійснити. 

Враховуючи всі недоліки в роботі органів дитячого самоврядування 

в наступному навчальному році необхідно: 
- посилити роботу щодо залучення вихованців гуртків до активного 

співпраці через діяльність в Раді активу дитячого самоврядування Палацу 

ДЮТ; 
- сприяти популяризації діяльності органу дитячого самоврядування 

через сайт закладу та сторінку Fasebook; 

- пошук цікавих та ефективних форм комунікації з вихованцями 

закладу у різних форматах; 
- сприяти співпраці Ради активу з молодіжними та громадськими 

організаціями міста. 

В Комунальному закладі «Полтавський Палац дитячої та юнацької 

творчості Полтавської міської ради» діє первинна профспілкова 
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організація, (голова профкому – методист Оксана Швець), яка тісно 

взаємодіє з адміністрацією закладу з питань: 

- виконання колективного договору між адміністрацією та 

профспілковим комітетом; 

- тарифікації, оплати праці, розмірів надбавок, премій, винагород; 

- поліпшення умов праці, забезпечення матеріально-побутових та 
санітарно-гігієнічних умов, забезпечення необхідним спецодягом; 

- підвищення професійної кваліфікації педагогів, атестації педагогів,  

педагогічного навантаження; 
- узгодження розкладу занять гуртків, графіків робочого часу 

працівників закладу та інше. 

Профспілковою організацією закладу, згідно рішення 

профспілкових зборів від 25 березня 2022р. (протокол №3), на потреби 
територіальної оборони перераховано на розрахунковий рахунок 

благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих» 20 тисяч 

гривень. Це вклад нашої профспілкової організацію в загальну справу 

захисту України від російської навали. 

Збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу – 
пріоритетний напрямок роботи Комунального закладу «Полтавський 

Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради». 

Адміністрація, профспілковий комітет закладу створюють всі необхідні 
умови для забезпечення збереження життя та здоров'я працівників та 

вихованців Палацу ДЮТ згідно Законів України «Про охорону праці» та 

«Про охорону здоров'я». Всі працівники закладу перед початком 

навчального року пройшли профілактичні медичні огляди та обов'язкові 
періодичні психіатричні огляди. З метою забезпечення проведення 

навчальних занять в режимі он-лайн в цьому навчальному році, в зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією, спричиненою гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, працівники закладу 100% пройшли процедуру 

вакцинації. 

Вихованці хореографічних гуртків, згідно чинного законодавства, 

зараховуються на навчання за наявності медичного дозволу відповідного 
зразка про відсутність протипоказань до занять хореографією. Слід 

зазначити, що педагоги Народного художнього колективу ансамблю танцю 

«Барвінок» (художній керівник Тетяна Безгрєшнова) вчасно спрацювали з 

батьками вихованців і за результатами адміністративного внутрішнього 
контролю на 01 жовтня 2021р. медичні довідки мали 100% вихованців. В 

спортивно-танцювальному клубі «Акцент» на час перевірки в групі юніори 

– 2 (вищий рівень навчання) в наявності були довідки лише 40% 
вихованців. В наступному навчальному році журнали планування та 

обліку роботи хореографічних колективів будуть затверджуватися лише 

при наявності медичних довідок у 100% вихованців. 

З метою забезпечення виконання річного плану роботи 
Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 
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Полтавської міської ради», освітньої програми Палацу ДЮТ на 2021-2022 

навчальний рік, семестрових планів роботи закладу директором 

Валентиною Дрозд, заступником директора з навчально-виховної роботи 

Галиною Сергієнко, завідувачами відділів Тетяною Палієнко, Тетяною 
Дегтярь, Світланою Зубенко, Віталієм Котенко здійснювався внутрішній 

контроль освітньої діяльності: планові відвідування навчальних занять, 

виховних заходів, атестаційних заходів, підсумкових занять та 
академконцертів. Всього за звітний період в режимі он-лайн 

адміністрацією та завідувачами відділів здійснено внутрішній контроль за  

якістю освітнього процесу 98 контрольних відвідувань, в дистанційному 

режимі – 43 (Валентина Дрозд – 24/11, Галина Сергієнко – 11, Тетяна 
Дегтярь – 17/9, Світлана Зубенко – 16/4, Тетяна Палієнко – 8/6, Віталій 

Котенко – 22/13). 

Директором Валентиною Дрозд здійснювався плановий, 

оперативний, поточний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних 
норм, маскового режиму в закладі, температурного режиму у навчальних 

кабінетах, розмежуванням допуску вихованців до закладу, 

наповнюваністю навчальних груп, виконанням працівниками посадових 

обов'язків, за станом пожежної безпеки закладу, матеріально-технічним 
забезпеченням, фінансово-господарською діяльністю, веденням ділової 

документації та інше. 
Таким чином управлінська діяльність у закладі протягом 2021-2022 

навчального року здійснювалася згідно чинного законодавства України, в 

інтересах всіх учасників освітнього процесу та спрямовувалася на 
виконання державної політики в галузі позашкільної освіти. 
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3. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА ТА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ 

Важливою ланкою забезпечення якісного освітнього простору, 
матеріально-технічної бази закладу, санітарно-гігієнічних умов організації 

освітнього процесу є адміністративно-господарська робота відділу АГЧ, 

який очолює заступник директора з адміністративно-господарської роботи 
Євгеній Клімовський. Вся робота відділу АГЧ у 2021-2022н.р. була 

спрямована на виконання внутрішніх нормативних документів із 

забезпечення якісного функціонування Палацу ДЮТ, на підтримання в 

належному стані будівлі закладу, навчальних, допоміжних та службових 
приміщень, якісне функціонування інженерних мереж, комунікацій, 

забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог, дотримання вимог з 

охорони праці, протипожежної безпеки, цивільного захисту з урахуванням 

карантинних обмежень та введеного в Україні з 24.02.2022р. правового 
режиму воєнного стану. 

Згідно річного плану роботи відділу АГЧ на 2021-2022н.р. було 

заплановано та виконано: 
- щоденний облік використання енергоносіїв: води, тепла, світла, 

теплового режиму в навчальних кабінетах та глядацькій залі; 

- забезпечено посилений пропускний режим у дві зміни дорослого 

контингенту до закладу та розмежування допуску вихованців до 
навчальних приміщень та рекреації Палацу ДЮТ з проведенням 

термометрії; 

- щоденний облік робочого часу працівників відділу з метою 
забезпечення виконання посадових обов'язків; 

- технічне обслуговування фурнітури метало-пластикових вікон для 

забезпечення теплового режиму в закладі; 

- на виконання чинного законодавства з пожежної безпеки, 

проведено технічне обслуговування протипожежних насосів та 

автоматичної протипожежної сигналізації (жовтень 2021р.); 

- проведено повірку діелектричних рукавиць та електроінструменту; 
- в повному обсязі забезпечено учасників освітнього процесу 

оновленими медичними аптечками, антисептичними засобами, рідким 

милом. 

З метою забезпечення безпечних умов праці та навчання учасників 

освітнього процесу та запобігання травматизму вся робота з охорони праці 
здійснювалася згідно вимог чинного законодавства з охорони праці. Згідно 

наказу Палацу ДЮТ № 48 від 20.08.2021р. проведено повторні інструктажі  

на робочому місті з усіма працівниками відділу АГЧ (вересень 2021р., 
березень 2022р.), з новоприбулими працівниками відділу АГЧ проведено 

вступні інструктажі. В грудні 2021р. проведено інструктаж працівників 

Палацу ДЮТ на 1 групу допуску з електробезпеки. 

Згідно наказу по закладу № 9-о від 27.02.2022р. «Про організацію 
роботи Палацу ДЮТ в умовах правового режиму воєнного стану» силами 
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працівників Палацу ДЮТ цокольний поверх будівлі було облаштовано під 

бомбосховище з максимально комфортними умовами. Світлана Зубенко 

облаштувала роздягальню спортивно-танцювального клубу «Акцент» під 

дитячу кімнату з набором ігрового матеріалу. Завдяки тісній співпраці 
Палацу ДЮТ з Полтавським обласним Товариством Червоного Хреста 

України нашому закладу було надано гуманітарну допомогу: 60 теплих 

ковдр, індивідуальні продовольчі набори, кава, печиво, цукерки, миючі та 
антисептичні засоби, засоби особистої гігієни (туалетний папір) для 

жителів мікрорайону, які під час повітряної тривоги перебувають у 

сховищі. Згідно графіку роботи, затвердженого директором, було 

організовано цілодобове чергування у закладі у дві зміни: 800-2000, 2000-0800 
силами працівників відділу АГЧ та педагогами: Юрієм Колісником, 

Дмитром Похном, Сергієм Аксьоновим, Світланою Зубенко (в нічний час). 

Чергування в такому режимі буде продовжено до закінчення в країні 

воєнного стану. 

З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт,  

послуг для власних потреб Палацу ДЮТ Євгенієм Клімовським, 

уповноваженою особою з питань проведення спрощених закупівель (наказ 

№ 58 від 26.11.2020р. «Про призначення уповноваженої особи з питань 
організації та проведення спрощених закупівель»), в листопаді 2021р. 

проведено процедуру закупівлі електричної енергії. Наталією Хоріщенко,  

як уповноваженою особою з питань організації та проведення закупівель 

(наказ № 129-к від 16.12.2021р. «Про призначення уповноваженої особи з 
питань організації та проведення закупівель») складено та затверджено 

річний план закупівель закладу, оприлюднені документи, що передбачені 

Законом України «Про публічні закупівлі» в електронній системі 
закупівель. 

У 2021-2022 навчальному році проведено аварійні ремонтні роботи:  

водопостачання (фоє 1-го поверху), тепломережі (цокольний поверх), 

камер зовнішнього відео нагляду. Сплановано проведення косметичних 
ремонтних робіт навчальних, службових і допоміжних приміщень закладу 

протягом літніх канікул силами працівників Палацу ДЮТ. 

Згідно наказу № 60 від 24.10.2021р. «Про проведення щорічної 
інвентаризації у 2021році» проведено повну інвентаризацію основних 

засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових активів, документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної 

наявності. 
Протягом навчального року оновлено матеріально-технічну базу 

закладу за рахунок благодійних внесків придбано: 

- телевізор AKAI – 9949грн. для освітньої діяльності гуртків 
англійської мови; 

- жалюзі вертикальні у кабінет №39 – 9330грн.; 

- багетні рами для оформлення стендів музичних класів – 1750грн.; 

- електричні гірлянди до новорічної вистави - 3248грн. 
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У 2021-2022 навчальному році оновлено документацію відділу АГЧ: 

- Положення про відділ АГЧ Комунального закладу «Полтавський 

Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради»; 
- посадові інструкції працівників відділу АГЧ. 

Великий обсяг робіт здійснено працівниками відділу АГЧ: 

художником-оформлювачем Людмилою Владіміровою, машиністом сцени 
Юрієм Карпенком, робочими Миколою Карпенком, Олександром 

Ольховиком, Дмитром Щербаковим, звукооператором Володимиром 

Ільком по забезпеченню своєчасного та якісного художнього оформлення  
та озвучення масових заходів: День відкритих дверей «Країна дитячих 

мрій» (вересень 2021р.), ігрова програма «Чисте повітря: місія 

здійсненна!» (жовтень 2021р.), новорічна вистава «Пригоди Грінча» 

(грудень2021р.), розважальна програма «Новорічна туса або Прибульцям 
тут не місце» (грудень 2021р.), народознавча гра «Різдвяний квест» (січень  

2022р.), свято «Випускник – 2022» (травень 2022р.). Техніком-електриком 

Василем Грачовим облаштовано електроілюмінацію сцени та фасаду 

будівлі до новорічних та різдвяних свят. Костюмером Наталією Коваленко 
розроблено та пошито 50 одиниць сценічних костюмів. 

Згідно річного плану роботи в травні 2022 року розпочалися планові  

роботи по підготовці енергетичного господарства навчального закладу до 

роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років та косметичних 
ремонтних робіт навчальних, службових, допоміжних приміщень по 

підготовці Палацу ДЮТ до нового навчального року. 

Бухгалтерська служба Палацу ДЮТ – самостійний структурний 
підрозділ забезпечення фінансово-господарської діяльності закладу. У 

складі структурного підрозділу: головний бухгалтер Олена Малик, 

бухгалтер Олена Одокієнко та касир Юлія Котенко на 0,5 ставки. 

Вся робота підрозділу у 2021-2022 навчальному році була 
спрямована на забезпечення бухгалтерського обліку фінансово- 

господарської діяльності Палацу ДЮТ, виконання бюджету доходів і 

видатків згідно чинного законодавства, нормативно-правових актів, що 
регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність 

бюджетної установи, Статуту Палацу ДЮТ, розпорядчих документів 

засновника. 

За звітний період отримано доходів за послуги, що надаються 
бюджетними установами – 33337,00 грн., а саме: за проведення свята 

«Перші кроки» - 10350,00 грн., за проведення розважальних програм для 

дітей з пришкільних таборів – 22140,00 грн., за здачу металобрухту – 
847,00 грн.. 

Кошти спеціального фонду використовувались на: 

- оплату комунальних послуг (теплопостачання) – 17935,72 грн.; 

- придбання: комплектуючі до комп'ютерної техніки – 2250,00 грн., 

електротовари – 1461,20 грн., світильник стельовий світлодіодний (3 шт.) – 

1089,00 грн., підставки (7шт.), горщики для квітів (11шт.), грунт 10л (5шт.) 
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– 2815,00 грн., господарські товари – 709,28 грн.; запасні частини для 

автомобіля -771,00грн.; засіб КЗІ електронний ключ «Secure Token-338M» 

(для уповноваженої особи) – 695,00 грн.; 

- оплату інших послуг: за технічне обслуговування системи відео 
нагляду – 300,00 грн., технічне обслуговування вогнегасників (частково) – 

1177,30грн., за надання послуг з незалежної оцінки майна – 2100,00 грн., 

адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб 

– 680,00грн.. 

За звітний період отримано благодійних внесків від батьків в сумі 
24780,00 грн. За благодійні кошти було придбано: комплектуючі до 

комп'ютерної техніки – 1625,00 грн., жалюзі вертикальні (каб.№39) - 

9330,00 грн., телевізор Akai – 9949,00 грн., канцтовари – 8029,40 грн., 

багетні рами – 1750,00 грн., електричні гірлянди – 3248,00 грн. 
З місцевого бюджету на 2022 рік виділено коштів в сумі 11 203 

894,00 грн. з них: 

- на оплату праці – 7 677 600,00 грн., 
- нарахування на заробітну плату – 1 689 070,00 грн., 

- на комунальні послуги та енергоносії – 1 724 994,00 грн. 

- на оплату інших послуг – 55930,00 грн. 

- на придбання предметів, будівельних матеріалів, інвентарю – 

50000,00грн. 

Кошти загального фонду в період навчального року, 
використовувались на: 

- виплату заробітної плати, нарахування на з/плату, оплату 

комунальних платежів; 
- придбання: комплектуючих до комп'ютерної техніки – 2035,00 грн. 

запчастини та витратні матеріали до автомобіля – 1829,00 грн., бензин – 

9357,00 грн., електротовари – 3788,55 грн., маршрутизатор - 499,00 грн.; 

господарчі товари – 2616,00 грн., канцтовари – 7275,00 грн., медикаменти 
для поповнення аптечок – 3385,13 грн.; миючі засоби – 5299,22 грн.; 

- оплату послуг: послуги по розміщенню веб-сайтів – 1679,00 грн.; 

технічне обслуговування бухгалтерських програм – 8900,00 грн.; 

телекомунікаційні послуги – 4939,00 грн., доступ до мережі Інтернет – 
7200,00 грн.,, технічне обслуговування пожежної сигналізації – 13200,00 

грн., експертне обстеження декораційного підйомника та виготовлення 

технічного паспорта – 5400,00 грн., заправка та реставрація вогнегасників 
– 3080,00 грн., заправка картриджів, реставрація – 915,00 грн., 

страхування автотранспорту – 922,00 грн., страхування будівлі - 960,17 

грн., ремонт автомобіля – 1450,00 грн., обслуговування системи відео 

нагляду – 2700,00 грн. 

У звітний період бухгалтерською службою Палацу ДЮТ фінансово- 

господарська діяльність здійснювалася планомірно та вчасно з 

дотриманням вимог норм законодавства. 
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Тож, за підсумками навчального року працівниками відділу АГЧ та 

бухгалтерською службою закладу виконано значний обсяг 

адміністративно-господарських робіт,   фінансово-економічної діяльності 

та оновлено матеріально-технічної бази закладу. 

 
4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Кадрове забезпечення освітнього закладу – це головний ресурс, від 

якого залежать результати освітньої діяльності, одне із ключових завдань  
керівника. Метою кадрового забезпечення є залучення до роботи 

високопрофесійних фахівців. Саме кадрове забезпечення визначає 

ефективність функціонування трудового колективу. 

У вересні 2021 року адміністрацією видано наказ «Про встановлення  
педагогічного навантаження педагогам Палацу ДЮТ на 1-й семестр 2021- 

2022 навчального року» № 84-к від 07.09.2021р., затверджено начальником 

управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради 
тарифікаційний список та штатний розпис Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради», в які протягом навчального року вносилися зміни щодо 

педагогічного навантаження, надбавки за вислугу років, доплат, 

підвищення тарифікаційного розряду згідно результатів атестації. 
Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників за останні 

три роки в середньому становить 18 годин на тиждень. Розподіл тижневого 

навантаження здійснювався завідувачами відділів з урахуванням запитів 
керівників гуртків та в залежності від можливостей і потреб закладу, 

затверджувався директором за погодженням з профспілковим комітетом. 

Згідно штатного розпису на 01.09.2021р. в закладі налічувалося 65 

працівників: 40 – педагогічних працівників і 25 працівників відділу АГЧ. 
 

Таблиця 5. 

Кількісний склад працівників закладу 
 

1. Усього педагогічних працівників 40 

З них:  

 директор 1 

 заступник директора 1 

 завідувачі відділів 4 

 художні керівники 1 

 методисти 4 

 практичний психолог 1 (відпустка по догляду за 

дитиною до 3-х років) 

 культорганізатор 1 
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 керівники гуртків 19 

(1 - відпустка по догляду за 

дитиною до 3-х років) 

 акомпаніатори 3 

 сумісники 5 

2. Усього працівників відділу АГЧ 25 

З них:  

 заступник директора 1 

 спеціалісти (головний бухгалтер, 
бухгалтер, касир, діловод, секретар-друкарка) 

5 

 обслуговуючий персонал 19 

Усього працівників у закладі: 65 

 

Протягом звітного періоду прийнято на роботу у Палац ДЮТ 7 
педагогічних працівників-сумісників: Анжеліка Арабська, Микита 

Василенко, Сергій Губа, Світлана Мелешко, Ірина Колбашова, Валентина 

Кириленко, Микола Волков та 2 працівники відділу АГЧ: завідувач 
костюмерною Наталія Костенко та технік-електрик Василь Грачов. 

Звільнилося за власним бажанням протягом навчального року 2 

педагоги-сумісники: Анжеліка Арабська (з 05.10.2021р.), Микита 

Василенко (з 07.10.2021р.); 2 працівники відділу АГЧ: технік-електрик 
Віктор Путря (13.09.2021р.), завідувач костюмерною Олена Коваль 

(08.10.2021р.). У зв’язку із завершенням навчального року з 31.05.2022р. 

звільнилися за власним бажання 5 педагогів-сумісників: Сергій Губа, 
Світлана Мелешко, Ірина Колбашова, Валентина Кириленко, Микола 

Волков. 

Таблиця 6. 

Вік педагогічних працівників 
 

Загальна 

кількість 

педагогічних 
працівників 

40 

Розподіл педагогічних працівників за віком 

до 30 років 
31–40 

років 

41–50 

років 

51–55 

років 

Більше 

55 років 

 
5 

 
7 

 
12 

 
5 

 
11 
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Таблиця 7. 

Педагогічний стаж працівників 
 

 

Загальна 

кількість 

педагогічних 

працівників 

40 

Розподіл педагогічних працівників за педагогічним стажем 

 

до 

3 років 

 

понад 

3 роки 

 

понад 

10 років 

 

понад 

20 років 

 

понад 

30 років 

 

понад 

40 років 

 

понад 

50 років 

 
2 

 
9 

 
8 

 
8 

 
8 

 
3 

 
1 

 

Таблиця 8. 

Якісний склад педагогічних працівників 
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Протягом 2021-2022н.р у ЗВО навчались: 
- Ольга Збронська (закінчила магістратуру ПНПУ імені 

В.Г.Короленка 31.12.2021р. Спеціальність «Спеціальна освіта»); 

- Сергій Аксьонов (з 01.09.2021р. студент навчально-наукового 

інституту культури і мистецтв Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». Спеціальність 

«Музичне мистецтво»). 
Кваліфікаційні категорії мають: 

- «спеціаліст другої категорії» методисти Юлія Березич та Ольга 
Збронська; 

- «спеціаліст першої категорії» - методист Оксана Швець; 



 

Н
а сь

о
го

д
н

іш
н

ій
 д

ен
ь
 п

ер
ед

 ад
м

ін
істр

ац
ією

 зак
л
ад

у
 н

а 2
0

2
2

-2
0
2

3
н

.р
. 

сто
їть

 зав
д

ан
н

я
 р

о
зш

и
р

и
ти

 м
ер

еж
у
 гу

р
тк

ів
 в

ід
д

іл
ів

 о
р

ган
ізац

ій
н

о
-м

асо
в
о

го
 

та п
р

и
к
л
ад

н
о

го
 м

и
стец

тв
а, в

ід
н

о
в
и

ти
 р

о
б
о

ту
 п

р
ак

ти
ч
н

о
го

 п
си

х
о

л
о

га
 

(н
а 

ч
ас в

ід
п

у
стк

и
 о

сн
о

в
н

о
го

 п
р

ац
ів

н
и

к
а п

о
 д

о
гл

я
д

у
 за д

и
ти

н
о

ю
 д

о
 3

-х
 р

іч
н

о
го

 

 

 

 

 

 
Дрозд В.Д., Безгрєшнова Т.Ю., Рагуліна О.С. 

3
 

Заслужений працівник 

освіти України 

Дрозд В.Д., Безгрєшнова Т.Ю., Палієнко Т.В., 

Рагуліна О.С., Сидоренко Л.І. 
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 Відмінник освіти 

України 

 

Дрозд В.Д. 
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Кавалер нагрудного знаку 

«Софія Русова» 

Рагуліна О.С., Юхно К.В., Сидоренко Л.І., 

Зубенко С.В., Котенко В.О. 
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Керівник гуртка – 

методист 
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Лавреат премії 
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Колісник Ю.В. 

1
 Суддя вищої категорії 

Колісник Ю.В., Волков М.І. 

2
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5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави,  
запорука майбутнього країни. Сиренно-буремні часи, в яких наша країна 

опинилась в силу обставин непереборної сили, вимагають змінювати 

життя всіх закладів освіти вже зараз. І, безумовно, це стосується й 
позашкільної діяльності. Сьогодні концепція закладу позашкільної освіти  

як статичної організації, що працює просто в режимі функціонування, 

поступово відходить у минуле. Відбувається актуалізація необхідності 

створення відкритої для партнерства соціально-педагогічної системи, 
організації життєдіяльності закладу в режимі розвитку. 

Модернізація освіти в Україні, як першочергове актуальне завдання 

сучасного українського освітнього простору, обумовлює потребу в 

розвитку професійної компетентності педагогів, яка б відповідала 
викликам сьогодення. Сучасному закладу позашкільної освіти потрібний 

педагог, який не тільки володіє сучасними методами і технологіями 

навчання та виховання, а, перш за все – творчо мислить, якого вже не 
заженеш у формулу: знання, уміння, навички. Звичайно, що для 

розширення творчих можливостей педагогів закладу позашкільної освіти  

потрібно враховувати такий важливий чинник, як професійне зростання, 

що проявляється в професійній самосвідомості, педагогічному мисленні, 
розвитку професійно важливих якостей, знань та вмінь, накопиченні 

досвіду тощо. Безумовно, на розв’язання зазначених завдань, приходить 

якісний методичний супровід, як ефективний метод підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників та як процес вивчення, формування 

й створення оптимальних умов, що забезпечують гарантований результат – 

вирішення професійних проблем педагога, розвитку його професійної 

компетентності, стимулювання на вищі професійні досягнення. 
З огляду на вищезазначене в 2021-2022 навчальному році робота 

методичного корпусу Палацу ДЮТ була спрямована на реалізацію 

основних ідей і положень Конституції України, Законів України «Про 
освіту», «Про позашкільну освіту», інших законодавчих, нормативно- 

правових і рекомендаційних документів з питань позашкільної освіти; на 

виконання державних, регіональних і міських програм в галузі освіти, 

Статуту Палацу ДЮТ, Концепції розвитку та Освітньої програми закладу. 
Методична робота в Палаці ДЮТ у 2021-2022н.р. була зосереджена 

на підвищенні рівня науково-теоретичної, загальнокультурної, психолого- 

педагогічної і професійної підготовки педагогічних працівників та мала 
певні завдання, а саме: раціональне використання нових методик, прийомів 

і форм навчання та виховання, модернізація підходів, демократизація 

методичної роботи, зміна функцій методичного супроводу освітнього 

процесу в цілому. 

Отже, методисти закладу намагалися створювати всі необхідні 
мотиваційні умови, які б спонукали педагогів до самовдосконалення та 
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підвищення професійної компетентності. Особливістю методичного 

супроводу в 2021-2022н.р. було, перш за все, врахування індивідуальних 

потреб та здібностей педагогів Палацу ДЮТ, що базувалось на 

діагностичній основі та вивченні реального якісного стану педагогічних 
кадрів як необхідної умови для прогнозу головних напрямків змісту і 

методів організації вдосконалення педагогічної майстерності. 

Враховуючи вищезазначене, головними завданнями в роботі 

методичного відділу в 2021-2022н.р. були: 

- створення професійного інформаційного й освітньо-методичного 
середовища, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

- формування у педагогів закладу бачення перспектив власного 

професійного розвитку в контексті модернізації освіти в Україні; 
- відбір та методичне опрацювання сучасних досягнень у галузі 

позашкільної освіти та надання рекомендацій щодо їхнього 

трансформування у педагогічну практику; 

- модернізація змісту, форм, методів, технологій навчання залежно 

від суспільних й індивідуальних освітніх потреб педагогів; 

- надання практичних порад щодо організації дистанційного 
навчання, опанування цифрових інструментів й нових педагогічних 

підходів та методик тощо; 

- прогнозування, планування та організація роботи щодо підвищення 

кваліфікації педагогів закладу з урахуванням інноваційних педтехнологій, 
а також надання їм організаційно-методичної допомоги в системі 

неперервної освіти; 

- практичне трансформування в педагогічну практику сучасних 
психолого-педагогічних досліджень; пошук шляхів удосконалення та 

модернізації навчальних програм, методик; 

- полегшення процесів адаптації педагогів до нових професійних та 

освітніх змін; 

- надання консультативної допомоги педагогам із теоретичних, 

методичних, практичних питань діяльності; 
- координація методичної роботи в структурних підрозділах закладу; 

- координація змісту методичної роботи закладу зі змістом діяльності  

ЦПРПП; 

- редагування інформаційно-методичного та програмно-методичного 
забезпечення освітнього процесу; 

- зв'язок змісту і форм методичної роботи з розвитком та 

вдосконаленням змісту освіти, методів і прийомів навчання й виховання  
здобувачів освіти, здійснення методичної роботи з урахуванням інтересів і 

запитів різних категорій педагогічних працівників; 

- підвищення майстерності педпрацівників через ШПМ «Світоч», 

ШМП «Сходинки до майстерності», огляд-конкурс методичних куточків, 



29 
 

методичні консультації, відкриті комплексні програми, освітні проєкти та 

якісну методичну допомогу з важливих питань позашкільної освіти; 

- здійснення в установленому порядку редакційно-видавничої 

діяльності; 

- популяризація досягнень педагогів та вихованців закладу через 

роботу вебсайту; 
- збагачення та розвиток творчого потенціалу всього педагогічного 

колективу закладу. 

З введенням правового режиму воєнного стану в Україні та 
переведенням освітнього процесу у дистанційний формат, методична 

допомога керівникам гуртків відділів закладу була спрямована на 

організацію повноцінного освітнього процесу з використанням 

комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, які забезпечують 
інтерактивну взаємодію педагогів і вихованців на різних етапах навчання 

та самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. 

Наразі, у педагогів нашого закладу є досвід роботи з вихованцями, 

батьками, колегами з використанням дистанційних форм комунікації, тому 
скоординувати свою діяльність та знайти ефективні способи донесення 

інформації до всіх учасників освітнього процесу було не складно. 

Надавалася вся необхідна методична допомога керівникам гуртків, задля 
активного та якісного використання ними цифрових ресурсів, що сприяло 

самовдосконаленню педагогічних працівників та діджиталізації освітнього 

процесу в цілому. Оскільки залишалася нагальна потреба адаптації усіх 

освітніх матеріалів для використання як в синхронному, так і в 
асинхронному режимах, інструменти яких різняться, методична допомога 

керівникам гуртків надавалась з використанням нових інформаційних 

технологій незалежно від поточного формату діяльності (очного, 
синхронного, асинхронного), а саме: 

- методистом Оксаною Швець в цьому навчальному році було 

створено 3 та адаптовано 2 презентації в PowerPoint для проведення 

керівниками гуртків виховних заходів в рамках ВКП «Традиції» та 
«Родина»; проведено ряд консультацій та індивідуальних бесід з 

керівниками гуртків відділу прикладного мистецтва з використанням 

мережі Viber та у телефонному режимі з різних питань діяльності під час 

дистанційного навчання, висвітлено теми: «Як правильно спланувати 
навчання за допомогою дистанційних технологій» та «Особливості 

проведення випускних іспитів в дистанційному форматі»; 

- методистом Ольгою Збронською в цьому навчальному році було 
створено 2 та адаптовано 2 презентації в PowerPoint для проведення 

керівниками гуртків виховних заходів в рамках ВКП «Кругозір» та ВКП 

«Ідеал», також проведено ряд індивідуальних консультацій з керівниками 

гуртків відділу художнього з наступних тем: «Робота з відкритими 

джерелами та використання їх у дистанційній навчальній діяльності» та 

«Особливості збереження відомостей на Gооglе - диск»; 
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- методистом Юлією Березич доповнено та адаптовано 3 презентації 

в PowerPoint та Gооglе-презентації для проведення керівниками гуртків 

виховних заходів в рамках ВКП «Екосвіт» та соціально-виховного проєкту 

«Лідер. Патріот. Громадянин»; проведено ряд консультацій та 
індивідуальних бесід з керівниками гуртків відділу організаційно-масового 

з тем: «Які інструменти організації навчання за допомогою дистанційних 

технологій в позашкільній освіті варто використовувати?», «Що робити, 
коли використання цифрових та онлайн-технологій неможливе?» та 

«Методика проведення атестаційних заходів в онлайн-форматі». 

Методична робота в закладі позашкільної освіти – це складова 

освітнього процесу, спрямована на підвищення професійної 

компетентності педагогів і, як наслідок, ефективності всього освітнього 

процесу закладу. Якість освітнього процесу закладу, його результати 
певною мірою залежать від педагога, а саме – рівня його теоретичної 

підготовки, педагогічної та методичної майстерності. 

Відповідно до цього на допомогу керівникам гуртків в 2021-2022н.р. 
створено 7 нових тематичних добірок: «Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: нові вимоги і можливості», «Організація 

просвітницької роботи   з   батьками   в   ЗПО»,   «Ми   –   медіаграмотні», 

«Організація дистанційного навчання в системі позашкільної освіти», 

«Розбудова ВСЗЯО у закладі позашкільної освіти», «ТИ МОЖЕШ. 
Крапка», «Україна. Життя у мрії». 

Методистами відділу за навчальний рік було розроблено 18 

сценаріїв, 16 методичних розробок та рекомендацій, 2 положення. 

Таблиця 10. 
 

 

 
 

№ 

 

 
 

ПІБ методиста 

Назва методичної продукції 

Р
о

зр
о

б
к

и
 т

а
 

р
е
к

о
м

е
н

д
а

ц
ії

 

 
С

ц
е
н

а
р

ії
 

Т
е
м

а
т
и

ч
н

і 

п
а

п
к

и
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
н

і 

м
а

т
е
р

іа
л

и
 

 
П

о
л

о
ж

е
н

н
я

 

Ін
ш

е
 

(а
н

к
е
т
и

, 

т
е
с
т
и

) 

П
р

е
зе

н
т
а

ц
ії

, 

зб
ір

к
и

 

1 Палієнко Т.В. 5 2 2 --- 1 --- 3 

2 Швець О.І. 2 3 --- 6 1 --- 5 

3 Хоріщенко Н.В. 5 2 --- --- --- 5 --- 

4 Березич Ю.В. 3 5 1 6 --- 7 6 

5 Збронська О.В. 1 6 2 6 --- 1 6 

Загальна кількість 16 18 5 18 2 13 20 

ВСЬОГО: 92 
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Педагогами відділу методичного випущено 4 збірки методичних 

матеріалів: 

- «До успіху на власних крилах!», Юлія Березич (цикл занять з 

активом дитячого самоврядування. методичні матеріали на допомогу 
керівнику гуртка та сценарії виховних заходів для дітей середнього та 

старшого шкільного віку. Представлені матеріали можуть бути 

використані педагогами закладів освіти будь-якого спрямування для 
навчання та повноцінної роботи органів дитячого самоврядування освітніх 

закладів); 

- «Академічна доброчесність – запорука якісної освіти та сталого 

розвитку», Тетяна Палієнко (збірка методичних матеріалів на допомогу 

керівникам гуртків і педагогам ЗПО та закладів середньої освіти); 

- «Творчість. Лідерство. Компетентність. Успіх», Наталія 
Хоріщенко, Тетяна Палієнко (збірка методичних матеріалів за 

результатами роботи ШПМ «Світоч» в 2020-2021н.р. на допомогу 

керівникам гуртків і педагогам ЗПО та закладів середньої освіти. Збірка 
стане у нагоді педагогам у методичній роботі, в управлінні самоосвітою, 

самовихованням та самовдосконаленням, у розвитку та підвищенні 

творчого потенціалу); 

- «Моя сім’я від «А» до «Я», Оксана Швець, Наталія Хоріщенко 

(збірка методичних матеріалів за результатами роботи освітнього проєкту 
«Зберемо воєдино всю нашу родину»). 

З метою підвищення інформальної освіти педагогів закладу Наталія  

Хоріщенко випустила 4 номери методичного бюлетеню з інформаційно- 
методичними матеріалами з різних питань освітньої діяльності: «Я 

планую самоосвіту», «Місія Палацу - повернути радість», «Повір у 

казку!», «Спілкуймося українською, бо це шляхетно і зрозуміло». 
Соціальний запит держави на педагогічні кадри високого рівня 

професійної майстерності зумовлює пошук оптимальних форм, методів,  

засобів для підвищення професійної компетентності педагогів в умовах 

закладу позашкільної освіти. Методична робота закладу включає 
найрізноманітніші форми навчання педагогів. Раціональне поєднання 

традиційних та інноваційних форм забезпечує активізацію діяльності 

педагогічного і дитячого колективів, демократизацію і гуманізацію 
освітнього процесу. Різноманітні форми проведення методичної роботи, 

які запроваджуються з метою підвищення ефективності діяльності 

педагогічного колективу, є досить динамічними та перебувають у 

постійному розвитку. 
Не є виключенням і заняття в ШПМ «Світоч». Варто зазначити, що з 

метою збереження здоров’я педагогів закладу в умовах поширення 

коронавірусної інфекції в І навчальному семестрі та збройною агресією з 
боку російської федерації у ІІ навчальному семестрі було вирішено 

розміщувати матеріали, підготовлені доповідачами з тем занять ШПМ 

«Світоч», на сайті Палацу ДЮТ для самостійного опрацювання педагогами 
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закладу. Керівники гуртків мали можливість знайомитись з ними і 

користуватися під час освітньої діяльності, адже дистанційне навчання – 

це можливість, перш за все, спробувати свої сили у новому амплуа, 

можливість «перезавантажити» власну систему поглядів на освітній 
процес та залишитись «конкурентоспроможним» педагогом. Лише заняття 

з теми «Використання основ тайм-менеджменту у самовдосконаленні та 

саморозвитку педагога», яке підготувала методист Юлія Березич, вдалося  
провести в очному форматі. 

Протягом 2021-2022н.р. було проведено 6 занять, а саме: 

- заняття з теми «Технологія формування навчальної літератури. 

Вимоги до написання методичних розробок», яке підготувала Тетяна 

Палієнко; 

- заняття з теми «Storytelling – технологія неформального навчання», 
яке підготувала методист Оксана Швець; 

- заняття з теми «Теорія і практика оцінювання навчальних 

досягнень. Автентичне оцінювання», яке підготувала методист Ольга 
Збронська; 

- заняття з теми «Використання основ тайм-менеджменту у 

самовдосконаленні й саморозвитку педагога» методистом Юлією Березич 

було проведено в очному форматі; 

- заняття з теми «Особливості іміджу педагога у корпоративній 
культурі позашкільного навчального закладу», підготувала практичний 

психолог Ольга Сердюк; 

- тему «Бюро педагогічних знахідок «Сучасні педагогічні 
технології», було висвітлено методистом Наталією Хоріщенко, яка 

подавалася дистанційно та була розроблена у вигляді веб-сайту, де 

педагоги мали можливість в цікавій ігровій формі ознайомитися з деякими 

сучасними педагогічними технологіями, а саме отримати загальну 
інформацію щодо інноваційних технологій навчання, розглянути 

технологію web-квест та кейс-метод. На жаль, навіть ігрова форма не 

заохочує наших педагогів до співпраці. За результатами рефлексійної 
форми, яка подавалася наприкінці, з’ясувалося, що тему заняття 

опрацювали лише двоє педагогів Палацу ДЮТ. 

Варто зазначити, що всі методичні матеріали, запропоновані 

педагогам Палацу ДЮТ в ШПМ «Світоч» в 2021-2022н.р., опубліковані на 
сайті vseosvita.ua з отриманням свідоцтв про публікацію на сайті. 

В цілому, школа педагогічної майстерності «Світоч» як базовий 

майданчик, діяльність якого передбачає підвищення професійної 

майстерності педпрацівників, навіть в дистанційному форматі, створила 
відповідні умови для самореалізації кожного учасника в його 

професійному поступі. Проте, очевидно є нагальна потреба за найменшої 

можливості повернути очний формат її роботи. 

Одним із головних завдань методичної роботи є забезпечення 
необхідних умов для творчої діяльності молодих та малодосвідчених 
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керівників гуртків, адже сучасній освіті потрібен професійно- 

компетентний, творчий педагог, здатний оперативно долучатися до 

інноваційних процесів. Однією із форм підвищення кваліфікації молодих 

та малодосвідчених педагогів, є робота ШМП «Сходинки до 
майстерності», мета якої - як розвиток професійних якостей молодих та 

малодосвідчених педагогів, так і збагачення їх системи знань і вмінь. 

Малодосвідченим педагогам роботи в позашкільному закладі Олені 

Перепелиці та Анжеліці Арабській була надана допомога у плануванні 

навчально-виховної роботи, складанні планів-конспектів занять, з питань 
методики проведення занять, форм і методів виховної роботи в гуртку, 

розробці сценаріїв виховних заходів, створенні методичних куточків тощо. 

В цьому навчальному році найбільш необхідною і ефективною формою 

роботи з малодосвідченими фахівцями позашкільної освіти залишились 
індивідуальні консультації з різних питань освітньої діяльності, які мали 

системний і послідовний характер. В рамках роботи ШМП «Сходинки до 

майстерності» продовжено форму роботи, запропоновану раніше - 

відвідування малодосвідченими педагогами позашкільної освіти занять та 
виховних заходів досвідчених колег за профілем гуртка, що, безумовно, дає 

поштовх для подальшої продуктивної педагогічної діяльності. Так, Олена 

Перепелиця відвідуючи заняття керівника гуртка – методиста Катерини 
Юхно не тільки переймала досвід, вивчала зразки, прийоми роботи за 

напрямом діяльності, а й виробляла власну стратегію розвитку. З метою 

ознайомлення їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть 

змогу усвідомлено добирати необхідні і найбільш доцільні прийоми 
роботи з вихованцями на заняттях гуртка Впродовж І семестру 

навчального року методист Оксана Швець відвідувала заняття Олени 

Перепелиці, а методист Юлія Березич – заняття Анжеліки Арабської. 
В цьому навчальному році «Години методичних порад» з 

керівниками гуртків відділів Палацу ДЮТ проводились методистами в 

різному форматі: «Ознайомлення з інструментарієм самооцінювання 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі відповідно до 
Положення про ВСЗЯО» (очно); «Моніторинг самооцінювання якості 

освітньої діяльності закладу. Алгоритм проведення» (очно); «Соціальне 

партнерство як одна з умов соціалізації та самореалізації особистості в 
ЗПО» (сайт закладу); «Планування освітньої діяльності керівника гуртка 

згідно вимог сьогодення» (очно). Всі питання, які розглядалися на цих 

засіданнях, стануть у нагоді керівникам гуртків під час організації 

освітнього процесу і допоможуть проаналізувати та внести корективи у 
свою діяльність. 

Створення оптимальних, ефективних умов для всебічного 

безперервного розвитку педагогів, а відтак і здобувачів освіти, залежить 
від якості надання методичних послуг. Методичний супровід діяльності 

педагога передбачає систематичну, своєчасну, практичну допомогу. 
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Таблиця 11. 

Теоретична та практична методична допомога 
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1 Палієнко Т.В. 3 12 1 11 --- 3 

2 Швець О.І. 3 15 --- 14 4 2 

3 Хоріщенко Н.В. 3 3 --- --- --- 2 

4 Березич Ю.В. 6 14 1 8 11 4 

5 Збронська О.В. 4 20 --- 15 10 --- 

Загальна кількість 19 64 2 48 25 11 

 
ВСЬОГО: 169 

 

Формування інноваційного середовища та формування ІТ- 

компетентності на сьогодні є одним з пріоритетних напрямів у підвищенні 

професійного рівня педагогів. Враховуючи це, у 2021-2022н.р. була 
започаткована нова форма методичної співпраці з керівниками гуртків – 

методичний коворкінг «ТИ МОЖЕШ. Крапка» (куратор Юлія Березич). 

Педагоги закладу отримали можливість, індивідуально з методистом, 
навчитися користуватися платформами та ресурсами для дистанційного 

навчання, підбирати інструменти в залежності від освітніх задач, 

ефективніше організовувати процес навчання для своїх вихованців, 

швидко переходити у формат освіти онлайн, проводити інтерактивні 
заняття цікаво та «без стресу». 

Куратором методичного коворкінгу на навчальний рік були 

запропоновані такі теми занять: 

1. Цифрова грамотність педагогів на базі інструментів Google. 
Google Slides. 

2. Специфіка використання Google Classroom для організації 

дистанційного навчання. 

3. Інтернет-сервіси     мультимедійних      дидактичних      вправ 

LearningApps, Wordwall. 

4. Онлайн – тести: GoogleForms, «На урок», KAHOOT. 
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5. GoogleCalendar: як створити та користуватися. 

6. GoogleSites – сайт своїми руками без знань програмування. 

7. Із Power Point на ТИ! Схеми та діаграми: створення та редагування 

шаблонів. 

8. CapCut – багатофункціональний відеоредактор для швидкого 

монтажу відео у смартфоні. 
Протягом 2021-2022н.р. 5 педагогів закладу скористалися такою 

можливістю, обравши потрібні їм теми, опанували їх в індивідуальному 

форматі. З метою подальшого підвищення рівня інформальної освіти 

педагогічних працівників закладом є доцільним продовжити цю форму 
роботи у новому навчальному році з розширенням навчальних тем, 

враховуючи поточні актуальні запити педагогів. 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти 

формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою 
діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Заклади освіти, що мають 

ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати 

на своїх веб-сайтах відкритий доступ до інформації. Саме з цією метою у 
2021-2022н.р. продовжив роботу веб-сайт Палацу ДЮТ. 

Використання онлайн взаємодії дозволяє організувати методичний 

простір для керівників гуртків та методистів, створює оптимальний доступ 

до необхідної інформації, оперативно забезпечує необхідну методичну 
допомогу молодим педагогам, дає можливість досвідченим поділитися 

досвідом роботи. Інформаційно-комунікаційні технології відкривають 

величезні можливості для комунікації в рамках онлайн взаємодії: зникає 

потреба в одночасній присутності керівника гуртка в одному місці; мають 
вільний доступ до спільних ресурсів у інформаційному просторі; стають 

доступними досягнення окремих педагогів для усієї освітянської спільноти 

тощо. Діяльність сайту закладу забезпечувала: інформування про 
діяльність Палацу ДЮТ; ознайомлення з нормативно-правовими актами, 

методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи; запровадження 

проєктів, програм, акцій, конкурсів тощо; інформаційний супровід 

освітньої роботи, моніторингової діяльності у системі методичної роботи; 
презентацію досягнень Палацу ДЮТ та учасників освітнього процесу 

зокрема; оперативне ознайомлення громадськості з різними аспектами та 

напрямами діяльності Палацу ДЮТ; стимулювання творчої активності та 
самореалізації учасників освітнього процесу тощо. 

Методистом Наталією Хоріщенко щоденно проводилась робота з 

сайтом закладу та сторінкою соціальної мережі Facebook: обробка 

інформації, наданої керівниками гуртків (фото та відеоматеріали); 
розміщення інформаційних матеріалів педагогічних працівників; 

розміщення пам’яток та інформаційних листівок щодо збереження 

здоров’я під час карантину та пошукова робота в мережі Інтернет з пошуку 
ідей на наступний навчальний рік. 
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Веб-сайт Палацу ДЮТ є одним з інструментів забезпечення освітньої  

діяльності нашого закладу та є публічним органом інформації, доступ до 

якої відкритий для всіх бажаючих. 

Приємно відзначити педагогів, які постійно подають та самостійно 
оновлюють інформацію на сторінці Facebook про свою діяльність та 

діяльність творчих колективів, а саме: Світлана Зубенко, Анна Кашира, 

Наталія Хоріщенко, Тетяна Дегтярь, Катерина Юхно, Олена Перепелиця, 
Галина Сергієнко, Оксана Швець, Юлія Березич, Ольга Збронська, 

Людмила Сидоренко, Тетяна Палієнко, Софія Бондаренко, Вікторія 

Григоренко-Громова. 

Маємо надію, що в наступному навчальному році педагоги 

братимуть більш активну участь в роботі веб-сайту та Facebook сторінки 

закладу, що сприятиме об’єктивному та вчасному висвітленню результатів 
освітньої діяльності всіх учасників освітнього процесу Палацу ДЮТ та 

популяризації діяльності нашого закладу в Полтавській територіальній 

громаді та серед інших закладів позашкілля України. 
Згідно плану роботи з 04 по 10 жовтня 2021р. був проведений 

щорічний конкурс-огляд методичних куточків керівників гуртків відділів 

закладу, за виключенням огляду методичних куточків керівників гуртків 

художнього відділу. В зв’язку з хворобою методиста-куратора художнього 
відділу Ольги Збронської огляд методичних куточків керівників гуртків 

художнього відділу було здійснено з 13.10.21 по 20.10.21. Конкурс було 

проведено згідно оновленого положення, затвердженого педрадою від 
06.09.2021р. 

У конкурсі взяли участь 23 педагоги закладу, а саме: 

- відділ прикладного мистецтва – 6 керівників гуртків: Людмила 

Сидоренко, Софія Бондаренко, Вікторія Григоренко-Громова, Катерина 
Юхно, Оксана Нестеренко, Надія Костіна; 

- організаційно-масовий відділ – 5 керівників гуртків: Світлана 

Зубенко, Віктор Вірьовкін, Ірина Лубенець, Анна Кашира, Дмитро Похно; 

- відділ художній – 9 керівників гуртків: Тетяна Безгрєшнова, Тетяна 

Вараховба, Ольга Збронська, Юрій Колісник, Тамара Коломацька, Віталій 

Котенко, Ніна Кретович, Тетяна Ніколенко, Олена Рагуліна; 
- відділ методичний – 3 керівника гуртка: Тетяна Палієнко, Оксана 

Швець, Юлія Березич. 

Основна мета конкурсу – підведення підсумків методичної роботи 
керівників гуртків закладу за минулий навчальний рік з врахуванням 

методичної продукції, розробленої під час дистанційної роботи, 

активізація і вдосконалення освітньої діяльності та навчально-методичної 

роботи керівників гуртків в цьому напрямку. Головна умова – 
демонстрація методичної продукції безпосередньо за 2020-2021н.р. 

За результатами конкурсу відзначено педагогів Оксану Швець, 

Світлану Зубенко, Олену Рагуліну, Оксану Нестеренко за якісне 

наповнення куточків сучасними методичними матеріалами. 
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Важливим напрямком роботи методичного корпусу закладу є 

популяризація досвіду роботи педагогів нашого закладу серед 

представників педагогічної спільноти міста. 

За спільної ініціативи Центру професійного розвитку педагогічних 
працівників м. Полтави та Палацу ДЮТ в рамках програми підвищення 

кваліфікації «Творчість як основа педагогічної діяльності сучасного 

керівника гуртка» 15 квітня 2022 року в онлайн режимі на платформі 
Googlе meеt відбувся заключний консультативний захід – GAME 

платформа для керівників гуртків ЗЗСО та ЗПО з теми «Ігрова 

компетентність педагога». 

Організаційну роботу по підготовці заходу було проведено 

консультантом ЦПРПП Елеонорою Бакунович, заступником директора 

Палацу ДЮТ Галиною Сергієнко та завідувачем відділу методичного 
Тетяною Палієнко, спікерами успішно виступили методисти Оксана 

Швець, Юлія Березич, завідувач організаційно-методичного відділу, 

керівник ЗХК гуртка «Арт-студія «Браво» Світлана Зубенко та 
культорганізатор закладу Анна Кашира. Консультаційний захід проведено 

на високому організаційно-методичному рівні. Захід отримав схвальні 

відгуки фахівців ЦПРПП та керівників гуртків-учасників заходу. Всі 

спікери отримали відповідні сертифікати. 

Безумовно, методист повинен відповідати всім вимогам професії і 
теперішньому часу. Методист зобов’язаний не тільки навчати, а, 

насамперед, особисто досконало володіти своїм напрямом та вміло, на 

високому рівні, компетентно, кваліфіковано застосовувати знання і вміння 
на практиці. Саме з цією метою методистами в цьому навчальному році 

було продовжено роботу за індивідуальними методичними темами, а саме: 

- «Інтерактив і креативність як запорука ефективності організації 

освітнього процесу в сучасних умовах» (Юлія Березич); 

- «Естетичне виховання дітей та молоді засобами мистецтва» (Ольга 

Збронська); 
- «Методичний супровід професійного розвитку педагогів для 

формування творчого потенціалу та творчих здібностей вихованців в 

умовах закладу позашкільної освіти» (Наталія Хоріщенко); 

- «Технологія організації партнерської взаємодії сім’ї та закладу 
позашкільної освіти» (Оксана Швець); 

- «Використання сучасних ігрових технологій в освітньому процесі» 

(Тетяна Палієнко). 
Кожним методистом була обрана своя траєкторія діяльності з цього 

напрямку: опрацьована методична література, розроблена методична 

продукція, взято участь у відповідних методичних заходах. 

Значна увага методистами була приділена популяризації власних 
методичних напрацювань шляхом публікації їх на Національних освітніх 

порталах «Всеосвіта» та «На урок». Також на виконання Листа МОН від 

14.04.2022р. № 1/4142-22 «Про організацію роботи закладів позашкільної 
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освіти» методистами надані матеріали для поповнення електронної 

сторінки «Позашкілля: скарбничка досвіду». Також своїми 

напрацюваннями на цій сторінці поділилися педагоги нашого закладу: 

Віталій Котенко, Світлана Зубенко, Анна Кашира, Катерина Юхно, Олена 
Перепелиця, Оксана Нестеренко, Вікторія Григоренко-Громова, Юрій 

Колісник. 

Аналізуючи роботу методичного відділу закладу в 2021-2022н.р., 

можна з упевненістю сказати, що колектив виконав основні завдання, 

визначені на початку навчального року, педагоги-методисти працювали 
злагоджено, відповідально та продуктивно. 

На наступний навчальний рік планується: 

- за сприятливих умов, перевести в очний режим проведення занять у 

школі педагогічної майстерності «Світоч»; 
- продовжити випуск методичного бюлетеню з питань освітньої 

діяльності та розміщати матеріали випусків на сайті закладу у розділі 

«Новини» (відп. методист Наталія Хоріщенко); 

- продовжити роботу методичного коворкінгу «ТИ МОЖЕШ. 

Крапка» (відп. методист Юлія Березич) з розширенням навчальних тем, 

враховуючи поточні актуальні запити педагогів; 

- започаткувати проведення методичного дня «Працюй. Втілюй. 
Поширюй» (кожен перший понеділок місяця), де педагоги матимуть 

можливість разом з методистами-кураторами відділів в індивідуальному 

порядку підготувати свої освітні матеріали для їх подальшого поширення 

на доступних освітніх платформах; 
- з метою залучення педагогів закладу до наукового пошуку, 

вдосконалення форм, методів та технологій навчання на основі 

компетентнісного підходу, психологізації та педагогізації освітнього 
простору, розвитку самоефективності педагогів започаткувати 

методичний проєкт «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної 

особистості керівника гуртка Палацу ДЮТ» на 2022-2025н.р. (відп. 

методист Наталія Хоріщенко). 
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6. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Відповідно до державної політики у галузі освіти в цілому та 
позашкільної освіти зокрема, одним з нагальних завдань сьогодення є 

потреба у забезпеченні галузі висококваліфікованими педагогічними 

кадрами, відповідно педагогічні працівники зобов’язані постійно 
підвищувати свою кваліфікацію. Метою підвищення кваліфікації педагогів 

є їх професійний розвиток спрямований на забезпечення якості освіти, тож 

підвищення кваліфікації є невід’ємною складовою і системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти Палацу ДЮТ. 
Згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 

педагогічних працівників (затвердженого постановою КМУ від 21 серпня 

2019 р. № 800) педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть 

підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами, а педагогічні 
працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та 

суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. 

На виконання цієї постанови заступником директора з навчально- 

виховної роботи Галиною Сергієнко було розроблено «Орієнтовний план 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «Полтавський 

Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» на 2022 
рік», який було обговорено та затверджено на педагогічній раді від 

29.11.2021 (протокол № 2). У зв’язку з відсутністю фінансування змін до 

цього плану у 2022 році внесено не було. 
Станом на 31.05.2022 року курсову підготовку у Полтавській 

академії неперервної освіти імені М.В. Остроградського пройшли 5 

педагогів закладу (перепідготовка на базі цього закладу ще 5 педагогів 

запланована на вересень 2022 року). У зв’язку з неможливістю 
сформувати начальну групу для підвищення кваліфікації завідувачів 

відділів у звітний період не відбулося навчання завідувача відділу 

організаційно-масового Світлани Зубенко, завідувача відділу прикладного 
мистецтва Тетяни Дегтярь та завідувача відділу художнього Віталія 

Котенка. Стажування акомпаніаторів закладу Тетяни Шаплики та Оксани 

Захлистун планується провести до кінця поточного року на базі психолого- 

педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка. 

Згідно процедури, визначеної постановою № 800 педагогічною 

радою від 27.12.2021 (протокол № 3), було визнано результати участі у 
заходах неформальної освіти 11 педагогічних працівників закладу. 
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Таблиця 12. 

Курсова перепідготовка, неформальна освіта, стажування 
 

 
Курсова перепідготовка 

у ПОІППО імені 

М.В.Остроградського 

(Полтавська академія 
неперервної освіти 

імені М.В. 

Остроградського ) 

 

Участь у заходах 

неформальної освіти 

( результати визнано 

педагогічною радою 

№3 від 27.12.2022) 

/ в годинах 

П
р

о
й

ш
л

и
 

ст
а

ж
у

в
а
н

н
я
 

5 11 - 

Дрозд В.Д. – 

як директор 

Зубенко С.В. – 
як керівник гуртка 

Ніколенко Т.І. – 

як керівник гуртка 
Коломацька Т.П. - 

як керівник гуртка 

Кретович Н.І. – 

як керівник гуртка 

Сергієнко Г.О. – 
як заступник директора / 180 

Палієнко Т.В. - як зав. відділу / 120 

Палієнко Т.В. - як керівник гуртка / 197 

Хоріщенко Н.В.- як методист / 240 
Збронська О.В. - як методист / 16 

Березич Ю.В. - як методист / 170 

Швець О.І. - як методист / 101 
Швець О.І. - як керівник гуртка / 90 

Кашира А.О. як культорганізатор /30 

Кашира А.О. як керівник гуртка /31 
Сидоренко Л.І. як керівник гуртка / 25 

 

 

Таким чином, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Галина Сергієнко, завідувач відділу методичного Тетяна Палієнко та 

методист Наталія Хоріщенко вчасно у необхідному обсязі (годин / 

кредитів) підвищили свою педагогічну кваліфікацію шляхом участі у 
заходах неформальної освіти. 

Важливою складовою підвищення педагогічної кваліфікації 

протягом звітного періоду була систематична участь педагогів Палацу 

ДЮТ у роботі: 
1. обласних методичних об’єднань на базі ОЦЕВУМ: 

- методичного об’єднання організаторів дозвілля (Світлана Зубенко,  

Анна Кашира); 

- методичного об’єднання педагогів вокально-інструментального 
жанру (Віталій Котенко, Тетяна Вараховба, Тетяна Ніколенко); 

- методичного об’єднання педагогів декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва (Людмила Сидоренко – у жовтні 2021р. обрана 

головою методичного об’єднання); 
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- методичного об'єднання з навчально-методичної роботи (Тетяна 

Палієнко, Оксана Швець, Юлія Березич, Ольга Збронська, Наталія 

Хоріщенко); 
- методичного об’єднання педагогів хореографічного жанру (Леся 

Крамар); 

- методичного об’єднання організаторів роботи з дітьми дошкільного 
та молодшого шкільного віку у ЗПО (Тетяна Палієнко); 

- методичного об’єднання педагогів оригінального жанру (Анна 

Кашира); 
2. міських методичних об’єднань на базі ЦПРПП: 

- методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи 

(Галина Сергієнко); 
- методичного об’єднання педагогів організаторів / 

культорганізаторів (Анна Кашира); 

3. журі творчих конкурсів (Людмила Сидоренко); 

4. майстер-класів з європейської та латиноамериканської програм з 
чемпіонами світу та України, майстрами спорту міжнародного класу 

(Олена Рагуліна, Юрій Колісник, Микола Волков); з віртуозної техніки із 

заслуженими артистами України (Сергій Губа, Ірина Колбашова, Тетяна 
Безгрєшнова, Марина Кас'яненко, Леся Крамар); 

5. фахових конкурсів (Світлана Зубенко – лавреат конкурсу сценаріїв 

Всеукраїнського конкурсу «Адреса дитинства – Гра!»); 

6. конференцій, семінарів, вебінарів, онлайн курсів (або перегляд у 
дистанційному форматі): Валентина Дрозд, Галина Сергієнко, Тетяна 

Палієнко, Наталія Хоріщенко, Оксана Швець, Юлія Березич, Світлана 

Зубенко, Віталій Котенко, Катерина Юхно, Олена Рагуліна, Дмитро 

Похно). 

Загалом протягом навчального року педагоги закладу взяли участь у 
45 заходах з підвищення професійної педагогічної кваліфікації різних 

рівнів з них: міжнародного рівня – 1, всеукраїнського рівня – 20, обласного 

рівня – 12, міського рівня – 8, Палац ДЮТ – 4 (Додаток 1). 

З наведеного переліку педагогів-учасників заходів бачимо, що, на 

жаль, залишається значна частина педагогічних працівників закладу, не 
охоплених цією діяльністю, хоча дистанційний формат проведення 

більшості заходів такого спрямування робить їх надзвичайно 

доступними для систематичного підвищення власної професійної 

компетентності. Тому важливим завданням наступного навчального 
року має бути активізація педпрацівників Палацу ДЮТ щодо участі у 

заходах спрямованих на підвищення власного фахового та 

педагогічного рівня. 
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7. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

Головне завдання закладу позашкільної освіти – надати вихованцям 

знання та уміння, сформувати у них навички та компетенції згідно 
обраного напряму роботи гуртка, необхідні для подальшої самореалізації 

та майбутньої професійної діяльності. Тож, протягом навчального року 

педагогічними працівниками Палацу ДЮТ належна увага приділялась 
організації навчальної роботи, як однієї з визначальних складових 

освітнього процесу. 

Навчання у гуртках закладу у 2021-2022н.р. здійснювалося згідно: 

- Освітньої програми Комунального закладу «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» на 2021-2022 
навчальний рік, яка містить навчальний план закладу та перелік 

навчальних програм на 2021-2022н.р.; 

- річного та семестрових планів роботи Палацу ДЮТ; 
- затверджених навчально-тематичних планів керівників гуртків; 

- розкладів занять (тимчасового, на І та ІІ семестри, на літній період). 

Важливим компонентом забезпечення якості освіти в Палаці ДЮТ 

виступають навчальні програми з позашкільної освіти. Загальна кількість 
програм, за якими працювали з вихованцями керівники гуртків протягом 

2021-2022н.р. складає 36, з них 7 – це програми індивідуальної роботи 

(6 програм індивідуальних занять з творчо-обдарованими дітьми – 
керівники: Людмила Сидоренко, Вікторія Григоренко-Громова,Катерина 

Юхно, Юрій Колісник, ОленаРагуліна, Віктор Вірьовкін; 1 програма 

індивідуальних занять з дітьми з особливими освітніми потребами – 

керівник Ольга Збронська). 

Таблиця 13. 

Програмне забезпечення освітнього процесу у 2021-2022н.р. 

 

Навчальні програми 
З них навчальних програм 

індивідуальної роботи 

 
Відділи 

 

Всього 

програм 

з творчо 

обдарованими 

дітьми 

з дітьми з 

особливими 

освітніми 
потребами 

прикладного 
мистецтва 

10 3 - 

організаційно- 
масовий 

7 1 - 

методичний 3 - - 

художній 16 2 1 

Разом 36 6 1 
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На відміну від двох попередніх років, протягом всього І навчального 

семестру та майже двох місяців ІІ семестру вихованці нашого закладу мали 

можливість відвідувати навчальні заняття в очному форматі, що стало, 

безперечно, дуже важливим чинником забезпечення належної якості 
надання освітніх послуг та заклало підґрунтя для збереження контингенту 

вихованців та належного рівня засвоєння ними знань у подальшому. З 

початком повномасштабної російської військової агресії 24 лютого 2022р. 
навчання в усіх освітніх закладах країни було призупинене, а відновилося 

14 березня 2022 р. вже у дистанційному форматі, який тривав до 

завершення навчального року через введення в Україні правового режиму 

воєнного стану. 

Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, які забезпечують 
інтерактивну взаємодію педагога з вихованцем на різних етапах навчання в 

синхронному та асинхронному режимах. Такий формат освітньої 

діяльності у закладі регламентується Положенням про організацію 
дистанційного освітнього процесу в КЗ «Полтавський Палац дитячої та 

юнацької творчості Полтавської міської ради» під час карантинних 

обмежень (затвердженого у 2020р.). З метою здійснення контролю за 

виконанням педагогами навчально-тематичних планів та дотримання 
розкладу дистанційних занять, згідно відпрацьованого у попередніх роках 

алгоритму, всі керівники гуртків надавали на електронну пошту Палацу 

ДЮТ посилання на проведення ними навчальних занять. 

Педагоги Палацу ДЮТ мають значний досвід організації навчання 
вихованців у дистанційному форматі, отриманий в попередні роки через 

введення державою карантинних обмежень у зв’язку з коронавірусною 

інфекцією, тож пріоритетним завданням керівників гуртків нашого закладу 
під час дистанційного навчання в умовах правового режиму воєнного 

стану стало не стільки технічне забезпечення здійснення освітнього 

процесу, а створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, 

підтримки, поваги та любові,   сприяння самореалізації кожного вихованця  
в емоційно-складних умовах військової агресії, які обмежували 

можливості дітей звертатися до педагога безпосередньо в тому числі і 

через фізичну відсутність у місті. Частина вихованців та керівники гуртків 
Ірина Лубенець, Людмила Сидоренко, Леся Крамар, Ірина Колбашова 

змушені були тимчасово виїхати в інші країни. Згідно чинного 

законодавства ці педагоги також мали можливість проводити дистанційні 

заняття (в синхронному та асинхронному режимах), а всі вихованці, за 
можливості, брати участь у дистанційному навчанні у зручному для себе 

форматі. 

Під час організації дистанційного освітнього процесу керівники 

гуртків надавали перевагу перевіреним часом, простим у користуванні та 

доступним електронним платформам та сервісам для проведення он-лайн 

– занять. Зокрема, освітній процес відбувався на електронних платформах 
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ZOOM, Google Classroom, у Messenger, Тelegram, Instagram, Viber, з 

використанням інтернет сайтів, You-Tube-каналів, інтерактивних он-лайн 

платформ, Gооglе-дисків, електронної пошти, а також мобільного 

телефонного зв'язку. Педагоги створювали власний електронний контент – 
презентації, навчальні відеозаписи та освітні відеоролики тощо. Для 

кращої комунікації з вихованцями кожен керівник гуртка мав можливість 

обрати зручний для себе спосіб дистанційної взаємодії як з групою, так і з 
окремими вихованцями під час індивідуальних занять. 

Протягом навчального року педагоги закладу за окремими 

затвердженими навчальними програмами проводили індивідуальні 

заняття з творчо-обдарованими вихованцями, що сприяло 

максимальному творчому розвитку особистих здібностей дітей, 

поглибленому вивченню програмного матеріалу, дозволило створити 
сприятливі умови для набуття ними необхідних практичних навичок та 

формування у відповідних компетентностей, налаштувало дітей до 

активної участі у фестивалях-конкурсах та виставках різного рівня. Це 
підтверджують результати, які продемонстрували творчо обдаровані 

вихованці, що навчалися за програмами індивідуальної роботи. 

 

Керівник НХК гуртка «Господарочка» 

Людмила Сидоренко 
1. Говорищева Анна: 

- участь у виставці робіт вихованців НХК гуртка «Господарочка» - 

«Мрії, натхнення, захоплення» ( Палац, каб. № 28); 
- участь у виставці творчих робіт вихованців відділу «Новорічний 

калейдоскоп» (Палац, вестибюль); 

- участь у міській виставці образотворчого та декоративно- 
ужиткового мистецтва «Зимовий вернісаж» (ПХМ ім. М.Ярошенка); 

- участь в on-line виставці творчих робіт вихованців НХК гуртка 

«Господарочка» «Великоднє диво!» (FACEBOOK) . 

2. Кобзар Дар’я: 

- участь у виставці робіт вихованців НХК гуртка «Господарочка» - 

«Мрії, натхнення, захоплення» ( Палац, каб. № 28); 
- участь у виставці творчих робіт вихованців відділу «Новорічний 

калейдоскоп» (Палац, вестибюль); 

- участь у міській виставці образотворчого та декоративно- 

ужиткового мистецтва «Зимовий вернісаж» (ПХМ ім. М.Ярошенка); 
- участь в on-line виставці творчих робіт вихованців НХК гуртка 

«Господарочка» «Великоднє диво!» (FACEBOOK) . 

3. Довгополова Майя: 

- участь у виставці робіт вихованців НХК гуртка «Господарочка» - 

«Мрії, натхнення, захоплення» ( Палац, каб. № 28); 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
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- участь у виставці творчих робіт вихованців відділу «Новорічний 

калейдоскоп» (Палац, вестибюль); 

- участь у міській виставці образотворчого та декоративно- 

ужиткового мистецтва «Зимовий вернісаж» (ПХМ ім. М.Ярошенка); 

- участь в on-line виставці творчих робіт вихованців НХК гуртка 

«Господарочка» «Великоднє диво!» (FACEBOOK). 

4. Левішко Ангеліна: 
- участь у виставці робіт вихованців НХК гуртка «Господарочка» - 

«Мрії, натхнення, захоплення» ( Палац, каб. № 28); 

- участь у виставці творчих робіт вихованців відділу «Новорічний 
калейдоскоп» (Палац, вестибюль); 

- участь у міській виставці образотворчого та декоративно- 

ужиткового мистецтва «Зимовий вернісаж» (ПХМ ім. М.Ярошенка); 

- участь в on-line виставці творчих робіт вихованців НХК гуртка 
«Господарочка» «Великоднє диво!» (FACEBOOK). 

 

Керівник НХК студії образотворчого мистецтва «Соняшник» 

Катерина Юхно 

1. Ворона Катерина: 
- участь у відкритому (міжнародному) дитячо-юнацькому конкурсі 

образотворчого мистецтва імені Саші Путрі (ПХМ ім. М.Ярошенка), 

лауреат (диплом); 
- участь у регіональному відкритому конкурсі дитячої творчості 

«Дивосвіт» ( Полтавський міський центр позашкільної освіти) ( 

платформа ZOOM) (2 місце); 

- участь у конкурсі «Писанкова веселка» (FACEBOOK, факультет 

технології та дизайну Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка); 

- участь у виставці «ЖИТТЯ ПЕРЕМОЖЕ!» (FACEBOOK, на 

сторінці кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка); 
- участь у виставці «Україна – мирна країна» організатор Микола 

Цуканов, засновник благодійного фонду «Щаслива дитина – квітуча 

Україна» (FACEBOOK) (м. Кропивницький); 
- участь у виставці «Зимовий вернісаж» (ПХМ ім. М.Ярошенка); 

- участь у виставці робіт учасників та переможців конкурсу 

образотворчого мистецтва «Намалюй свою мрію». (Фонд підтримки 
талановитих дітей імені Анатолія Кукоби), (ПХМ ім. М.Ярошенка). 

2. Преображенська Ангеліна: 

- участь у Міжнародному бюджетному – двотуровому, 
дистанційному конкурсі WINTER STORY – ROMANIA 2022 (за підтримки 

головного управління культури міста Бухарест, FACEBOOK)(2 місце) 

лауреат; 
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- участь у міський виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», м. Полтава, 

(Палац, каб. № 28) (1 місце); 
- участь у Регіональному відкритому конкурсі дитячої творчості 

«Дивосвіт», Полтавський міський центр позашкільної освіти, платформа 

ZOOM (2 місце); 
- участь у виставці «ЖИТТЯ ПЕРЕМОЖЕ!» (FACEBOOK) на 

сторінці кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка, участь. 

3. Дильченко Юлія: 

- участь у виставці «ЖИТТЯ ПЕРЕМОЖЕ!» (FACEBOOK) на 

сторінці кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка; 

- участь у виставці «Зимовий вернісаж», Полтавський художній 
музей імені Миколи Ярошенка, галерея мистецтв; 

- участь   у    Міжнародному    конкурсі    XII    INTERNATIONFL 

COMPETITION FOR ARTISTS, Krakow (лауреат 1 премії). 
 

Керівник гуртка «Гончарик» 

Вікторія Григоренко-Громова 

1. Орєхова Варвара: 
- участь у Всеукраїнському конкурсі-виставці «Мій вірний 

чотирилапий друг» серед закладів освіти (дистанційно) на базі 

Херсонського державного будинку художньої творчості та Федерації 

громадських дитячих організацій Херсонської області «Веселкова країна 
дитинства» (1 місце); 

- участь у виставці творчих робіт вихованців відділу «Новорічний 

калейдоскоп» (Палац, вестибюль). 

2. Філоненко Антон: 

- участь у Всеукраїнському конкурсі-виставці «Мій вірний 

чотирилапий друг» серед закладів освіти (дистанційно) на базі 
Херсонського державного будинку художньої творчості та Федерації 

громадських дитячих організацій Херсонської області «Веселкова країна 

дитинства» (1 місце). 

- участь в обласному конкурсі вихованців гуртків художньо- 

технічного профілю «Візерунки фантазій» (дистанційно) на базі 
Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді (3 місце); 

- участь у виставці творчих робіт вихованців відділу «Новорічний 

калейдоскоп» (Палац, вестибюль). 

3. Осипчук Любов: 

- участь у виставці творчих робіт вихованців відділу «Новорічний 

калейдоскоп». (Палац, вестибюль). 
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Художній керівник спортивно танцювального клубу «Акцент» 

Олена Рагуліна 

1. Любка Іван – Любка Поліна: 
Всеукраїнський конкурс зі спортивно-бальних танців «ROYAL 

DANCE WINTER CUP» м. Харків – 3 місце; 

2. Джерелюк Ілля – Баклицька Даша: 
Всеукраїнський конкурс зі спортивно-бальних танців «ROYAL 

DANCE WINTER CUP» м. Харків – 4 місце; 
3. Ягодовський Іван – Капай Марія: 

Всеукраїнський конкурс зі спортивно-бальних танців «ROYAL 

DANCE WINTER CUP» м. Харків – 1 місце. 
 

Керівник гуртка спортивно-танцювального клубу «Акцент» 

Юрій Колісник 

1. Соломон Стас – Бибич Злата: 
- Міжнародний конкурс зі спортивно бальних танців «UKR DANCE 

CUP 2021» м. Харків – 3 місце; 

- Міжнародний конкурс зі спортивно бальних танців «Парад Надій» 

м. Харків - 3 місце; 
- Міжнародні змагання з бально-спортивних танців «Полтава trophy» 

м. Полтава – 1 місце; 

- Всеукраїнський конкурс зі спортивно бальних танців «Кубок 

Полтави» м. Полтава - 1 місце; 
- Всеукраїнський конкурс зі спортивно-бальних танців «Kharkiv 

Dance Cup 2022» м. Харків - 1 та 2 місце. 

2. Гусаренко Іван – Дутчак Дана: 
- Міжнародний конкурс зі спортивно-бальних танців «КРОК ДО 

ЗІРОК» м. Харків – 1 та 2 місце; 

- Всеукраїнський конкурс зі спортивно-бальних танців «ROYAL 
DANCE WINTER CUP» м. Харків – 1 місце; 

- Всеукраїнський конкурс зі спортивно бальних танців «Кубок 

Полтави» м. Полтава - 1 місце. 
 

Керівник радіотехнічного гуртка Віктор Вірьовкін 

Каленіченко Святослав у 2021-2022н.р. не брав участі у змаганнях 

за профілем роботи гуртка, а отже не мав можливості проявити свої 
здібності у технічній творчості. 

Для педагогів та вихованців відділу прикладного мистецтва 

виставкова діяльність з одного боку, виступає в якості стимулу для 
творчого зростання, а з іншого – є можливістю вихованцю та педагогу 

побачити конкретний результат роботи та навчання, вона віддзеркалює всі 

докладені зусилля, дарує естетичне задоволення глядачу, надихає до нових 
творчих пошуків та здобутків. 
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Всього протягом 2021-2022 навчального року вихованці відділу 

стали учасниками 35 виставок, на яких було представлено близько тисячі 

творчих робіт (Додаток 2). 
 

 

Виставкова діяльність 

Таблиця 14.1. 

Всього 

проведено 

виставок 

Очних Дистанційних 

(онлайн) 

Охоплено 

вихованців 

Представлено 

робіт 

35 12 23 656 956 
 

Таблиця14.2 . 

Всього 

проведено 

очних 

виставок 

У 

Палаці 

ДЮТ 

В інших 

установах 

Охоплено 

вихованців 

Представлено 

робіт 

12 6 6 383 592 

 

Таблиця 14.3. 

Всього 

проведено 

дистанційних 

(онлайн) 

виставок 

На сайті 

та 

сторінці 

Палацу 

ДЮТ у 
Facebook 

На сайтах 

та 

сторінках 

Facebook 

інших 
установ 

Охоплено 

вихованців 

Представлено 

робіт 

23 19 4 273 364 

 

Таблиця 15. 

On-line виставки на сайті Палацу ДЮТ та 

на сторінці закладу у Facebook 

 

№ Назва виставки Керівник Кількість 

вихованців 

Кількість 

робіт 

1. On-line виставка 
(відео презентації) робіт 

вихованців НХК 

«Соняшник»: 

1. «Весняне розмаїття»; 
2. «Зима-чарівниця»; 
3. «Котику сіренький». 

 

Перепелиця 
О.О. 

Юхно К.В. 

 

28 
 

28 

2. On-line виставка робіт 

вихованців гуртка 
«Декоративний розпис»: 

 

Бондаренко 

С.Д. 

 

21 
 

40 
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 1. «Гжель»; 
2. «Жостово»; 

3. «Великдень». 

   

3. On-line виставка робіт 
вихованців НХК 

«Господарочка»: 

1. «Великоднє диво»; 

2. «Новий рік – 
чарівник». 

Сидоренко 
Л.І. 

 

38 
 

74 

4. On-line виставка робіт 

вихованців гуртка «Юний 

дизайнер»: 
1. «Осіння краса»; 

2. «Новорічні дива»; 

3. «Слава Україні!»; 

4. «Народні символи 
України»; 

5. «Свято Пасхи 

недалечко..» . 

 

Нестеренко 

О.Б. 

 

61 
 

61 

5. On-line виставка вихованців 

гуртка «Гончарик»: 
1. «Українські символи»; 

2. «Квіткове розмаїття»; 
3. «Голуби миру». 

Григоренко 
– Громова 

В.О. 

40 40 

6. On-line виставки робіт 
вихованців гуртка 

«Чародії»: 

1. «Іграшки в техніці ори 
гамі», 

2. «Великодні 

подарунки». 

 

Костіна 

Н.С. 

26 62 

7. On-line виставка робіт 

вихованців відділу 

прикладного мистецтва 
«Калейдоскоп творчості». 

Керівники 

гуртків 

відділу 

26 26 

ВСЬОГО – 19 on-line виставок 240 331 
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Таблиця 16. 

Участь у on-line виставках на сайтах та 

сторінках Facebook інших установ 

 

№ Назва виставки Керівник Кількість 

вихованців 

Кількість 

робіт 

 

 

 
1. 

Участь в   on-line   виставці 
«Життя переможе» на 
сторінці Facebook кафедри 

образотворчого мистецтва 

Полтавського національного 

педагогічного університету 
ім. В.Г. Короленка 
10.03.2022р. 

 

 

Перепелиця 

О.О. 
Юхно К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перепелиця 

О.О. 
Юхно К.В. 

 

 

 
10 

 

 

 
10 

 

 

2. 

Участь в on-line виставці 
«Я малюю мир» на сторінці 

Facebook Херсонського 
комплексу «Художня 

школа» в рамках проєкту 

єднання України і світу 
01.04.2022р. 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

3. 

Участь   в   on-line   виставці 
«Україна – мирна країна!» 

на сторінці Facebook 
благодійного фонду 

«Щаслива дитина – щаслива 

родина! (м. Кропивницький) 

12.04.2022р. 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

 

4. 

Участь в   on-line   виставці 
«Стежинами ботанічного 
саду Полтавського 

національного 

педагогічного університету 
ім. В.Г. Короленка» на сайті 

та сторінці Facebook 

кафедри образотворчого 

мистецтва Полтавського 
національного 

педагогічного університету 

ім. В.Г.  Короленка. 
12.05.2022р. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

ВСЬОГО – 4 заходи 33 33 
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Таблиця 17. 

Участь вихованців відділу прикладного мистецтва в 

очних виставках різного рівня 
 

Рівень Кількість Прізвище керівників 

Міський 3 
Сидоренко Л.І., Юхно К.В., Бондаренко С.Д.., 
Нестеренко О.Б. 

Обласний 3 
Сидоренко Л.І., Юхно К.В., Бондаренко С.Д.., 
Нестеренко О.Б., Перепелиця О.О. 

Всеукраїнський --- --- 

Міжнародний --- --- 

 

Роботи вихованців представлені на виставках у 2021-2022 

навчальному році характеризуються наповненістю змісту, широкою 
палітрою творчості, яскравістю, багатством технік виконання, особливим 

світосприйняттям і фантазією, а виставкова діяльність є яскравою 

демонстрацією результативності освітнього процесу. Варто відзначити 

високий рівень оформлення експозицій очних виставок та належний 
рівень володіння педагогами ІКТ при створенні онлайн виставок, 

різноманітність представлених на них творчих робіт, виконаних у різних 

стилях та техніках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. 

Традиційно наприкінці навчального року у нашому закладі 
проводяться кваліфікаційні іспити вихованців, які пройшли повний курс 

навчання за програмою гуртка. Випускні іспити – це підсумок великої 

спільної роботи педагогів, дітей та їх батьків, це можливість кожному 

вихованцю продемонструвати свої знання, вміння та навички з різних 
дисциплін, а також слушна нагода подякувати один одному за щасливі 

роки проведені разом у творчій співпраці. У 2021-2022 навчальному році 

до здачі кваліфікаційних іспитів допущено 25 вихованців художнього, 
організаційно-масового відділів та відділу прикладного мистецтва. 

Цьогоріч випускні іспити проводилися з 03 по 15 травня у 

дистанційному форматі в он-лайн режимі на платформах ZOOM та 

Google meet. Враховуючи особливості поточного періоду та те, що саме ці 

випускники протягом останніх трьох років значну частину навчального 
часу фактично опановували програми у дистанційному режимі, керівники 

гуртків мали можливість проводили іспити у форматі зручному та 

комфортному для вихованців. Заздалегідь вихованці та педагоги всіх 

гуртків підготували відео або електронні презентації, в яких вони 
висвітлили своє бачення результатів багаторічного досвіду навчання у 

нашому закладі. Вихованці-випускники відповідали на запитання членів 

екзаменаційної комісії та мали можливість висловити слова подяки своїм 

керівникам та працівникам Палацу ДЮТ. 

Всі випускники продемонстрували високий рівень знань, умінь, 

навичок та ключових компетентностей за обраним напрямом позашкільної 
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освіти здобутих протягом навчання у нашому закладі. Тож за результатами 

роботи екзаменаційних комісій всі вихованці отримали високі оцінки – 

«одинадцять» та «дванадцять» балів. 
Кваліфікаційні іспити проведено на належному рівні. Найкраще 

було організовано і проведено іспити педагогами Віталієм Котенком, 

Світланою Зубенко, Оленою Рагуліною, Людмилою Сидоренко та 

Вікторією Григоренко-Громовою. 

Згідно рішення педагогічної ради від 16.05.2022р. та наказу № 15-о 

від 16.05.2022р. випускникам закладу (або батькам тих вихованців, які 
тимчасово перебувають за кордоном) 29 травня 2022 року на святі 

випускників вручено свідоцтва про позашкільну освіту, грамоти Палацу 

ДЮТ та цінні подарунки. 

Таблиця 18. 

Кваліфікаційні іспити 

 

 

 

 

 
№ 

 

 

 

 
Гурток 

К
іл

ь
к
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т
ь

 

в
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о
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н

ц
ів

 д
о

п
у
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д
о
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н
я

 і
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и
т
ів

  

 

 
Дисципліни, 

з яких складаються 

кваліфікаційні 

іспити 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 в
и

д
а
н

и
х
 

св
ід

о
ц

т
в

 п
р

о
 

п
о
за

ш
к

іл
ь

н
у
 о

св
іт

у
 

 Народний  1. Класичний танець   

 художній колектив  2. Народно-сценічний   

 ансамбль танцю  танець   

 «Барвінок»  3. Віртуозні рухи в  

1 
 

8 
народній хореографії 
4. Композиція 

 
та 

8 

   постановка танцю   

   5. Акторська   

   майстерність   

 Народний  1. Основи декоративно-  

 художній колектив  ужиткового мистецтва  

2 гурток 1 2. Бісероплетіння 1 
 «Господарочка»  3. Валяння з вовни  

   4. Етикет  

 
3 

Зразковий 

художній колектив 
вокальна 
студія «Нове 

 
3 

1. Основи теорії музики 
2. Вокальне мистецтво 
3. Акторська 

майстерність 

 
3 
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 покоління»  4. Вокальний ансамбль  

 
 

4 

Зразковий 

художній колектив 

гурток 

«Арт-студія 
«Браво» 

 
 

6 

1. Методика проведення 

ігрових програм 

2. Сценічне мовлення 
3. Основи акторської 

майстерності. 

 
 

6 

 

 

5 

Спортивно- 

танцювальний 

клуб 
«Акцент» 

 

 

4 

1. Основи латино- 

американських танців 

2. Основи європейських 
танців 

3. Акторська 

майстерність 

4. Композиція танцю 

 

 

4 

 
6 

Гурток 
по класу 

баяну 

 
1 

1. Музична грамота 
2. Основи музичного 
мистецтва 
3. Спеціальність (баян) 

 
1 

 
 

7 

Гурток 
по класу 
акордеону 

 
 

1 

1. Музична грамота 
2. Основи музичного 
мистецтва 

3. Спеціальність 

(акордеон) 

 
 

1 

 
 

8 

Гурток 
«Гончарик» 

 
 

1 

1. Основи декоративно- 

прикладного мистецтва 

2. Художня кераміка 
3. Скульптура 

 
 

1 

 

Всього видано свідоцтв 

 

25 

 

За результатами навчальної діяльності наприкінці І та ІІ семестрів у 

гуртках закладу проведені підсумкові заняття та академконцерти (в очному 
та дистанційному форматах), які показали рівень засвоєння дітьми 

програмного матеріалу та дозволили керівникам гуртків оцінити рівень 

знань, вмінь та навичок своїх вихованців, які вони здобули протягом 
навчального року. 

Оцінювання знань, вмінь та навичок вихованців Палацу ДЮТ у 

2021-2022н.р. здійснювалося відповідно до рівневої технології навчання 

згідно «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у 

Комунальному закладі «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 
Полтавської міської ради», затвердженого 22.02.2021р. 
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Таблиця 19. 

Засвоєння вихованцями програмного матеріалу 

(рівень досягнень вихованців) за 2021-2022н.р. 

 

 

 

 
Назва 

відділу 
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к
іл
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о

в
а
н

ц
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Семестри 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Прикладного 
мистецтва 

21 - 69 25 157 149 77 97 324 271 

Організаційно- 
масовий 

10 - 46 26 108 96 68 77 232 199 

Художній 
16 6 71 41 317 345 202 191 606 583 

Методичний 
11 - 17 6 25 29 38 48 91 83 

ВСЬОГО 58 6 203 98 607 619 385 413 1253 1136 

 

Таблиця 20. 

Засвоєння вихованцями програмного матеріалу 

(рівень досягнень вихованців) за 2021-2022н.р. 

 (у % співвідношенні) 

 

 

 

 
Назва 

відділу 

 

П
о

ч
а

т
к

о
в

и
й

 

р
ів

ен
ь

 

 
С
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н
ій

 

р
ів
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ь

 

  

Д
о

ст
а

т
н

ій
 

  

В
и

со
к

и
й

 

р
ів
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ь

 

Семестри 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Прикладного 
мистецтва 

7 0 21 9 48 55 24 36 

Різниця 
на 7% 

зменшення 
на 12% 

зменшення 
на 7% 

збільшення 
на 12 % 

збільшення 

Організаційно- 
масовий 

4 0 20 13 47 48 29 39 

Різниця на 4% на 7% на 1% на 10% 
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 зменшення зменшення збільшення збільшення 

Художній 
3 1 12 7 52 58 33 34 

Різниця 
на 2% 

зменшення 
на 5% 

зменшення 
на 6% 

збільшення 
на 1 % 

збільшення 

Методичний 
12 0 19 7 27 35 42 58 

Різниця 
на 12% 

зменшення 
на 12% 

зменшення 
на 8% 

збільшення 
на 16% 

збільшення 

ВСЬОГО 5 1 16 9 48 54 31 36 

 

Різниця по 

закладу 

 

на 4% 

зменшення 

 

на 7% 

зменшення 

 

на 6% 

збільшення 

 

на 5% 

збільшення 

 

Таким чином, на кінець навчального року всього 1% – 6 вихованців 

закладу мають початковий (репродуктивний) рівень знань, 9% – 98 

вихованців – середній, більше половини вихованців 54% – 619 вихованців 
– достатній, а більше третини 36% – 413 вихованців мають високий рівень 

засвоєння програмного матеріалу. 

Ці показники суттєво відрізняються від показників за результатами 

І начального семестру, оскільки кількість вихованців з початковим та 
середнім рівнем знань зменшилася на 11%, що свідчить про те що 90% 

дітей опанували навчальні програми на достатньому та високому рівні, а 

отже навчальну діяльність керівників можна вважати ефективною не 
зважаючи на всі негативні чинники, які протягом навчального року 

впливали на неї. 

За підсумком 2021-2022 навчального року всі керівники гуртків 

виконали освітню програму (навчальні плани та навчальні програми) за 
навчальний рік у повному обсязі. 

 

Таблиця 21. 

Фактичне виконання навчальних планів і програм 

 
 Кількість  

Кількість педагогів, які не відпрацювали 

навчальні години 

(з яких причин) 

 педагогів, які 

Навчальний повністю 

семестр відпрацювали 
 навчальні 
 години 

І семестр 32 педагоги - 

ІІ семестр 32 педагоги - 
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Отже, навчальна робота у закладі здійснювалась згідно освітньої 

програми закладу на 2021-2022 навчальний рік, з дотриманням розкладу 

занять та інших регламентуючих документів у очному та дистанційному 

форматах (в синхронному та асинхронному режимах), з урахуванням 
потреб всіх учасників освітнього процесу. Керівники гуртків на належному 

рівні надавали освітні послуги вихованцям та забезпечили виконання 

навчального плану закладу та навчальних програм гуртків на належному 
рівні, забезпечивши достатній та високий рівень засвоєння навчального 

матеріалу переважною більшістю вихованців закладу. 

 

8. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Згідно ст. 6 Закону України «Про освіту» основними засадами 

державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є 

єдність навчання, виховання та розвитку. Відповідно, досягнення головної 
мети педагогічного впливу позашкільної освіти на формування всебічно 

розвиненої, життєво компетентної особистості громадянина-патріота 

України забезпечується як в безпосередньо у навчальному процесі, так і 

цілеспрямованими заходами виховної роботи. 

Виховна робота у закладі була зосереджена на виконанні завдань 
Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021- 

2025рр., Державної цільової соціальної програми національно- 

патріотичного виховання на період до 2025 року, Програми Президента 

України «Здорова Україна», Національної стратегії реформування системи 
юстиції щодо дітей на період до 2023 р., Концепції Національно- 

патріотичного виховання дітей та молоді МОН України, Концепції 

формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та 
молоді, Концепції розвитку Комунального закладу «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» «Палац – 

Перезавантаження» на 2021-2026 роки. 

Пріоритетними у виховній роботі протягом 2021-2022н.р. згідно 

освітньої програми закладу були: 
- виховання громадянина-патріота України та формування його 

позитивного соціально-громадського досвіду; 

- виховання поваги до Конституції та державних символів України; 
- виховання любові до рідного краю, поваги до звичаїв, традицій, 

національних цінностей українського народу, а також до культури та 

традицій інших націй і народів; 
- виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого 

віку; 

- формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до 

власного здоров’я і здоров’я оточуючих та виховання навичок безпечної 

поведінки; 
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- формування здорового способу життя та сприяння фізичному 

розвитку дитини; 

- виховання відповідальності перед законом за свої дії та поваги до 

прав і свобод людини та громадянина, формування толерантного 

ставлення до інших; 

- здійснення комплексних заходів щодо профілактики торгівлі 

людьми, насильства в сім'ї, булінгу, бездоглядності та кримінальних 

правопорушень. 
Зважаючи на виклики та особливості організації освітнього процесу,  

зумовлені карантинними обмеженнями та введенням правового режиму 

воєнного стану виховні заходи педагогами закладу проводились як в 
очному, так і в дистанційному форматах. 

Важливу роль у здійсненні цієї роботи у нашому закладі відіграє 

культорганізатор Анна Кашира, яка за запитом керівників гуртків, 

протягом навчального року проводила заходи з різних напрямків виховної  
роботи з гуртківцями Палацу ДЮТ: 

1. пізнавальний колаж «Винаходи людства, що змінили світ» у 

гуртках: 

радіотехнічний (11 чол.); 
НХК гурток «Господарочка» (6 чол.) 
ЗХК гурток «Арт-студія «Браво», (12 чол.); 

«Декоративний розпис» (6 чол.). 

2. гра-дослідження «Культурний код українців» у гуртках: 
«Гончарик» (6 чол.); 

«Wellcome to English» (13 чол.); 

НХК ат «Барвінок», кер. Кас’яненко М.В. (12 чол.); 

ЗХК гурток «Арт-студія «Браво», кер. Зубенко С.В. (15 чол.). 
3. калейдоскоп корисних порад «7 кроків до здорового способу 

життя» (у рамках Тижня здоров'я) у гуртках: 

НХК сом «Соняшник» (8 чол.); 
радіотехнічний (11 чол.); 

авіамодельний (7 чол.); 

«Театр моди «Перспектива» (25 чол.). 

4. відверта розмова «Про насильство без замовчувань» у гуртках: 
НХК сом «Соняшник» (8 чол.); 

ЗХК гурток «Арт-студія «Браво» (14 чол.); 

«Театр моди «Перспектива» (13 чол.). 
5. віртуальна подорож «Найнезвичайніші куточки планети» у 

гуртках: 

«Юний дизайнер» (9 чол.) 
«Welcome to English» (6 чол.). 

6. інформаційне досьє «Абетка медіаграмотності» у гуртках: 

ЗХК гурток «Арт-студія «Браво» (13 чол.); 

«Театр моди «Перспектива» (10 чол.); 
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авіамодельний (6 чол.); 

НХК гурток «Господарочка» (6 чол.) 

Розроблені культорганізатором сценарії виховних заходів є у 

вільному доступі для використання керівниками гуртків у своїй роботі. 

Повномасштабне вторгнення військ російської федерації на 

територію України з 24 лютого 2022 року призвело до змін у запланованій 
діяльності, оскільки проведення деяких заходів стало неактуальним, 

деяких неможливим через несприятливу безпекову ситуацію. Тому робота 

культорганізатора у цей період була спрямована, перш за все, на підтримку 

морального-психологічного стану учасників освітнього процесу та 
здійснення національно-патріотичного виховання. Заходи проводилася у 

дистанційному режимі. 

Культорганізатором в цей період були створені: 
- відеопрезентація «Воєнні подвиги українців» (розміщена на 

сторінці Facebook закладу та платформі YouTube); 

- веб-квест «Україна   –   країна   мрій»   на   освітній   платформі 
«Всеосвіта»; 

- тематичний сайт «Читаємо вишиванку як книгу»; 

- майстер-класи: 

- до Великодня «Великодні сувеніри» (розміщено на сторінці 

Facebook закладу та платформі YouTube); 
- до Дня матері «Листівка з об'ємними квітами» (розміщено на 

сторінці Facebook закладу та платформі YouTube). 

Розроблені та проведені культорганізатором виховні заходи відрізняє 

глибоке змістовне наповнення, грамотний психолого-педагогічний та 
методичний підхід, і, як результат, отримали схвальні відгуки педагогів та 

вихованців гуртків. 

Розвиток життєвої компетентності особистості вихованця в умовах 
закладу позашкільної освіти є пріоритетним завданням всього освітнього 

процесу, саме тому особлива увага педагогами закладу приділялася 

впровадженню в життя відкритих комплексних програм. 

Заходи за ВКП традиційно проводилися як безпосередньо 

методистами – керівниками програм, так і самостійно керівниками гуртків 
(за методичними матеріалами керівників програм). Частина заходів 

проведена у дистанційному форматі. 

Значна робота протягом року велась за ВКП «Родина» та ВКП 
«Традиції» (кер. Оксана Швець). Формат проведення заходів змінювався 

згідно умов навчання, створювалися та адаптувалися електронні 

презентації згідно викликів часу. За навчальний рік було розроблено: 
- прес-дайджест   «Чарівний    світ    народних    традицій»    (ВКП 

«Традиції»); 

- пізнавальна гра «Запалюємо зорі» (до Дня Святого Миколая, ВКП 

«Традиції»); 

- виховна бесіда «Великоднє диво» (ВКП «Традиції»). 
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Найбільш вдало в звичному форматі проведено заходи: 

- пізнавальна гра «Запалюємо зорі» (до Дня Святого Миколая), 

(гурток англійської мови «Малятко», кер. Тетяна Палієнко); 
- усний журнал «Літопис мого роду» (гурток «Welcome to English», 

кер. Ірина Лубенець); 

- рольова гра «Сімейні свята» (гурток м’якої іграшки «Чародії», кер. 
Надія Костіна); 

- фольклористична ігрова програма «Червона калина – то наша 

родина» (НХК гурток «Господарочка», кер. Людмила Сидоренко). 
Схвальні відгуки отримали виховні заходи проведені у Viber: 

- інтелектуальна гра «Професії мого роду» (гурток по класу цимбал, 

кер. Ніна Кретович, радіотехнічний гурток, кер. Віктор Вірьовкін); 
- етнографічна вітальня «Історія моєї родини в історії мого краю» 

(авіамодельний гурток, кер. Дмитро Похно); 

- прес-дайджест «Чарівний світ народних традицій» (ЗХК гурток 

«Арт-студія «Браво», кер. Світлана Зубенко). 
Досить цікавими матеріалами було доповнено тематичну добірку 

ВКП «Традиції» та ВКП «Родина», а саме: народознавча година «Від 

Різдва до Меланки звучать щедрівки та колядки»; бесіда-діалог «Не я б’ю – 
верба б’є»; сценарій свята «Рід, родина, рідня – все це моя сім’я». 

В зв’язку з вимушеним тимчасовим призупиненням занять на 

початку березня, не проведено святкову майстерню «Людина, яку я 

найбільше люблю» за ВКП «Родина». Найбільш продуктивно 
співпрацювали в цьому році за ВКП «Родина» та ВКП «Традиції» 

керівники гуртків: Тетяна Палієнко, Світлана Зубенко, Віталій Котенко,  

Вікторія Григоренко-Громова, Людмила Сидоренко, Надія Костіна, Софія 

Бондаренко, Катерина Юхно, Віктор Вірьовкін, Дмитро Похно. 
Активно проводилася робота за ВКП «Екосвіт» (кер. Юлія Березич), 

яка покликана формувати екологічно доцільну поведінку вихованців. 

Діяльність проводилася через надання методичної допомоги керівникам 
гуртків в організації та проведенні виховних заходів за цим напрямком. 

Протягом навчального року методистом проведено : 

- пізнавальну бесіду «Домашній арешт» від планети Земля» - гурток 

«Тінейджер» (кер. Юлія Березич); 
- пізнавальну програму «Вартові довкілля: час діяти!» для 

вихованців таких гуртків: «Юний дизайнер» (кер. Оксана Нестеренко), 

авіамодельний гурток (кер. Дмитро Похно), радіотехнічний гурток (кер. 
Віктор Вірьовкін), гурток «Тінейджер» (кер. Юлія Березич ), НХК 

«Барвінок» (кер. Леся Крамар), ЗХК гурток «Арт-студія «Браво» (кер. 

Світлана Зубенко ), гурток «Welcome to English» (кер. Ірина Лубенець). 

У 2021-2022н.р. керівники гуртків художнього відділу взяли активну 

участь у проведенні заходів за ВКП «Ідеал» та «Кругозір» (кер. Ольга 

Збронська). В рамках роботи за ВКП «Ідеал» проведені заходи: 
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- пізнавальна вікторина «Запорізькі козаки» (гурток по класу 

акордеону, (кер. Тамара Коломацька), гурток по класу баяну, (кер. Тетяна 

Ніколенко); 

- пізнавальна бесіда «Net - етикет» (гурток «Традиційний сольний 

спів та вокальний ансамбль», (кер. Тетяна Вараховба), ЗХК «Вокальна 

студія «Нове покоління» (кер. Віталій Котенко). 

Варто зазначити, що частина заходів була проведена у дистанційному 

форматі (синхронно та асинхронно). Запропоновані тематичні матеріали 
були адаптовані для ознайомлення та перегляду у зручному форматі. 

В рамках роботи за ВКП «Кругозір» (кер. Ольга Збронська) проведені 

наступні заходи: 
- інфо-брейк «Булінг у віртуальному просторі» проведено в 

асинхронному режимі для вихованців НХК ансамблю танцю «Барвінок» 

(кер.: Марина Кас’яненко, Леся Крамар) та спортивно-танцювального 

клубу «Акцент» (кер. Юрій Колісник); 
- пізнавальна бесіда «Скарби проникливих пісень. Музична 

спадщина Леонтовича М.Д.» в синхронному режимі на платформі Zoom 

для вихованців гуртка «Традиційний сольний спів та вокальний ансамбль» 

(кер. Тетяна Вараховба). 
Керівник ВКП «Батьківщина. Рідний край» та ІС «Правовий простір» 

методист Наталія Хоріщенко в цьому навчальному році продовжила 

доопрацьовувати наявні матеріали з подальшою можливістю подання їх в 
дистанційному форматі роботи. 

Загалом методистом було проведено 5 заходів у 9 гуртках Палацу (5 в 

очному форматі, 4 в дистанційному): 

- гра-бесіда «І живу я в Україні, і з неї я родом» в гуртках «Малятко» 
(кер. Тетяна Палієнко), «Весела абетка» (кер. Оксана Швець), «Гончарик» 

(кер. Вікторія Григоренко-Громова), НХК «Соняшник» (кер. Олена 

Перепелиця); 
- гра-подорож «Подорож у місто Прав дитини» (НХК ат «Барвінок» 

(кер. Леся Крамар); 

- гра-вікторина «Я люблю Україну» в гуртках «Юний дизайнер» (кер. 

Оксана Нестеренко), «Тінейджер» (кер. Юлія Березич); 
- інтелектуальна гра «Мій рідний край – моя країна» (авіамодельний 

гурток, кер. Дмитро Похно); 

- бесіда з елементами гри «Правова культура дітей (гурток «Малятко», кер.  
Тетяна Палієнко). 

Всього за відкритими комплексними програмами у закладі протягом  

2021-2022н.р. було проведено 108 заходів, до яких долучилися 1375 

вихованців. 
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Таблиця 22. 

Робота за відкритими комплексними програмами 

 

Відділ 
Проведено 

заходів 

Охоплено 

дітей 

Прикладного мистецтва 12 93 

Художній 42 652 

Організаційно-масовий 24 255 

Методичний 30 375 

ВСЬОГО: 108 1375 

 

Важливою складовою виховної роботи виступає проєктна діяльність. 
Проєктні технології сприяють активній взаємодії учасників освітнього 

процесу, дають можливість цілеспрямовано колективно працювати над 

вирішенням конкретних освітньо-виховних завдань, допомагають у 
розвитку критичного мислення та розширення світогляду вихованців. 

Зрозуміло, що для ефективної реалізації проєктів, бажаною є очна 

форма здійснення освітнього проєкту, оскільки тільки вона може 

забезпечити повноцінне спілкування педагога з вихованцем. Педагоги 
вдало адаптували роботу за своїми проєктами в залежності від формату 

навчання, що дало можливість здійснювати проєктну діяльність на 

належному рівні. 

Ефективно працювали за власними освітніми проєктами методисти  

нашого закладу. 
В цьому навчальному році свою діяльність відновив спільний 

виховний проєкт гуртка англійської мови «Малятко» (кер. Тетяна 

Палієнко) та гуртка «Весела абетка» (кер. Оксана Швець) – «Екскурсійна 
діяльність у гуртку як ефективна форма виховного проєкту». Але, на жаль, 

в зв’язку з введенням дистанційного формату навчання, було проведено 

лише одну екскурсію по Палацу з теми «Місто щасливого дитинства», яка 

надзвичайно сподобалась дітям, викликала позитивні емоції та залишила 
багато яскравих спогадів. 

В цьому навчальному році продовжено роботу з педагогами закладу 

по реалізації освітньо-виховного проєкту «Зберемо воєдино всю нашу 
родину» (керівник – методист Оксана Швець). Традиційно в травні, в 

рамках реалізації проєкту, відбувся тиждень сім’ї «Рід. Родина. Україна». 

Для батьківської громадськості закладу було підготовлено інфодайджест 

«Рецепт щасливої родини». Всі інформаційні матеріали на допомогу 
керівникам гуртків у роботі з батьками були розміщені на сайті Палацу 

ДЮТ. 

Схвальні відгуки і позитивні емоції викликав конкурс читців 
(декламаторів) «З любов’ю, ніжністю, теплом…» (до Дня матері та 

Міжнародного дня сім’ї), який було проведено в онлайн-форматі та взяло 

участь 33 вихованці Палацу ДЮТ: гурток  англійської мови «Малятко» 
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(кер. Тетяна Палієнко), гурток «Весела абетка» (кер. Оксана Швець), 

гурток «Щебетунчики» (кер. Ольга Збронська), ЗХК гурток «Арт-студія 

«Браво» (кер. Світлана Зубенко), ЗХК «Вокальна студія «Нове покоління» 

(кер. Віталій Котенко), гурток по класу фортепіано (кер. Тетяна Дегтярь), 

спортивно-танцювальний клуб «Акцент» (кер. Олена Рагуліна), гурток 

«Тінейджер» (кер. Юлія Березич), НХК гурток «Господарочка» (кер. 

Людмила Сидоренко). 

Компетентне журі визначило переможців онлайн-конкурсу у різних 
вікових категоріях. Відео виступів переможців було розміщено на вебсайті  

Палацу ДЮТ. Всі учасники та переможці онлайн-конкурсу були 

нагороджені грамотами, подяками та подарунками Комунального закладу 
«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради». 

Два заходи, які планувалось провести в очному форматі, не 

проведено в зв’язку з веденням в країні правового режиму воєнного стану. 
Слід відмітити роботу педагогів, які брали активну участь у тижні 

сім’ї в рамках реалізації освітньо-виховного проєкту «Зберемо воєдино 

всю нашу родину»: Світлана Зубенко, Тетяна Палієнко, Тетяна Дегтярь, 

Віталій Котенко, Оксана Швець, Юлія Березич, Ольга Збронська, Олена 
Рагуліна, Людмила Сидоренко. 

З метою сприяння формуванню і розвитку загальної культури дітей 

продовжив роботу пізнавально-виховний проєкт «Я відкриваю світ» (кер. 
Ольга Збронська). Робота над проєктом здійснювалась у відповідності до 

плану освітньої діяльності на поточний навчальний рік. У І семестрі 

заходи проведені в очному режимі. У ІІ семестрі, в зв’язку з введенням 

правового режиму воєнного стану в Україні, заходи заплановані на цей 
період були переформатовані для опрацювання вихованцями у 

дистанційному (синхронному/асинхронному) форматі. 

- заняття-презентація «Сценічна етика: норми етикету сучасного 

музиканта» (асинхронно) у гуртках по класу фортепіано (кер. Тетяна 

Дегтярь) та по класу баяну (кер. Тетяна Ніколенко); 

- заняття-презентація «Сценічна етика (правила налаштування та 

поведінки на сцені) асинхронно у гуртку «Традиційний сольний спів та 
вокальний ансамбль » (кер. Тетяна Вараховба), у гуртку по класу 

акордеону (кер. Тамара Коломацька); синхронно на платформі Zoom - у 

ЗХК «Вокальна студія «Нове покоління» (кер. Віталій Котенко) та ЗХК 

«Арт-студія «Браво» (кер. Світлана Зубенко); 
- тематичне заняття «Симфонія дитинства» (до річниці з дня 

народження Уолта Діснея): очно у гуртку по класу фортепіано (кер. Тетяна 
Дегтярь), у синхронному режимі на платформі ZOOM у ЗХК «Арт-студія 

«Браво», (кер. Світлана Зубенко); 

- комплексне заняття «Мій безпечний простір»: в асинхронному 

режимі у гуртку «Традиційний сольний спів та вокальний ансамбль» (кер. 

Тетяна Вараховба), НХК сом «Соняшник» (кер. Катерина Юхно), гуртку 
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«Юний дизайнер» (кер. Оксана Нестеренко), в очному режимі у гуртку 

«Welcome to English» (кер. Ірина Лубенець) та авіамодельний (кер. Дмитро 

Похно) 

- виховна година «Дітям про театр» в асинхронному режимі для 
вихованців гуртка «Малятко» (кер. Тетяна Палієнко) (матеріали 

адаптовано для самостійного перегляду вихованцями молодшого 

шкільного віку); 

- пізнавальна бесіда «Щоб кожен день вас надихав і тішив» в 

асинхронному режимі у гуртку по класу фортепіано (кер. Тетяна Дегтярь) 
та у ЗХК вокальній студії «Нове покоління» (кер. Віталій Котенко); 

- заняття-презентація «Правила поведінки в громадських місцях в 

умовах вірусної загрози» в асинхронному режимі для вихованців гуртку 

«Традиційний сольний спів та вокальний ансамбль» (кер. Тетяна 
Вараховба) та гуртків по класу цимбал (кер. Ніна Кретович) і по класу 

фортепіано (кер. Тетяна Дегтярь). 

В рамках реалізації освітнього проєкту започаткована у новому 
форматі рубрика «Я відкриваю світ традицій». Керівникам гуртків 

художнього відділу Палацу ДЮТ були запропоновані тематичні добірки 

дидактичних матеріалів (вікторини, презентації, пізнавальні відеоролики) з  

відкритих джерел для різних вікових категорій, а саме: відеоматеріали до 
Дня матері (пізнавальне відео «Мама – головна людина в житті кожного»); 

добірка відеоматеріалів з Пасхальної тематики (для вихованців молодшого,  

середнього та старшого шкільного віку); добірка відеоматеріалів до Дня  
Вишиванки (для вихованців молодшого, середнього та старшого 

шкільного віку). 

Окремої уваги заслуговує рубрика «Я відкриваю світ безпеки». 

Об’єктивні обставини, що склалися в Україні у зв’язку із введенням 
правового режиму воєнного стану, безпосередня загроза безпеці кожної 

людини на території нашої держави, вимагають від всіх учасників 

освітнього процесу відповідального ставлення до правил безпеки у різних 
сферах життя. В рамках роботи над рубрикою керівникам гуртків 

художнього відділу Палацу ДЮТ були запропоновані тематичні добірки з 

докладною інформацією про правила поводження у різних небезпечних 

ситуаціях, а саме: 

- добірка відео матеріалів та презентацій з безпеки життєдіяльності; 
- добірка відеоматеріалів з відкритих джерел до річниці трагедії на 

ЧАЕС (для вихованців молодшого, середнього та старшого шкільного 

віку). 
В рамках роботи над пізнавальним проєктом «ЕКО-стрім» (кер. 

Ольга Збронська) для вихованців ЗХК «Арт-студії «Браво» (кер. Світлана 

Зубенко) проведена виховна година «Чисте довкілля – чисте сумління». 

Матеріали були адаптовані методистом для перегляду в асинхронному 
режимі. 



64 
 

У 2021-2022 навчальному році продовжено роботу за соціально- 

виховним проєктом дитячого самоврядування «Лідер. Патріот. 

Громадянин» (кер. Юлія Березич), який реалізувався через створення 

діючих органів дитячого самоврядування. Для повноцінної роботи та 
особистісного зростання кожного учасника проєкту здійснювалося 

систематичне навчання дитячого активу, що сприяло розвитку лідерського 

потенціалу, організаторських здібностей дітей, становленню активної 
громадянської позиції. В рамках проєкту працював постійно діючий 

консультпункт для педагогів закладу з питань організації дитячого 

самоврядування у гуртках. 

На рівні закладу від відділу організаційно-масового результативно 

працював творчий проєкт «Бути здоровим – це модно, бути успішним – це 

класно, бути творчим – це актуально!», (відп. Світлана Зубенко). 
В основу проєкту покладена просвітницька діяльність серед 

учнівської молоді щодо пропаганди здорового способу життя. В рамках 

проєкту проведено 8 заходів, якими було охоплено 259 вихованців. 

В рамках тижня здоров’я було проведено 4 масових онлайн-заходи, 

охоплено 223 вихованці: 

1. ігрова програма «Чисте повітря: місія здійснЕнна!» для вихованців 
середнього і старшого шкільного віку (відп. Світлана Зубенко); 

2. створено відеоролик «Дихальна гімнастика за методикою 

Стрельнікової О.М.» (відп. Світлана Зубенко); 
3. калейдоскоп корисних порад «7 Кроків до здорового способу 

життя» (відп. Анна Кашира) у гуртках: 

- радіотехнічний, 
- НХК сом «Соняшник», 

- авіамодельний, 

- «Театр моди «Перспектива»; 

4. гра-розслідування «Місія «Здоров’я» (відп. Анна Кашира) для 

вихованців гуртків: 

- «Юний дизайнер», 
- ЗХК «Вокальна студія «Нове покоління»; 

У гуртках відділу організаційно-масового за проєктом було 

проведено: 
- бесіду «На дорозі небезпечно, тож обачним бути доречно» (кер. 

Ірина Лубенець ); 

- гру «Ми за здоровий спосіб життя» (кер. Ірина Лубенець); 
- бесіду «Як зміна часу впливає на здоров’я людини» (кер. Світлана 

Зубенко). 

В рамках проєкту «Чарівна сила мистецтва» (відп. Оксана 

Нестеренко) вихованці гуртка «Юний дизайнер» взяли участь у виховному 
заході «Таємниці картин І.Ю. Репіна», мета якого – розвивати у дітей 

зацікавленість образотворчим мистецтвом, вміння бачити красу 

історичного пейзажу, ознайомлення з художньою спадщиною І.Ю. Репіна 
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як майстра історичного живопису, виховання любові до мистецтва. Під час 

заходу діти переглянули презентацію з репродукціями картин І.Ю. Репіна, 

виконали практичне завдання. 

На жаль, через несприятливу епідемічну обстановку та введенням 
правового режиму воєнного стану, в цьому навчальному році не проведено 

заходів за проєктами «Скарби народної творчості» (керівник Катерина 

Юхно). Також з об’єктивних причин не проведено роботу за творчим 
проєктом відділу прикладного мистецтва «Територія творчості» (керівник  

Тетяна Дегтярь) і, відповідно, не відбулися заходи в рамках тижня дитячої 

творчості «Арт-мозаїка». 

В цьому навчальному році проведено всього 2 екскурсії, якими 

охоплено 31 вихованець відділу прикладного мистецтва: 
- на осінніх канікулах до Сонячного парку для вихованців гуртка 

«Чародії» (кер. Надія Костіна); 

- на зимових канікулах до ПХМ (галереї мистецтв) імені М.Ярошенка 

для вихованців гуртка «Юний дизайнер» (кер. Оксана Нестеренко). 
Активно проводили виховні заходи керівники гуртків всіх 

відділів, обираючи зручні для себе і вихованців формат та форми роботи: 

бесіди, години спілкування, диспути, родині свята, конкурсно-пізнавальні 
програми, конкурсно-розважальні програми, пізнавально-ігрові програми 

тощо. 

Всього, протягом навчального року у відділах закладу, за 

основними напрямами виховної роботи (патріотичним, соціокультурним, 

валеологічним, екологічним, дозвіллєво-розважальним, художньо- 
естетичним, правознавчим) проведено 283 виховні заходи, якими було 

охоплено близько 4082 вихованців. 

Таблиця 23. 

Виховна робота у відділах 

 

Відділ Проведено заходів Охоплено вихованців 

Методичний 68 873 

Організаційно-масовий 37 620 

Художній 111 1831 

Прикладного 

мистецтва 
67 758 

ВСЬОГО: 283 4082 
 

Кращими виховними заходами у відділах були визнані: 
1. у методичному: 

 пізнавально-інтелектуальне лото «Великі права маленької 
Людини» (кер. Оксана Швець), 

 гра-вікторина «Патріотична хвиля» (кер. Юлія Березич), 



66 
 

 заочна подорож «Екскурсія в Країну здоров'я»; 

2. у організаційно-масовому: 

 соціальний проєкт «Чисте повітря: місія здійсненна!» (кер. 
Світлана Зубенко), 

 пізнавальний колаж «Винаходи людства, що змінили світ» 

(кер. Світлана Зубенко), 

 розважальна хвилинка «Хто сказав «м’яв»? (кер. Анна 

Кашира), 

 бесіда «Полтавщина – колискова космічних подорожей» (кер. 

Дмитро Похно), 

 пізнавальна програма «Здоров’я – найбільша цінність у житті» 

(кер. Ірина Лубенець); 

3. у художньому: 

 інтелектуально-пізнавальна програма «Оперне мистецтво 

Італії» (кер. Віталій Котенко); 

 бесіда «Я проти булінгу!» (кер. Тетяна Ніколенко) 

 пізнавальна святкова програма «Дарунки Святому Миколаю!» 

(кер. Ніна Кретович); 

 диспут «Права та обов’язки дитини» (кер. Тамара 

Коломацька); 

 виховна година з елементами тренінгу «Великі права маленької 

Людини» (кер. Марина Кас’яненко); 

 година спілкування «Інтернет безпека. Пастки в соціальних 

мережах» (кер. Юрій Колісник); 

4. у відділі прикладного мистецтва: 

 години спілкування: «Краса і творчість поряд з вами» (кер. 

Надія Костіна), «Мій улюблений світ без насильства» (кер. Людмила 

Сидоренко), «Мистецтво – чарівний світ краси» (кер. Олена Перепелиця ), 

 вікторина «Подорож у казкову осінь» (кер. Оксана 

Нестеренко), 

 пізнавальні бесіди: «Винаходи людства, що змінили світ» (кер. 

Софія Бондаренко), «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо 

любові просить» (кер. Катерина Юхно), 

 виховна година «Наші права – щасливе дитинство» (кер. 

Вікторія Григоренко-Громова). 

Таким чином, протягом 2021-2022н.р. педагогами Палацу ДЮТ 
проведено значну виховну роботу, яка сприяла: вихованню у дітей кращих 

особистісних якостей, високих життєвих моральних орієнтирів, поваги до 

власного життя та здоров'я, толерантного недискримінаційного ставлення 

до оточуючих; виробленню власної громадянської та патріотичної позиції; 
розширенню світогляду та інтелектуальному зростанню; творчому 

розвитку та формуванню естетичного смаку. 
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9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

Організаційно-масова робота має велике значення в діяльності 

закладів позашкільної освіти, оскільки вона: 

- передбачає організацію змістовного дозвілля дітей, з урахуванням 

особистих та колективних інтересів; 
- створює можливості для неформального спілкування між 

однолітками в різних формах ігрової та розважальної діяльності; 

- сприяє поліпшенню соціально-психологічного стану дітей; 
- стимулює творчий, культурний, інтелектуальний та духовний 

розвиток особистості. 

В Палаці ДЮТ здійснення цієї діяльності координує завідувач 

відділу організаційно-масового Світлана Зубенко. Згідно посадових 
обов’язків безпосереднім проведенням масових заходів займається 

культорганізатор Анна Кашира. 

В І семестрі масові заходи проводилися в очному форматі з 

дотриманням санітарно-епідемічних норм, у зв’язку з поширенням 

коронавірусної інфекції COVID-19. 

За звітний період було проведено (Додаток 3): 
- день відкритих дверей «Країна дитячих мрій» (сценарій – Світлана 

Зубенко, ведуча Анна Кашира, задіяно 116 вихованців творчих колективів 
ЗХК «Арт-студія «Браво» (кер. Світлана Зубенко), ЗХК «Вокальна студія 

«Нове покоління» (кер. Віталій Котенко) – з художніми номерами: 

вокально-хореографічна постановка «Гімн Палацу», «Україна – це ми», 
«Всі разом»; НХК ат «Барвінок» (худ. кер. Тетяна Безгрєшнова) – з 

постановками: «Гопак», «Ляльки Лол», спортивно-танцювального клубу 

«Акцент» (кер.: Олена Рагуліна та Юрій Колісник) – з художніми 

номерами: «Вальс», вокально-хореографічною постановкою «Гімн 
Палацу», гуртка «Театр моди «Перспектива» (кер. Анна Кашира)); 

- гра-розслідування «Місія «Здоров'я» (культорганізатор Анна 

Кашира для гуртків «Юний дизайнер» та ЗХК «Вокальна студія «Нове 

покоління», охоплено 30 вихованців); 
- ігрова програма «Чисте повітря: місія здійснЕнна!» для вихованців 

середнього та старшого віку та створення відеоролику «Дихальна 

гімнастика за методикою О.М.Стрельникової» (Світлана Зубенко, 
охоплено 95 вихованців ЗХК гуртка «Арт-студія «Браво»); 

- калейдоскоп корисних порад «7 кроків до здорового способу 

життя» ( культорганізатор Анна Кашира для вихованців радіотехнічного та 

авіамодельного гуртків, гуртка «Театр моди «Перспектива», НХК сом 
«Соняшник», охоплено 51 вихованець); 

- пізнавальна гра «Музична платформа» (культорганізатор Анна 

Кашира для вихованців авіамодельного гуртка та НХК гуртка 

«Господарочка», охоплено 14 вихованців); 
- акція «Запали   свічку   пам'яті»   (методист   Юлія   Березич   для 
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вихованців гурків «Тінейджер», «Welcome to English», «Юний дизайнер», 

«Гончарик», «Декоративний розпис», авіамодельний, ЗХК «Арт-студія 

«Браво», НХК гуртка «Господарочка», охоплено 80 вихованців); 
- інформаційно-просвітницька акція «Розірви коло» 

(культорганізатор Анна Кашира для вихованців гуртків НХК гурток 

«Господарочка», НХК ансамблю танцю «Барвінок», гуртків «Театр моди 
«Перспектива», «Юний дизайнер», «Welcome to English», «Тінейджер», 

охоплено 73 вихованці). 

На зимових канікулах проводилися традиційні новорічні святкові 
заходи: 

- 5 вистав «Новорічні пригоди Грінча» (сценарій Світлана Зубенко, 

актори – вихованці ЗХК гуртка «Арт-студія «Браво» та Юрій Колісник, 
вихованці ЗХК «Вокальна студія «Нове покоління» (кер. Віталій Котенко) 

– з художніми номерами: «Повір у казку», «Last Cristmas», «Зимова казка», 

вокально-хореографічною композицією «Новорічна», НХК ат «Барвінок»» 

(кер.: Тетяна Безгрєшнова, Леся Крамар, Марина Кас'яненко) – з 
хореографічними    постановками:    «Міньйони»,    «Новорічні    Гноми», 

«Новорічний Рок-н-рол», спортивно-танцювального клубу «Акцент» (кер.: 

Олена Рагуліна, Юрій Колісник) – з постановками: «Новорічні метелики», 

«Новорічний      Вальс»,      вокально-хореографічною композицією 
«Новорічна», гурток «Традиційний сольний спів» (кер. Тетяна Вараховба) 

– з художнім номером «Новорічна фантазія»; всього охоплено більше 1200 

вихованців); 

- 2 розважальні ігрові програми «Новорічна туса, або Прибульцям 
тут не місце» для вихованців гуртків Палацу ДЮТ (культорганізатор Анна 

Кашира, актори – вихованці гуртка «Театр моди «Перспектива», вихованці 

гуртка «Традиційний сольний спів» (кер. Тетяна Вараховба) – з художнім 
номером «Новорічна фантазія», вихованці НХК ат «Барвінок»» (кер. 

Марина Кас'яненко) – з постановкою: «Щедрик», охоплено більше 300 

вихованців); 

- капусник «Новорічний експромт» для вихованців – учасників 

новорічних заходів (сценарій Світлана Зубенко, педагоги та працівники 
Палацу ДЮТ, охоплено 250 вихованців); 

- народознавча гра «Різдвяний квест» для вихованців гуртків Палацу 

ДЮТ (сценарій, ведуча культорганізатор Анна Кашира з вихованцями 
гуртка «Театр моди Перспектива», вихованці гуртка «Традиційний 

сольний спів» (кер. Тетяна Вараховба) – з художнім номером «Новорічна 

фантазія», вихованці НХК ат «Барвінок»» (кер. Марина Кас'яненко) – з 

постановкою: «Щедрик», охоплено близько 100 вихованців). 
Після 24 лютого 2022 року довелося внести радикальні зміни до 

плану роботи на ІІ семестр. Війна змусила нас відмінити проведення 

традиційних великих масових заходів: конкурсу «Зоряний калейдоскоп» 
серед вихованців груп основного та вищого рівня, свята на честь його 

переможців – «Віват-талант!», тижня дитячої творчості «Арт-мозаїка», 
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конкурсу «Перші кроки» спортивно-танцювального клубу «Акцент», 

також не проведено творчі звіти відділу прикладного мистецтва та відділу 

організаційно-масового, НХК ансамблю танцю «Барвінок» та ЗХК 

вокальної студії «Нове покоління». Концертно-репертуарний план 
виконано частково. 

Педагоги Палацу ДЮТ з 11 квітня долучилися до роботи на 

волонтерських засадах з дітьми внутрішньо переміщених осіб, які 

тимчасово проживають на території закладів середньої освіти нашого 

міста: в ліцеях № 1та № 3, ЗОШ №№ 4, 10, 26. 
За означений період Світланою Зубенко та Анною Каширою разом з 

вихованцями ЗХК гуртка «Арт-студія «Браво» проведено 15 ігрових 

програм «Майстри гарного настрою» та «Лабіринти пригод». Педагоги 

відділу прикладного мистецтва Катерина Юхно та Олена Перепелиця 
провели 9 майстер-класів з образотворчого мистецтва, Оксана Нестеренко 

– 5 майстер-класів з паперопластики, Вікторія Григоренко-Громова – 4 

майстер-класи з ліплення, Надія Костіна – 3 майстер-класи з оригамі. 

Загалом цими волонтерськими заходами на кінець травня було охоплено 
173 дитини ВПО. Ця робота продовжиться і надалі доки в ній буде 

потреба. 

Чудовим подарунком для вихованців-випускників закладу, їх 

педагогів та батьків стало свято «Випускник-2022», яке відбулося 29 
травня цього року в очному форматі. Сценарій свята розробила 

культорганізатор Анна Кашира і провела його у теплій, невимушеній, 

майже сімейній атмосфері. Окрасою свята стали художні номери 
вихованців ЗХК «Вокальна студія «Нове покоління» (кер. Віталій 

Котенко), ЗХК гуртка «Арт-студія «Браво» (кер. Світлана Зубенко), 

спортивно-танцювального клубу «Акцент» (кер.: Олена Рагуліна, Юрій 

Колісник). У святі взяли участь випускники, батьки, педагоги та 
адміністрація. Свято пройшло на високому рівні. 

 

Таблиця 24. 
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Кількість заходів / учасників 

7 304 7 219 6 34 7 241 7 284 8 1082 
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За результатами організаційно-масової роботи слід відзначити 

педагогів Світлану Зубенко, Анну Каширу, Віталія Котенка, Тетяну 

Вараховбу, Олену Рагуліну, Юрія Колісника, Тетяну Безгрєшнову, Лесю 

Крамар, Марину Кася'ненко за високий художній рівень підготовки 
концертних номерів, високу виконавську майстерність вихованців- 

учасників масових заходів що проводилися цього навчального року у 

Палаці ДЮТ. На жаль, з об’єктивних обставин, виступів на міському рівні  
протягом звітного періоду не було. 

Таблиця 25. 

Участь вихованців у масових заходах 
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Охоплено 

 

 

Вихованців 

 

 

Глядачів 

І 16 16 - - - - 2271 250 

ІІ 37 2 35 - - - 233 363 

ВСЬОГО: 53 18 35 - - - 2504 613 

 

Тож, незважаючи на несприятливі обставини, у 2021-2022н.р. 

організаційно-масова робота у закладі проводилася на належному рівні з 

урахуванням запитів та інтересів всіх учасників освітнього процесу, 
дотриманням чинного законодавства. Загалом за навчальний рік проведено 

53 масових заходи, якими охоплено більше 3 тисяч осіб, з них – 2504 

вихованців. 
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10. ДОСЯГНЕННЯ ВИХОВАНЦІВ ПАЛАЦУ ДЮТ 

 

Показником результату роботи педагога, рівня підготовки вихованця 

та ступеня підтримки батьків завжди є досягнення вихованців закладу у 

конкурсних заходах. 

У 2021-2022н.р. керівниками гуртків закладу, не зважаючи на 

складну ситуацію в країні, була проведена робота по залученню та 

підготовці вихованців до участі у конкурсах. В цей непростий час педагоги 
змогли віднайти ефективні важелі психолого-педагогічного впливу, щоб 

зацікавити та вмотивувати вихованців до участі у конкурсах за 

напрямками роботи гуртків. 
За цей період 378 вихованців Палацу ДЮТ взяли участь у 45 

конкурсах різних рівнів, 305 з них здобули перемоги (Додаток 4). 

Переважна частина конкурсних заходів, у яких взяли вихованці 

нашого закладу – це конкурси міжнародного та всеукраїнського рівнів. 
Варто наголосити на тому, що і цього навчального року значна частина 

творчих конкурсів проводилася в дистанційному форматі, що не тільки не 

стало на заваді, але й значно спростило можливості для участі вихованців у 
таких заходах. 

Таблиця 26. 

Участь у фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів 

 

 

Рівень 
Кількість 

заходів 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

Палац 2 41 17 

міський 1 7 4 

обласний 5 26 9 

всеукраїнський 21 158 140 

міжнародний 16 146 135 

ВСЬОГО: 45 378 305 

 

Серед найбільш вагомих досягнень, здобутих вихованцями Палацу 

ДЮТ протягом 2021-2022н.р., шість Гран-прі: 

1. Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Золота соната-2021» 

(м. Полтава, ЗХК гурток «Арт-студія «Браво», керівник Світлана Зубенко); 

2. Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Festival Arts de Luxe» 
(Єгипет, Шарм Ель Шейх, ЗХК «Вокальна студія «Нове покоління», 

керівник Віталій Котенко ); 

3. Міжнародний вокально-хоровий дистанційний конкурс «Favorstes 

Vocal» (Іспанія – Україна – Франція, ЗХК «Вокальна студія «Нове 
покоління», керівник Віталій Котенко ); 

4. Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Стежками Гоголя» (м. 

Полтава, ЗХК гурток «Арт-студія «Браво», керівник Світлана Зубенко); 
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5. ХІ Всеукраїнський дистанційний фестиваль-майстерня «Адреса 

дитинства – Гра!» (м. Запоріжжя, ЗХК гурток «Арт-студія «Браво», 

керівник Світлана Зубенко); 

6. Дистанційний Всеукраїнський багатожанровий фестиваль 

мистецтв «Зимова казка» (м. Одеса, Овчаренко Дар'я, вихованка НХК 

гуртка «Господарочка», керівник Людмила Сидоренко). 
 

В цьому навчальному році першість по кількості здобутих перемог 
на конкурсах міжнародного та всеукраїнського рівня серед творчих 

колективів та гуртків нашого закладу вибороли вихованці спортивно- 

танцювального клубу «Акцент» (художній керівник, керівник гуртка- 

методист Олена Рагуліна, керівник гуртка Юрій Колісник), які взяли 
участь у 11 конкурсах міжнародного та всеукраїнського рівнів, де здобули  

73 індивідуальні перемоги: 

- 14 перемог міжнародного рівня (перших місць –  3, других – 2, 
третіх – 9); 

- 59 перемог всеукраїнського рівня (перших місць – 24, других – 21, 

третіх – 14); 

Вихованці НХК гуртка «Господарочка» (керівник – керівник гуртка- 

методист Людмила Сидоренко) взяли участь у 11 конкурсах усіх рівнів, на 
яких здобули 19 індивідуальних перемог: 

- 2 перемоги міжнародного рівня (других місць – 1, третіх – 1); 

- 14 перемог всеукраїнського рівня (Гран-прі – 1, перших – 13); 
- 2 перемоги обласного рівня (перших місць – 2); 

- 1 перемога міського рівня (других місць – 1). 

Вихованці ЗХК «Вокальна студія «Нове покоління» (керівник – 

керівник гуртка-методист Віталій Котенко) взяли участь у 5 конкурсах 
міжнародного та всеукраїнського рівнів, де здобули 11 перемог: 

- 7 індивідуальних та колективних перемог міжнародного рівня ( 

Гран-прі - 2, перших місць – 3 , других – 2); 

- 4 перемоги всеукраїнського рівня (других місць – 3, третіх – 1). 

Вихованці ЗХК гурток «Арт-студія «Браво» (керівник – керівник 
гуртка-методист Світлана Зубенко) взяли участь у 4 конкурсах 

міжнародного та всеукраїнського рівнів, де здобули 8 перемог колективних 

та індивідуальних перемог: 
- 3 перемоги міжнародного рівня (Гран-прі – 2, перших місць – 1), 

- 5 перемог всеукраїнського рівня ( Гран-прі – 1, перших місць –1, 

других – 1, третіх – 2). 
Вихованці гуртка по класу цимбал (керівник Ніна Кретович) взяли 

участь у 4 конкурсах міжнародного та всеукраїнського рівнів, де здобули 7 

індивідуальних перемог: 

- 2 перемоги міжнародного рівня (других місць – 2); 

- 5 перемог всеукраїнського рівня (других місць – 2, третіх – 3). 
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Вихованці НХК студія образотворчого мистецтва «Соняшник», 

(керівник – керівник гуртка-методист Катерина Юхно) взяли участь у 8 

конкурсах усіх рівнів, на яких здобули 6 індивідуальних перемог: 
- 1 перемога міжнародного рівня (других місць – 1); 

- 1 перемога всеукраїнського рівня (третіх місць – 1); 

- 3 перемоги обласного рівня (других місць – 2, третіх – 1); 
- 1 перемога міського рівня (перших місць – 1). 

Переможцями конкурсу міжнародного рівня стали вихованці гуртка 

«Театр моди «Перспектива» (керівник Анна Кашира). Перемоги на 

конкурсах та змаганнях всеукраїнського рівня здобули також вихованці 
гуртка «Гончарик» (керівник Вікторія Григоренко-Громова) та 

авіамодельного гуртка (керівник Дмитро Похно). Переможцями змагань 

обласного рівня стали вихованці гуртка «Юний дизайнер» (керівник 

Оксана Нестеренко), гуртка «Декоративний розпис» (керівник Софія 
Бондаренко), «Гончарик» (керівник Вікторія Григоренко-Громова). У 

конкурсі міського рівня стали переможцями вихованці Софії Бондаренко. 

 
Таблиця 27. 

 

Результативність участі гуртків Палацу ДЮТ 

 у фестивалях, конкурсах, змаганнях різного рівня 

у 2021-2022н.р. 

 

 
№ 

Рівень 

проведення 

конкурсу 

 

Кількість 

перемог 

 

Гран- 

прі 

 
І місце 

 
ІІ місце 

 
ІІІ місце 

НХК студія образотворчого мистецтва «Соняшник», кер. Юхно К.В. 

1. Міжнародні 1   1  

2. Всеукраїнські 1    1 

3. Обласні 3   2 1 

4. Міські 1  1   

Всього перемог: 6 - 1 3 2 

Гурток «Юний дизайнер», кер. Нестеренко О.Б. 

1. Обласні 1   1  

Всього перемог: 1 - - 1 - 

Гурток «Декоративний розпис», кер. Бондаренко С.Д. 

1. Обласні 2   2  

2. Міські 2  2   

Всього перемог: 4 - 2 2 - 

Спортивно-танцювальний клуб «Акцент», кер. Рагуліна О.С., Колісник 
Ю.В. 

1. Міжнародні 14  3 2 9 

2. Всеукраїнські 59  24 21 14 
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Всього перемог: 73 - 27 23 23 

Гурток по класу цимбал, кер. Кретович Н.І. 

1. Міжнародні 2  2   

2. Всеукраїнські 5   2 3 

Всього перемог: 7 - 2 2 3 

ЗХК гурток «Арт-студія «Браво», кер. Зубенко С.В. 

1. Міжнародні 3 2 1   

2. Всеукраїнські 5 1 1 1 2 

Всього перемог: 8 3 2 1 2 

Гурток по класу цимбал, кер. Котенко В.О. 

1. Міжнародні 7 2 3 2  

2. Всеукраїнські 4  3 1  

Всього перемог: 11 2 6 3 - 

Авіамодельний гурток, кер. Похно Д.О. 

1. Всеукраїнські 1   1  

Всього перемог: 1 - - 1 - 

НХК «Господарочка», кер. Сидоренко Л.І. 

1. Міжнародні 2  1 1  

2. Всеукраїнські 14 1 13   

3. Обласні 2  2   

4. Міські 1  1   

Всього перемог: 19 1 17 1 - 

Гурток «Гончарик», кер. Григоренко – Громова В.О. 

1. Всеукраїнські 2  2   

2. Обласні 1    1 

Всього перемог: 3 - 2 - 1 

Театр мод «Перспектива», кер. Кашира А.О. 

1. Міжнародні 1   1  

Всього перемог: 1 - - 1 - 
 

 

Таблиця 28. 

Участь у фестивалях, конкурсах, змаганнях 
 

 

Рівень 

 

Гран-прі 

 

І місце 

 

ІІ місце 

 

ІІІ місце 

 

Разом 

міський - 4 - - 4 

обласний - 2 5 2 9 

всеукраїнський 2 43 26 20 91 

міжнародний 4 10 7 9 30 

ВСЬОГО: 6 59 38 31 134 
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У 2020-2021н.р. суттєвим здобутком вихованців спортивно- 

танцювального клубу «Акцент» (художній керівник Олена Рагуліна) 

Пашкіної Катерини, Ткаченко Марії, Неусмехової Анастасії, Кріля 

Олександра стала атестація їх на 2 категорію судді зі спортивного танцю. 

Слід зазначити, що у цьому навчальному році, вже другий рік 

поспіль на базі Палацу ДЮТ проводився міський (відбірковий) етап 
обласної  виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і  образотворчого 

мистецтва   «Знай і люби свій край», який відбувся 20 квітня 2022року. 

Значну роботу по організації цього заходу провели заступник 
директора  з навчально-виховної роботи Галина Сергієнко, завідувач 

відділу прикладного мистецтва Тетяна Дегтярь, секретар Ірина Садієва, 

допомогу у оформленні експозиції виставки надала методист Оксана 

Швець, у фотографуванні та розміщенні інформації про конкурс на сайті 

закладу та сторінці у Facebook – методист Наталія Хоріщенко. 
У виставці-конкурсі взяли участь вихованці гуртків закладів 

позашкільної освіти м. Полтави ПМЦПО, Палацу ДЮТ, ПМЦДЮК, учні, 
що навчаються у гуртках закладів загальної середньої освіти Полтавської 

територіальної громади. Всього на конкурс було подано 70 робіт з 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва у трьох вікових 
категоріях. 

До числа переможців конкурсу увійшли й вихованці нашого 

закладу, які представляли НХК сом «Соняшник» (кер. Катерина Юхно), 

НХК гурток «Господарочка» (кер. Людмила Сидоренко), гурток 

«Декоративний розпис», кер. Софія Бондаренко). Вихованки Софії 
Бондаренко Кириленко Карина та Шкарупа Вікторія, які перемогли на 

міському етап, також у травні 2022 року стали переможцями обласного 

етапу виставки-конкурсу «Знай і люби свій край». 

Тож, протягом 2021-2022н.р. вихованці Палацу ДЮТ гідно 
представляли заклад та власні творчі надбання на конкурсах 

міжнародного, всеукраїнського, обласного та міського рівнів. 

Результативність вихованців свідчить про високий професіоналізм 
керівників гуртків, належний рівень організації освітньої діяльності та 

взаємодію з батьківською громадськістю 
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11. СПІВПРАЦЯ З УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

З метою реалізації Концепції та Освітньої програми закладу, здійснення 

якісного освітнього процесу в закладі у 2021-2022н.р. продовжено 

співпрацю з державними установами та громадськими організаціями: 

 Міжнародною асоціацією позашкільної освіти (участь педагогів 
закладу у методологічних семінарах ініційованих МАПО); 

 Полтавською академією неперервної освіти імені 

М.В.Остроградського (участь педагогів закладу у курсах підвищення 
кваліфікації); 

 Полтавським обласним центром естетичного виховання учнівської 
молоді (участь у обласних методичних об'єднаннях, робота у складі журі  

обласних конкурсів дитячої творчості; співпраця в рамках проведення 

міського етапу обласного конкурсу-виставки з декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; участь вихованців 
закладу у конкурсах та виставках, участь педагогів Палацу ДЮТ у 

волонтерській діяльності з плетення маскувальних сіток); 

 Полтавським обласним центром науково-технічної творчості 
учнівської молоді (участь педагогів та вихованців авіамодельного гуртка 

Палацу ДЮТ у заходах закладу за науково-технічним профілем роботи); 

 Центром професійного розвитку педагогічних працівників 

Полтавської міської ради (затвердження навчальних програм керівників 

гуртків Палацу ДЮТ, участь педагогів закладу у роботі журі міських 

конкурсів, проведення майстер-класів, участь педагогів у методичних 
заходах та роботі міських методичних об'єднань, спільне проведення 

міського семінару GAME платформа для керівників гуртків ЗЗСО та ЗПО з 

теми «Ігрова компетентність педагога»); 

 загальними закладами середньої освіти міста (проведення 

розважальних програм та майстер-класів для дітей тимчасово переміщених 

осіб); 

 ПНПУ імені В.Г.Короленка (укладено Меморандум про 

співпрацю); 

 Полтавське обласне Товариство Червоного Хреста України 

(отримано гуманітарну допомогу на облаштування приміщення під 

бомбосховище для жителів мікрорайону). 
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12. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

У 2021-2022 навчальному році вся робота з охорони праці, безпеки  
життєдіяльності та цивільного захисту здійснювалася згідно чинного 

законодавства, з урахуванням карантинних обмежень та у відповідності до 

умов правового режиму воєнного стану. 

З метою підготовки Палацу ДЮТ до нового 2021-2022 навчального 

року у серпні 2021 року комісією закладу проведено перевірку готовності 
навчальних кабінетів, рекреацій, глядацької зали, допоміжних приміщень. 

За результатами перевірки було видано акти-дозволи на проведення 

освітнього процесу. У вересні 2021р. здійснено паспортизацію навчальних 

кабінетів. 
З метою створення безпечних умов для організації освітнього 

процесу в І навчальному семестрі, в умовах карантинних обмежень, 

викликаних поширенням коронавірусної інфекції СOVID-19, було 
здійснено відповідні заходи: 

- розроблено та затверджено графіки допуску здобувачів освіти до 

закладу та графіки чергування працівників на входах до приміщення 
Палацу ДЮТ (відп. Валентина Дрозд, Галина Сергієнко, Володимир 
Ілько); 

- на входах до закладу розміщено спеціальні інформаційно- 
профілактичні друковані матеріали (відп. Галина Сергієнко, Наталія 
Хоріщенко). 
1 листопада 2021 року з працівниками закладу було проведено 

протипожежні тренування з елементами евакуації працівників. 

Протягом навчального року у закладі з учасниками освітнього процесу 

проводилися: 

 вступні інструктажі з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту з новоприбулими працівниками 
(заступник директора з навчально-виховної роботи Галина Сергієнко, 

заступник директора з АГЧ Євгеній Клімовський, діловод Галина 

Ярошенко); 

 цільові інструктажі з працівниками перед виконанням робіт з 

підвищеною небезпекою (заступник директора з АГЧ Євгеній 

Клімовський); 

 щорічний інструктаж працівників з цивільного захисту 

(заступник директора з навчально-виховної роботи Галина Сергієнко, 

заступник директора з АГЧ Євгеній Клімовський). 
Завідувачі структурних підрозділів закладу Тетяна Дегтярь, Віталій 

Котенко, Тетяна Палієнко, Світлана Зубенко забезпечили проведення з 

педагогами вступних та повторних інструктажів з ОП, БЖД та пожежної 

безпеки. 
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Керівники гуртків систематично проводили з вихованцями вступні, 

первинні в кабінеті, первинні перед шкільними канікулами, цільові та 

позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності (наказ № 6-о від 

27.01.2022 «Про проведення невідкладних заходів щодо забезпечення 
безпеки учасників освітнього процесу Палацу ДЮТ», наказ № 8-о від 

03.02.2022 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення життя і здоров'я 

учасників освітнього процесу»). 

В цьому навчальному році не проведено традиційний тиждень знань 

з БЖД у зв’язку з обмеженнями правового режиму воєнного стану. 
Згідно наказу № 12-о від 05.04.2022 «Про проведення інструктажів з 

учасниками освітнього процесу щодо дій в умовах воєнного стану» 

керівники гуртків провели інструктажі та профілактичні бесіди з 

вихованцями закладу та їх батьками щодо дій під час повітряної тривоги, 
артилерійських обстрілів, перебування в зоні бойових дій, надання 

домедичної допомоги в разі отримання ушкоджень. На допомогу 

керівникам гуртків методисти закладу розробили методичні рекомендації 
та сформували добірки інформаційних матеріалів з означеної тематики з 

урахуванням вікових особливостей дітей. 

Згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», наказу МОН України від 25.02.2022 

№ 1/3278-22 «Щодо роботи в умовах правового режиму воєнного стану», 
наказу № 9-о від 27.02.2022 «Про організацію роботи Палацу ДЮТ в 

умовах правового режиму воєнного стану» цокольне приміщення закладу 

було облаштовано під бомбосховище, з максимально комфортними 
умовами для перебування мешканців мікрорайону під час повітряної 

тривоги, посилено контроль за відеонаглядом та пропускним режимом, 

забезпечено посилене цілодобове чергування в закладі. 

Заступником директора з навчально-виховної роботи Галиною 
Сергієнко (листопад 2021р., травень 2022р.) проведено планові перевірки 

журналів реєстрації інструктажів з ОП та пожежної безпеки завідувачами 

відділів та журналів реєстрації інструктажів з БЖД з вихованцями 
керівниками гуртків. 

Планове навчання директора Валентини Дрозд та заступників 

директора Євгена Клімовського, Галини Сергієнко на курсах з цивільного 

захисту не відбулося, через брак фінансування та введення правового 
режиму воєнного стану. 

Таким чином, план роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності  

та цивільного захисту на 2021-2022н.р., з об’єктивних причин, виконано не 

в повному обсязі. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, підводячи підсумки роботи колективу закладу за 2021-2022 

навчальний рік можна з впевненістю сказати, що незважаючи на всі 
виклики часу, складність втілення всіх планів і задумів в організацію 

освітнього процесу та здійснення фінансово-господарської діяльності в 

умовах правового режиму воєнного стану, колектив Палацу ДЮТ доклав 
всіх зусиль, щоби вчасно і успішно  завершити навчальний рік. 

Злагоджена робота колективу закладу протягом навчального року 

дала можливість: 

- забезпечити освітню діяльність закладу відповідно до запитів 

держави і суспільства в умовах карантинних обмежень та правового 
режиму воєнного стану; 

- виконати освітню програму закладу; 

- зберегти мережу гуртків Палацу ДЮТ; 
- забезпечити виконання навчальних планів і програм; 

- активізувати роботу з обдарованими та здібними вихованцями з 

метою залучення їх до участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних, 

міських конкурсах; 

- якісно організувати освітній процес в дистанційному режимі; 
- оновити навчальні програми гуртків згідно Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти в Комунальному закладі 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради»; 
- провести перший етап самооцінювання внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в закладі; 

- забезпечити якісний методичний супровід освітнього процес 
процесу; 

- в умовах правового режиму воєнного стану провести атестацію 

педагогів в дистанційному форматі; 

- забезпечити своєчасне підвищення кваліфікації педагогів; 
- забезпечити якісний освітній процес в дистанційному режимі з 

використанням інформаційно-комп'ютерних технологій; 

- в умовах правового режиму воєнного стану забезпечити оптимальні 

умови праці і відпочинку працівників закладу; 

- активізувати волонтерську роботу з дітьми внутрішньо 
переміщених осіб та залучити працівників закладу до волонтерства з 

метою надання посильної допомоги збройним силам України; 

- виконати кошторис доходів та видатків за звітний період згідно 
кошторисних призначень; 

- з метою упровадження інноваційних технологій в освітній процес,  

підвищення кваліфікації , проходження стажування педагогами закладу 

між Палацом ДЮТ та Полтавським національним педагогічним 
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університетом імені В.Г.Короленка – укладено Меморандум про 

співпрацю. 

Отже, основні завдання по виконанню чинного законодавства з 

позашкільної освіти, Концепції Комунального закладу «Полтавський 
Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» «Палац – 

Перезавантаження» на 2021-2026 роки, Освітньої програми Комунального 

закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської  
міської ради» на 2021-2022 навчальний рік в цілому виконано. Роботу 

колективу Палацу ДЮТ по забезпеченню якісного освітнього процесу 

вважати задовільною. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Д О Д А Т К И 



 

 

Додаток 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участь педагогів закладу 

у методичних об'єднаннях, семінарах, вебінарах, 

фахових конкурсах, майстер-класах, роботі журі творчих конкурсів 

(2021-2022 навчальний рік) 
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І семестр 

2021-2022 навчальний рік 

 

№ Назва заходу Дата Відповідальні та 

учасники 

Місце 

проведення 

Примітки 

Вересень 

1. Виїзне засідання міського  методичного 

об’єднання заступників директорів з 
виховної роботи 

15.09.2021р. Сергієнко Г.О. м. Павлиш участь 

2. Методологічний семінар 
«Концептуальні основи позашкільної 

освіти» 

30.09.2021р. Дрозд В.Д. 

Сергієнко Г.О. 

Зубенко С.В. 
Палієнко Т.В. 

Швець О.І. 

Хоріщенко Н.В. 

 

м. Київ, 

онлайн 
МАПО 

сертифікат 

сертифікат 

сертифікат 
сертифікат 

сертифікат 

сертифікат 

всеукраїнського рівня – 1 
міського рівня – 1 

Жовтень 

1. Онлайн-курс «Інформаційна гігієна. 
Як розпізнати брехню в соцмережах, в 

інтернеті та на телебаченні» 

09.10.2021р. Палієнко Т.В. 

Швець О.І. 

Хоріщенко Н.В. 

Платформа 

масових відкритих 

онлайн-курсів 
PROMETHEUS 

сертифікат 

сертифікат 

сертифікат 

2. Онлайн-курс «Управління якістю освіти в 

школі» за ініціативи ДСЯОУ в межах 
проєкту «Супровід урядових реформ в 
Україні» 

11.10.2021р. Палієнко Т.В. 

Швець О.І. 
Хоріщенко Н.В. 

Платформа 

масових відкритих 
онлайн-курсів 

PROMETHEUS 

сертифікат 

сертифікат 
сертифікат 
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3. ІІ Міжнародна програма підвищення 
кваліфікації керівників закладів освіти, 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників «Разом із Визначними 

Лідерами Сучасності: «Цінності, Досвід, 
Знання, Компетентності і Технології для 

Формування Успішної Особистості та 
Трансформації Оточуючого Світу» 

12.08-12.10. 
2021р. 

Сергієнко Г.О. International 
Historical 

Biographical 

Institute 

міжнародний 
сертифікат 

4. Онлайн-курс «Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

13.10.2021р. Палієнко Т.В. 

Швець О.І. 

Хоріщенко Н.В. 

Платформа 

масових відкритих 

онлайн-курсів 
PROMETHEUS 

сертифікат 

сертифікат 

сертифікат 

5. Майстер-клас з латино американської 

програми з майстрами спорту 

міжнародного класу Сенчіло Ярославом та 
Посипайко Елеонорою з м. Київ 
(для вихованців клубу «Акцент») 

15.10.2021р. Рагуліна О.С. Національний 

університет 
«Полтавська 

політехніка імені 

Юрія Кондратюка» 

20 вихованців 

спортивно- 
танцювального 

клубу «Акцент» 

6. Засідання обласного методичного 

об’єднання організаторів дозвілля 

21.10.2021р. Зубенко С.В. 

Кашира А.О. 

ОЦЕВУМ 
Zoom 

Кашира А.О. – 

виступ з теми 
«Використання 

сервісу Google 

Sites для 

організаційно- 
масових 
заходів» 

7. Засідання обласного методичного 
об’єднання педагогів вокально- 

28.10.2021р. Котенко В.О. 
Вараховба Т.В. 

ОЦЕВУМ 
Zoom 

участь 
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 інструментального жанру.  Ніколенко Т.І.   

8. Х Методологічний семінар з позашкільної 
освіти. Науково-технічний напрям 
позашкільної освіти: теорія, практика. 

29.10.2021р. Березич Ю.В. 
Зубенко С.В. 

м. Київ, 
МАПО 

Фейсбук 

участь 
сертифікат 

9. Засідання обласного методичного 
об’єднання педагогів декоративно- 

ужиткового та образотворчого мистецтва. 

29.10.2021 р. Сидоренко Л. І. ОЦЕВУМ 
Zoom 

обрана головою 
обласного 

методичного 

об’єднання 

педагогів 
декоративно- 

ужиткового та 

образотворчого 
мистецтва 

10. Майстер-клас з латино американської 
програми з майстрами спорту 

міжнародного класу Сенчіло Ярославом та 

Посипайко Елеонорою з м. Київ 

30.10.2021р. Рагуліна О.С. 
Волков М.І. 

Палац ДЮТ участь 
педагогів та 

18 вихованців 

спортивно- 

танцювального 
клубу «Акцент» 

міжнародного рівня – 1 

всеукраїнського рівня – 4 
обласного рівня – 3 

Палац – 2 

Листопад 

1. Методичний комплекс «Абетка вакцинації 

чи освітнє щеплення від дезінформації: від 
А до Я» 

02.11.2021р. Березич Ю.В. МОН України, 

Академія 
української преси 

сертифікат 
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    (дистанційно)  

2. Вебінар «Конструктор тестів, схвалений 
грифом МОН. Надійний інструмент для 
перевірки знань» 

03.11.2021р. Хоріщенко Н.В. ТОВ 
«Всеосвіта» 

(дистанційно) 

сертифікат 

3. Учбово-тренувальні збори з вихованцями 
вищого рівня спортивно-танцювального 

клубу «Акцент» із латино американської 

та європейської програм з чемпіонами 

світу Джоаной Люїс та Максимом 
Буланим (Бельгія, Україна) 

04-05.11. 
2021р. 

Рагуліна О.С. 
Колісник Ю.В. 

Національний 
університет 

«Полтавська 

політехніка імені 

Юрія 
Кондратюка» 

участь педагогів 
та 

10 вихованців 

спортивно- 

танцювального 
клубу «Акцент» 

4. Майстер-клас з елементів жіночої та 

чоловічої віртуозної техніки з 

заслуженими артистами України: 

Вікторією Карпенко та Микитою 
Літвіновим        артистами балету 

Національного ансамблю танцю України 

ім. П.П. Вірського. 

06.11.2021р. Губа С.М. 

Колбашова І.С. 

Безгрєшнова 

Т.Ю. 
Кас’яненко М.В.. 

Крамар Л.О. 

Полтавська 

дитяча музична 

школа №1 

участь 

5. Конкурс сценаріїв на Всеукраїнському 

відкритому дистанційному конкурсі 
ігрових програм «Адреса дитинства – 

Гра!» 

09-10.11. 
2021р. 

Зубенко С.В. м. Запоріжжя 
Zoom 

Лавреат 

конкурсу 
(публікація 

сценарію гри 

у збірнику) 

6. Засідання обласного методичного 

об'єднання з навчально-методичної 

роботи 

10.11.2021р. Палієнко Т.В. 

Швець О.І. 
Березич Ю.В. 

Збронська О.В. 
Хоріщенко Н.В. 

ОЦЕВУМ 

Zoom 

участь 
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7. Вебінар «Конструктор уроків, схвалений 

грифом МОН. Сучасний та якісний 

інструмент для навчання» 

10.11.2021р. Хоріщенко Н.В. ТОВ 
«Всеосвіта» 

(дистанційно) 

сертифікат 

8. Консультативний захід для заступників 

директорів з виховної роботи 

Естафета цікавих ідей з теми «Створення 

комфортного освітнього середовища – 
основа інноваційних перетворень в 

закладі освіти» 

17.11.2021р. Сергієнко Г.О ЦПРПП 
Google meet 

участь 

9. Засвоєння інформації посібника 

«Soft skills  для розвитку дитини: 
емоційний інтелект,  комунікація та 
медіаграмотність» 

18.11.2021р. Березич Ю.В. МОН України, 

Академія 

української преси 
(дистанційно) 

сертифікат 

10. Засідання обласного методичного 
об’єднання педагогів хореографічного 

жанру 

18.11.2021р. Крамар Л.О. ОЦЕВУМ 
Zoom 

участь 

11. Засідання обласного методичного 
об’єднання організаторів роботи з дітьми 

дошкільного та молодшого шкільного віку 

у ЗПО 

24.11.2021р. Палієнко Т.В. ОЦЕВУМ 
Zoom 

спікер з теми: 
«Організація 

роботи з дітьми 

дошкільного та 
молодшого 

шкільного віку у 

ЗПО: навчаємо та 

виховуємо» 
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12. Курс «Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: нові вимоги і 

можливості» 

25.11.2021р. Палієнко Т.В. 

Швець О.І. 

Хоріщенко Н.В. 
Сергієнко Г.О. 

Prometheus 
(онлайн) 

сертифікат 

сертифікат 

сертифікат 
перегляд 

13. Засідання журі обласного конкурсу з 

декоративно-прикладного мистецтва 

«Розмай дитячих мрій» серед вихованців 

закладів загальної середньої освіти 
обласного підпорядкування. 

25.11.2021р. Сидоренко Л.І. ОЦЕВУМ 
Zoom 

участь 

14. ХІ Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, онлайн відкрита 

лекція «Художньо-естетичний напрям 

позашкільної освіти: теорія і практика» 

26.11.2021р. Дрозд В.Д. 

Сергієнко Г.О. 

Зубенко С.В. 

Палієнко Т.В. 
Швець О.І. 

Березич Ю.В. 

Хоріщенко Н.В. 
Котенко В.О. 

Рагуліна О.С. 
Юхно К.В. 

МАПО, 
Кафедра 

Позашкільної 
Освіти 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

онлайн 

Фейсбук 

Сертифікати 

15. Майстер-клас для вихованців основного 

рівня спортивно-танцювального клубу 
«Акцент» з європейської програми з 

чемпіоном України Кравчуком Віктором 

(м. Харків) 

27-28.11.2021р. Рагуліна О.С. Фоє №1 20 вихованців 

спортивно- 
танцювального 

клубу «Акцент» 

16. Всеукраїнський семінар – практикум для 

голів обласних методичних об’єднань 
гуртків авіамодельного, 

29.11 - 02.12 
2021р. 

Похно Д.О. Онлайн, 
Zoom 

спікер з теми: 
«Нові класи 

радіокерованих 
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 ракетомодельного, судномодельного , 

радіоспортивного напрямку, стендового 

моделювання , радіоелектронного 
конструювання та картингу. 

   моделей F3 RES 
та F3 RES mini» 

всеукраїнського рівня – 8 

обласного рівня – 4 

міського рівня – 2 
Палац – 2 

Грудень 

1. Практико-орієнтований   курс. 

Національний EdCamp для радості 
«Тримай п’ять, освіто!» 

07.12.-18.12. 
2021р. 

Хоріщенко Н.В. ГО «Ed Camp 
Ukraine» 
онлайн 

Сертифікат 

2. Відеоконференція Полтавського 

відділення Міжнародної асоціації 

позашкільної освіти з обговорення 
актуальних питань позашкільної освіти. 

10.12.2021р. Зубенко С.В. МАПО 
Полтавське 

відділення 

Zoom 

участь 

3. Онлайн обговорення проєкту Порядку 

проведення інституційного аудиту ЗПО, 

розробленого ДСЯОУ 

16.12.2021р. Сергієнко Г.О. 

Палієнко Т.В. 

Управління 

ДСЯО у 

Полтавській обл. 
Zoom 

участь 

4. Прес-конференція «Позашкільна освіта 
2021: десять перемог!» 

21.12.2021р. Сергієнко Г.О. 
Зубенко С.В. 

Фейсбук 
YouTube 

сертифікати 

5. Публікація у періодичному виданні 
Ігрова газета для саморозвитку дітей 

«Я сам/сама» інформації про виставу 

«Новорічні пригоди Грінча» та фото для 
обкладинки. 

Грудень 
2021р. 

Зубенко С.В. Ігрова газета для 
саморозвитку 

дітей 

«Я сам /сама» 

(№6 (339) 
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всеукраїнського рівня – 3 
обласного рівня – 2 

Всього заходів за І семестр – 33 Участь у заходах: 

міжнародного рівня – 1 

всеукраїнського рівня – 16 
обласного рівня – 9 

міського рівня – 3 
Палац – 4 

 

ІІ семестр 

2021-2022 навчальний рік 

 

№ Назва заходу Дата Відповідальні та 

учасники 

Місце проведення Примітки 

Лютий 
1. Лабораторія інновацій для педагогів- 

організаторів "Формування 

лідерських якостей і командного 

духу у школярів шляхом залучення 
їх до інноваційних форм роботи" 

04.02.2022р. Кашира А.О. ЦПРПП 
Google Meet 

участь 

2. Участь у конференції-презентації 

програм Всеукраїнського фестивалю- 

майстерні «Адреса дитинства – Гра!» 

10.02.2022р. Зубенко С.В. Онлайн-трансляція 

на YouTube 

Виступ на тему 
«Реалізація 

соціального проєкту 
«Чисте повітря:місія 

здійсненна!» 

3. Вебінар «Сервіси для створення 

стильних та сучасних презентацій» 

14.02.2022р. Хоріщенко Н.В. Освітній проєкт 
«На Урок» 

участь 



91  

4. Всеукраїнський онлайн – семінар 
«Алгоритм створення ігрової 

програми» 

17.02.2022р. Зубенко С.В. Онлайн-трансляція 
на YouTube 

участь 

всеукраїнського рівня – 3 
міського рівня – 1 

Квітень 

1. Педагогічний подіум для заступників 

директорів з виховної роботи 

«Інноваційні підходи до роботи з 

педагогічними спільнотами» 

13.04.2022р. Сергієнко Г.О. ЦПРПП 
Google Meet 

участь 

2. Методична мозаїка «Формування 
соціальної та громадянської 

компетентності школярів» 

14.04.2022р. Кашира А.О. ЦПРПП 
Google Meet 

участь 

3. Міський семінар для керівників 

гуртків з теми: «GAME платформа. 

Ігрова компетентність педагога» 

15.04.2022р. Сергієнко Г.О. 

Палієнко Т.В. 

Березич Ю.В. 

Швець О.І. 
Зубенко С.В. 

Кашира А.О. 

ЦПРПП 
Палац ДЮТ 

Google meet 

участь 

участь 

спікер 

спікер 
спікер 
спікер 

4. Вебінар з теми: 

«Помічай,  упізнавай,  поводься 

безпечно: підвищення обізнаності 

про ризики вибухонебезпечних 
предметів» 

26.04.2022р. Хоріщенко Н.В. ГО «ЕдКемп 

Україна», 

online 

І модуль 

(5 годин) 

5. Засідання обласного методичного 

об’єднання   педагогів 
хореографічного жанру 

27.04.2022р. Крамар Л.О. ОЦЕВУМ 
Zoom 

участь 
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6. Засідання обласного методичного 
об’єднання педагогів 
оригінального жанру 

29.04.2022р. Кашира А.О. ОЦЕВУМ 
Zoom 

участь 

всеукраїнського рівня – 1 
обласного рівня – 2 

міського рівня – 3 

Травень 

1. Міське методичне  об’єднання 

заступників директорів з виховної 
роботи 

04.05.2022р. Сергієнко Г.О. ЦПРПП 
Google meet 

участь 

2. Засідання обласного методичного 
об’єднання педагогів вокально- 

інструментального жанру 

25.05.2022р. Котенко В.О. 
Ніколенко Т.І. 

Вараховба Т.В. 

ОЦЕВУМ 
Zoom 

участь 

обласного рівня – 1 
міського рівня – 1 

 

Всього заходів за ІІ семестр –  12 

Участь у заходах: 

всеукраїнського рівня – 4 

обласного рівня – 3 

міського рівня – 5 

 

Всього заходів за 2021-2022 навчальний рік – 45 

Участь у заходах: 

міжнародного рівня – 1 

всеукраїнського рівня – 20 

обласного рівня – 12 

міського рівня – 8 
Палац ДЮТ – 4 
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Додаток 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь вихованців 

Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

у виставках 

2021-2022н.р. 
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Участь вихованців 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

у виставках у 2021-2022н.р. 

І семестр 
 

№ Назва заходу Дата Відповідальні та 

учасники 

Місце 

проведення / 
рівень 

Охоплено 

вихованців 

Представлен 

о робіт 

Вересень 

1. Виставка робіт вихованців відділу 
прикладного мистецтва та організаційно- 

05.09.2021р. Зав. відділу 
Юхно К.В. 

  

20 
 

27 
 масового відділу до Дня відкритих дверей  Сидоренко Л.І. Палац ДЮТ 20 20 
 Палацу. (Палац)  Костіна Н.С. фойє №І 20 40 
   Григоренко –  10 15 
   Громова В.О.    

   Нестеренко О.Б.  10 10 
   Похно Д.О.  5 5 

Всього виставок: 1 
Палац - 1 

85 117 

Жовтень 
1. Виставка з образотворчого мистецтва 02.10.2021р. Юхно К.В. Палац ДЮТ 15 34 

 «Пленер – 2021».  Нестеренко О.Б. фойє № І 7 8 

2 Виставка робіт учасників та переможців 20.10.2021р. Юхно К.В. Полтавський 5 5 
 конкурсу образотворчого мистецтва   художній музей,   

 “Намалюй свою “Мрію”. Фонд підтримки   Галерея мистецтв   

 талановитих дітей імені Анатолія Кукоби.   імені Миколи   

    Ярошенка   

Всього виставок:_2   

Палац 1_ 

міських 1_ 

27 47 
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Листопад 

1. Виставка творчих робіт вихованців гуртка 

«Юний дизайнер» - «Палітра осені». 

08.11.2021р. Нестеренко О.Б. Полтавська обласна 

бібліотека для дітей 
ім. П. Мирного. 

15. 15 

2. Виставка творчих робіт вихованців НХК 

студії образотворчого мистецтва 
«Соняшник» - «Осіння феєрія». 

15.11.2021р. Юхно К.В. Палац ДЮТ 

фойє №І 

20 25 

3. Виставка творчих робіт вихованців НХК 

гуртка «Господарочка» - «Мрії, натхнення, 

захоплення». 

20.11.2021р. Сидоренко Л. І. Палац ДЮТ 

мала галерея 

мистецтв 

35 122 

Всього виставок: 3 

Палац - 2 
міських – 1 

 
70 

 
162 

Грудень 

1. Участь у обласній виставці творчих робіт 

образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва «Зимовий вернісаж» 

24.12.2021р. Сидоренко Л.І. 

Юхно К.В. 

Бондаренко С.Д. 

Нестеренко О.Б. 

Перепелиця О.О. 

Полтавський 

художній музей 

(галерея мистецтв) 

ім. М.Ярошенка 

3 

10 

14 

6 

5 

3 

10 

14 

6 

5 

38 38 
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2. Участь у виставці творчих робіт вихованців 

відділу прикладного мистецтва «Новорічний 

калейдоскоп». 

18.12.2021р. Сидоренко Л.І. 

Юхно К.В. 

Костіна Н.С. 

Григоренко - 

Громова В.О. 

Бондаренко С.Д. 

 

Нестеренко О.Б. 

Перепелиця О.О. 

 
 

Палац ДЮТ 

фойє № І, 

мала галерея 

мистецтв 

26 

27 

12 

10 

 

5 

 

10 

7 

40 

38 

26 

 

1 колективна 

робота 

 

25 

6 

97 136 

3. Участь у обласній виставці творчих робіт з 
декоративно-ужиткового мистецтва 

«Збережи ялинку» 

10.12.2021р. Бондаренко С.Д. Полтавський 

обласний еколого - 

натуралістичний 

центр учнівської 

молоді Полтавської 

обласної ради. 

 
 

7 

 
 

7 

Всього виставок: 3 

Палац - 1 
обласних - 2 

 

142 

 

181 

 

Разом за І семестр виставок: 12 

Палац - 6 
обласних - 3 

міських - 3 

 

 
324 

 

 
507 



97  

Участь вихованців 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

у виставках у 2021-2022н.р. 

ІІ семестр 

 

№ Назва заходу Дата Відповідальні та 

учасники 

Місце 

проведення 

Охоплено 

вихованців 

Представлен 

о робіт 

Січень 

1. Виставка творчих робіт вихованців відділу 

прикладного мистецтва «Зима – чарівниця» 

 

17.01.2022р. 
Костіна Н.С. 

Сидоренко Л.І. 

Бондаренко С. Д. 

Палац ДЮТ 

мала галерея 

мистецтв 

5 

21 

5 

15 

32 

10 

Юхно К.В. 
Перепелиця О.О. 

Палац ДЮТ 
фойє №І 

13 
4 

13 
4 

Всього виставок: 1 
Палац - 1 

48 74 

Квітень 

1. Участь у міському етапі обласної виставки- 

конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій  

край» 

20.04.2022р. Юхно К.В. 

Бондаренко С.Д. 

Сидоренко Л.І. 

Палац ДЮТ 

мала галерея 

мистецтв 

7 7 

Всього виставок: 

міських - 1 

7 7 

Травень 

1. Участь у обласному етапі Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно- 

ужиткового та образотворчого мистецтва 
«Знай і люби свій край» 

травень 

2022р . 

Юхно К.В. 

Бондаренко С.Д. 

Сидоренко Л.І. 

ОЦЕВУМ 1 
2 
1 

1 
2 
1 
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Всього виставок: 1 

обласна - 1 
4 4 

Разом за ІІ семестр виставок: 3 

Палац – 1 
міських – 1 

обласних – 1 

Вихованців 

 

59 

Робіт 

 

85 

Разом за 2020-2021н.р. виставок: 12 

Палац – 6 
міських – 3 

обласних – 3 

Вихованців 

 

383 

Робіт 

 

592 
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Додаток 3 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Участь вихованців та педагогів 

Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

у масових заходах 

(2020-2021 навчальний рік) 
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Участь вихованців 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

у масових заходах 2021-2022н.р. 

І семестр 

Вересень 

 
№ 

 
Назва заходу 

 
Дата 

 

Відповідальні та 

учасники 

 

Місце 

проведення 

 
Охоплено 

 
Переможці 

1. День відкритих дверей 
«Країна дитячих мрій» 

 

05.09.2021р. 
Дрозд В.Д. 

Сергієнко Г.О. 

Зубенко С.В. 

Кашира А.О. 
Котенко В.О. 

Дегтярь Т.О. 

Глядацька 

зала 
116 вихованців: 

«Браво» - 43 

«Перспектива» - 9 

«Барвінок» - 29 

«Нове покоління» 
– 25 

«Акцент» - 10 / 
глядачів - 250 

 

Разом : 

366 чол. 

заходів 1: 

- Палац – 1 

вихованців - 116 
глядачів - 250 
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Жовтень 
 

 
№ 

 
Назва заходу 

 
Дата 

 

Відповідальні та 

учасники 

 

Місце 

проведення 

 
Охоплено 

 
Переможці 

1. Ігрова програма «Чисте 

повітря: місія здійснЕнна!» 

(для вихованців середнього і 
старшого шкільного віку) 

 
25.10.2021р 

 
Зубенко С.В. 

Сцена 

глядацької зали 

«Браво» - 48  

2. Створення відеоролику 
«Дихальна гімнастика за 
методикою Стрельнікової 

О.М.» 

 
 

26.10.2021р. 

 
 

Зубенко С.В. 

Каб№40 «Браво» - 47  

3. Калейдоскоп корисних 

порад «7 Кроків до 

здорового способу життя» 

 

26.10.2021р. 
 

 
 

Кашира А.О. 

Каб.№16 Радіотехнічний 
гурток - 11 

 

Каб.№41 «Соняшник» - 8 

27.10.2021р 
Каб.№51 авіамодельний 

гурток - 7 

 

28.10.2021р 
Каб.№41 Театр моди 

«Перспектива» - 25 

 

4. Гра-розслідування «Місія 
«Здоров’я» 

 
29.10.2021р. 

 
Кашира А.О. 

Каб.№18 

 
 

Каб.№36 

«Юний дизайнер» 
- 12 

«Нове покоління» - 
18 

 

Разом : 

176 чол. 

вихованців - 176 
глядачів - 0 
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заходів : 4 
Палац – 4 

  

 

Листопад 
 

 
№ 

 
Назва заходу 

 
Дата 

 

Відповідальні та 

учасники 

 

Місце 

проведення 

 
Охоплено 

 
Переможці 

1. Пізнавальна гра 
«Музична платформа» 

 

 
19.11.2021р. 

 

 
Кашира А.О. 

 
 

Каб.№40 

Авіамодельний 

- 3 

«Господарочка» 

- 9 

 

2. Акція 
«Запали свічку пам'яті» 

 

 

 

22-26.11. 

2021р. 

 

 

 

 

 

Березич Ю.В. 

 

Каб.№51 

Каб.№28 
Каб.№18 

 

Каб.№40 
Каб.№15 

Каб.№18 

Каб.№17 

Каб.№39 

Вихованців – 80: 

Авіамодельний - 8 

«Господарочка» -7 
«Декоративний 

розпис» - 7 

«Браво» - 14 

«Гончарик» -10 
«Юний дизайнер» 

- 10 

«Тінейджер» - 10 
«Welcome to 

English» -14 
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3. Акція 
«Розірви коло» 

 

 

 
30.11-01.12. 

2021р. 

 

 

 

Кашира А.О. 

 

Каб.№41 

Каб.№28 

Каб.№39 

Каб.№29 
Каб.№30 

Каб.№18 

Вихованців – 73: 

«Перспектива» - 13 

«Господарочка» -8 

«Welcome to 
English» -13 

«Тінейджер» - 8 

«Барвінок» -23 
«Юний дизайнер» 

-8 

 

Разом : 

165 чол. 

заходів 3: 
Палац – 3 

вихованців – 165 
глядачів - 0 

 

 

Грудень 
 

 
№ 

 
Назва заходу 

 
Дата 

 

Відповідальні та 

учасники 

 

Місце 

проведення 

 
Охоплено 

 
Переможці 

1.  

 
 

Вистава 

«Новорічні пригоди Грінча» 

 

 
 

19.12.2021р. 

Зубенко С.В. 

Котенко В.О. 

Вараховба Т.В. 

Безгрєшнова 
Т.Ю. 

Кас'яненко М.В. 

Крамар Л.О. 
Рагуліна О.С. 

 

 
 

Глядацька зала 

Палацу ДЮТ 

Вихованців- 

учасників 187: 

«Браво» - 50 
«Нове покоління» -37 

«Традиційний 

сольний спів» - 6 

Барвінок» -  40 
«Акцент» - 54 
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   Колісник Ю.В.  Вихованців-глядачів 
- 60 

 

2. Розважальна програма 
«Новорічна туса або 
Прибульцям тут не місце» 

 

 

19.12.2021р. 

 
Кашира А.О. 

Вараховба Т.В. 
Кас'яненко М.В. 

 

 

Глядацька зала 

Палацу ДЮТ 

Вихованців- 

учасників – 23: 

«Перспектива» - 5 

«Барвінок» - 12 

«Традиційний 

сольний спів» - 6 
Вихованців-глядачів 

– 53 

 

3. Вистава 
«Новорічні пригоди Грінча» 

20.12.2021р. Зубенко С.В. 
Котенко В.О. 

Вараховба Т.В. 

Безгрєшнова 

Т.Ю. 
Кас'яненко М.В. 

Крамар Л.О. 

Рагуліна О.С. 

Колісник Ю.В. 

 

 

 

Глядацька зала 

Палацу ДЮТ 

Вихованців- 
учасників 187: 

«Браво» - 50 

«Нове покоління» -37 

«Традиційний 
сольний спів» - 6 

Барвінок» -  40 

«Акцент» - 54 
Вихованців-глядачів 

- 60 

 

4. Вистава 
«Новорічні пригоди Грінча» 

21.12.2021р. Зубенко С.В. 
Котенко В.О. 

Вараховба Т.В. 

Безгрєшнова 
Т.Ю. 

Кас'яненко М.В. 

Крамар Л.О. 

Рагуліна О.С. 

 

 

Глядацька зала 
Палацу ДЮТ 

Вихованців- 
учасників 187: 

«Браво» - 50 

«Нове покоління» -37 

«Традиційний 

сольний спів» - 6 

Барвінок» -  40 
«Акцент» - 54 
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   Колісник Ю.В.  Вихованців-глядачів 
- 60 

 

5. Вистава 
«Новорічні пригоди Грінча» 

22.12.2021р. Зубенко С.В. 

Котенко В.О. 
Вараховба Т.В. 

Безгрєшнова 

Т.Ю. 

Кас'яненко М.В. 
Крамар Л.О. 

Рагуліна О.С. 

Колісник Ю.В. 

 

 

 

Глядацька зала 

Палацу ДЮТ 

Вихованців- 

учасників 185: 

«Браво» - 50 

«Нове покоління»-37 

«Традиційний 

сольний спів» - 4 
Барвінок» -  40 

«Акцент» - 54 

Вихованців-глядачів 
- 60 

 

6. Вистава 
«Новорічні пригоди Грінча» 

23.12.2021р. 
Зубенко С.В. 

Котенко В.О. 
Вараховба Т.В. 

Безгрєшнова 

Т.Ю. 
Кас'яненко М.В. 

Крамар Л.О. 

Рагуліна О.С. 

Колісник Ю.В. 

 

 

 

Глядацька зала 

Палацу ДЮТ 

Вихованців- 

учасників 187: 

«Браво» - 50 
«Нове покоління» -37 

«Традиційний 
сольний спів» - 6 

Барвінок» -  40 

«Акцент» - 54 
Вихованців-глядачів 

- 60 

 

7. Розважальна програма 
«Новорічна туса або 
Прибульцям тут не місце» 

 

28.12.2021р. 
Кашира А.О. 

 

Глядацька зала 
Палацу ДЮТ 

Вихованців 
«Перспектива» - 5 

Вихованців-глядачів 
- 250 

 

8. Новорічний капусник 28.12.2021р. Зубенко С.В. Глядацька зала Вихованців-глядачів  
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   Кашира А.О. Палацу ДЮТ - 250  

 

Разом: 

1614 чол. 

заходів 8: 
- Палац – 8 

 

вихованців – 961 

вихованців-глядачів - 
853 

 

Разом за І семестр: 

2521 чол. 

заходів 16 : 

Палац ДЮТ– 16 
обласних – 0 

міських – 0 

Вихованців 

Палацу ДЮТ – 2271 
глядачів – 250 
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Участь вихованців 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

у масових заходах 2021-2022н.р. 

ІІ семестр 
 

Січень 
 

 
№ 

 
Назва заходу 

 
Дата 

 

Відповідальні та 

учасники 

 

Місце 

проведення 

 
Охоплено 

 
Переможці 

1. Народознавча гра «Різдвяний 

квест» для вихованців гуртків 

06.01.2022р. Кашира А.О. 

Театр моди 

«Перспектива» 

Глядацька 

зала 

Театр моди 
«Перспектива»: 

22 вихованці 
71 вихованці-глядачі 

 

Разом :1 

93 чол. 

заходів : 
Палац – 1 

вихованців - 93  
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Квітень 
 

 
№ 

 
Назва заходу 

 
Дата 

 

Відповідальні та 

учасники 

 

Місце 

проведення 

 
Охоплено 

 
Переможці 

1. Майстер-клас з 
образотворчого мистецтва 

11.04.2022р. Юхно К.В., 
Перепелиця О.О. 

ЗОШ №4 7 Для дітей 
ВПО 

2. Майстер-клас з 
образотворчого мистецтва 

12.04.2022р. Юхно К.В., 

Перепелиця О.О. 

Ліцей № 1 
Полтавської 

міської ради 

9 
Для дітей 

ВПО 

3. Ігрова програма «Майстри 
гарного настрою» 

12.04.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

Науковий ліцей 
3 Полтавської 
міської ради 

10 / 3 
Для дітей 

ВПО 

4. Ігрова програма «Майстри 

гарного настрою» 

13.04.2022р. Зубенко С.В., 

Кашира А.О. 

ЗОШ № 10 
Полтавської 
міської ради 

19 / 5 
Для дітей 

ВПО 

5. Майстер-клас з 
образотворчого мистецтва 

18.04.2022р. Юхно К.В., 
Перепелиця О.О. 

ЗОШ №3 6 Для дітей 
ВПО 

6. Ігрова програма «Майстри 

гарного настрою» 
19.04.2022р. Зубенко С.В., 

Кашира А.О. 
ЗОШ № 4 

Полтавської 

міської ради 

12 / 7 
Для дітей 

ВПО 

7. Ігрова програма «Майстри 
гарного настрою» 

20.04.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

Ліцей № 1 
Полтавської 
міської ради 

10 / 7 
Для дітей 

ВПО 

8. Майстер-клас з 
образотворчого мистецтва 

21.04.2022р. Юхно К.В., 
Перепелиця О.О. 

ЗОШ №10 9 Для дітей 
ВПО 
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9. Майстер-клас 
образотворчого мистецтва 

з 25.04.2022р. Юхно К.В., 
Перепелиця О.О. 

ЗОШ №4 5 Для дітей 
ВПО 

10. Ігрова програма 
«Лабіринтами пригод» 

26.04.2022р. Зубенко С.В., 

Кашира А.О. 

Науковий ліцей 
3 Полтавської 

міської ради 

4 / 8 
Для дітей 

ВПО 

11. Ігрова програма 
«Лабіринтами пригод» 

27.04.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

ЗОШ № 10 9 / 9 Для дітей 
ВПО 

12. Майстер-клас 

образотворчого мистецтва 

з 28.04.2022р. Юхно К.В., 

Перепелиця О.О. 

Ліцей № 1 

Полтавської 
міської ради 

8 
Для дітей 

ВПО 

13. Майстер-клас 
паперопластики 

з 29.04.2022р. Нестеренко О.Б. ЗОШ №26 12 Для дітей 
ВПО 

Разом : 

159 чол. 

заходів : 13 
міських – 13 

 

вихованців – 39 

глядачів ВПО - 120 

 

Травень 

1. Майстер-клас 
образотворчого мистецтва 

з 02.05.2022р. Юхно К.В., 
Перепелиця О.О. 

Ліцей №3 5 Для дітей 
ВПО 

2. Ігрова програма 
«Лабіринтами пригод» 

02.05.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

ЗОШ №4 4 / 7 Для дітей 
ВПО 

3. Ігрова програма 
«Лабіринтами пригод» 

04.05.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

Ліцей №1 7 / 8 Для дітей 
ВПО 

4. Майстер-клас з гончарства та 
художньої кераміки 

05.05.2022р. Григоренко- 
Громова В.О. 

ЗОШ№10 8 Для дітей 
ВПО 

5. Майстер-клас 
паперопластики 

з 05.05.2022р. Нестеренко О.Б. ЗОШ №26 11 Для дітей 
ВПО 
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6. Майстер-клас з оригамі 06.05.2022р. Костіна Н.С. ЗОШ №26 5 Для дітей 
ВПО 

7. Майстер-клас 
образотворчого мистецтва 

з 09.05.2022р. Юхно К.В., 
Перепелиця О.О. 

ЗОШ №4 6 Для дітей 
ВПО 

8. Ігрова програма 
«Лабіринтами пригод» 

10.05.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

ЗОШ № 10 10 / 9 Для дітей 
ВПО 

9. Ігрова програма 
«Лабіринтами пригод» 

11.05.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

Ліцей №3 5 / 8 Для дітей 
ВПО 

10. Майстер-клас з гончарства та 
художньої кераміки 

12.05.2022р. Григоренко- 
Громова В.О. 

Ліцей №1 8 Для дітей 
ВПО 

11. Майстер-клас 
паперопластики 

з 12.05.2022р. Нестеренко О.Б. ЗОШ №26 13 Для дітей 
ВПО 

12. Майстер-клас з оригамі 13.05.2022р. Костіна Н.С. ЗОШ №26 9 Для дітей 
ВПО 

13. Майстер-клас 
образотворчого мистецтва 

з 16.05.2022р. Юхно К.В., 
Перепелиця О.О. 

Ліцей№3 4 Для дітей 
ВПО 

14. Ігрова програма 
«Лабіринтами пригод» 

18.05.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

Ліцей №1 10 / 9 Для дітей 
ВПО 

15. Майстер-клас з гончарства та 
художньої кераміки 

19.05.2022р. Григоренко- 
Громова В.О. 

ЗОШ №10 8 Для дітей 
ВПО 

16. Майстер-клас 
паперопластики 

з 19.05.2022р. Нестеренко О.Б. ЗОШ №26 12 Для дітей 
ВПО 

17. Ігрова програма 
«Лабіринтами пригод» 

25.05.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

ЗОШ №10 8 / 8 Для дітей 
ВПО 

18. Майстер-клас з гончарства та 
художньої кераміки 

26.05.2022р. Григоренко- 
Громова В.О. 

Ліцей №1 6 Для дітей 
ВПО 

19. Майстер-клас з 26.05.2022р. Нестеренко О.Б. ЗОШ №26 10 Для дітей 
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 паперопластики     ВПО 

20. Майстер-клас з оригамі 27.05.2022р. Костіна Н.С. ЗОШ №26 8  

21. Свято «Випускник-2022» 29.05.2022р. Дрозд В.Д. 

Сергієнко Г.О. 

Кашира А.О. 
Зубенко С.В. 

Котенко В.О. 

Фоє №1 Вихованців – 24 
«Нове покоління» 

- 9 
«Акцент» - 4 

«Браво» - 11 
глядачів - 70 

 

22. Ігрова програма 
«Лабіринтами пригод» 

30.05.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

Ліцей№3 8 / 9 Для дітей 
ВПО 

23. Ігрова програма 
«Лабіринтами пригод» 

31.05.2022р. Зубенко С.В., 
Кашира А.О. 

Ліцей №1 8 / 9 Для дітей 
ВПО 

Разом : 

чол. 

заходів : 23 

міських - 22 
Палац – 1 

вихованців - 101 
глядачів ВПО – 173 

глядачів батьків - 70 

 

 
 

Разом за ІІ семестр: 

596 чол. 

заходів : 37 

- всеукраїнських - 0 
- обласних - 0 
- міських - 35 

- Палац - 22 

Вихованців 

Палацу – 233 

 

глядачів 363: 

ВПО – 293 
глядачів-батьків – 70 
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Разом за 2021-2022 навчальний рік: 

 

Вихованців 

 

3117 чол. Палацу – 2504 

заходів : 53 глядачів – 613 
- всеукраїнських - 0  

- обласних - 0  

- міських - 35  

Палац – 18  
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Додаток 4 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь вихованців 

Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської» 

у фестивалях, конкурсах, змаганнях 

2021-2022н.р. 
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Участь творчих колективів 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради» 

у фестивалях, конкурсах, змаганнях різного рівня 

у 2021-2022н.р. 

І семестр 

 

Міжнародні (фестивалі, конкурси, змагання) 

 

№ 

 

Дата 

Назва заходу, 

місце проведення 

 

Гурток 
Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

 

Результат 

 

 
 

1. 

 

 
01.10.2021р. 

 

Відкритий Міжнародний 
дитячо-юнацький конкурс 

образотворчого мистецтва 

імені Саші Путрі 

НХК 
студія 

образотворчого 

мистецтва 

«Соняшник» 
Юхно К.В. 

 

 
5 

 

 
- 

 

Ворона Катерина - лауреат 

 

 
2. 

 
 

02- 

03.10.2021р. 

 

Міжнародний конкурс зі 
спортивно бальних танців 

«UKR DANCE CUP 2021» 

м. Харків 

Спортивно- 

танцювальний 
клуб 

«Акцент» 

Колісник Ю.В. 

 

 
2 

 

 
2 

 
ІІІ місце: 

Соломон Стас - Бибич Злата 

 
3. 

 
10.10.2021р. 

Міжнародний фестиваль- 

конкурс мистецтв 

«Золота соната-2021» 

м. Полтава 

ЗХК гурток 
«Арт-студія 

«Браво» 
Зубенко С.В. 

1 1 Артеменко Румейса – І місце 
у номінації «Театральна 

майстерність», 
жанр - «Художнє читання» 
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42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

ГРАН-ПРІ у номінації 
«Оригінальне мистецтво», 

жанр «Естрадні мініатюри» 

Початковий рівень 

1. Артеменко Румейса 
2. Мороз Софія 
3. Бутьянова Єлизавета 

4. Білецька Поліна 

5. Вульвич Анастасія 

6. Винничук Валерій 
7. Гасинець Кирило 

8. Горелик Данило 

9. Горелик Юлія 

10. Д’яченко Марина 
11. Кащенко Анна 

12. Кравченко Діана 

13. Кішінський Захар 

14. Шутий Гліб 

Основний рівень 
1.Балабанова Вєроніка 

2.Кулик Ірина 

3.Лаптєва Софія 

4.Гончарова Поліна 
5.Мандрика Вєроніка 

6.Ступак Ірина 

7. Могила Денис 
8.Бучинська Марія 

9.Бажан Ігор 
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      10.Йосипенко Анна 
11.Чепурной Роман 

12.Кузьміченко Вікторія 

13.Конюшенко Ольга 

14.Байрамова Ольга 
15.Нестеренко Роман 

16.Туркевич Назар 

 

Вищий рівень 
1.Бобирєв Данило 

2.Варченко Злата 

3. Вірченко Поліна 
4. Старченко Таїсія 

5. Молчан Поліна 

6.Конюшенко Анастасія 

7. Оболєнська Анастасія 

8. Ярошенко Максим 

9. Шило Дар’я 
10.Любичев Андрій 

11.Тімощук Ілля 

12.Лихопой Дарій 

 
 

4. 

 
16-17.10. 

2021р. 

XXXII Ювілейні 
міжнародні змагання зі 

спортивного  танцю 

«Парад Надій 2021» 

м. Київ 

Спортивно- 
танцювальний 

клуб 

«Акцент» 

Колісник Ю.В. 

 
 

4 

 
 

2 

 

ІІІ місце: 

Соломон Стас - Бибич Злата 

5. 06.11.2021р. 
Міжнародний 
дистанційний 

Гурток по класу 
цимбал 

1 1 
І місце: 
Поліщук Іванна 
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  багатожанровий 
фестиваль конкурс 

«Острів Злагоди» 

(Україна, м. Запоріжжя, 

Болгарія, м. Софія) 

Кретович Н.І.    

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 
06-07.11. 

2021р. 

 

 
VІІІ традиційний 

міжнародний 

рейтинговий фестиваль зі 
спортивного танцю 

«Poltava trophy - 2021» 

(м. Полтава) 

 

 
Спортивно- 

танцювальний 

клуб 
«Акцент» 

Колісник Ю.В., 

Рагуліна О.С. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

10 

І місце: 
Соломон Стас - Бибич Злата 

Петреєва Анастасія 
ІІ місце: 

Горбань Ян - Потапенко Анна 

ІІІ місце: 
Петреєва Анастасія 

Коган Владислав – Ткаченко 

Марія 

Корженко Кирил – Оніщенко 
Анастасія 

 

 
7. 

 
 

20-22.11. 

2021р. 

Перший Міжнародний 
дистанційний 

багатожанровий 

фестиваль  конкурс 

«Зоряні Ліхтарики» 
(м. Київ) 

 
Гурток по класу 

цимбал 

Кретович Н.І. 

 

 
1 

 

 
1 

 
 

І місце : 

Богдан Станіслав 

 
 

8. 

 
 

30.11.2021р. 

Канадсько-український 

фестиваль дитячої та 

юнацької творчості 

«Торонто 2021» 
м. Торонто 

 

НХК 

«Господарочка» 

Сидоренко Л.І. 

 
 

1 

 
 

1 

 
ІІ місце: 

Овчаренко Дар'я 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.12-08.12. 

2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Міжнародний фестиваль- 

конкурс  мистецтв 

"Festival Arts de Luxe" 
Єгипет, Шарм Ель Шейх 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗХК вокальна 

студія 

«Нове 
покоління» 

Котенко В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Номінація 

«Вокальні колективи»: 

Гран-прі конкурсу: 

1. Краєвська Дарина, 
2. Авраменко Артем, 

3. Біда Анастасія, 

4. Прокопенко Валерія, 
5. Бова Вікторія, 

6. Лубенець Вікторія, 

Ульянченко Аміна, 
7. Скрипаль Поліна, 

8. Кандиба Анастасія, 

Герасименко Марія, 

9. Свінчук Альона. 
Номінацїя «Соло»: 

лауреати 1 ступеня: 

Шрамченко Анастасія, 
Герасименко Марія 

Номінація «Естрадний 

вокал»  категорія 

професіонали 21+ 

Гран-прі конкурсу: 

Котенко Віталій 

 
10. 

 
18.12.2021р. 

ІVМіжнародний конкурс 
мистецтв «Лиманські 

зорі» 
м. Миколаїв 

Театр мод 

«Перспектива» 

Кашира А.О. 

 
7 

 
7 

 
ІІ місце: 
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11. 

 

 
22.12.2021р. 

Міжнародний 

дистанційний фестиваль- 

конкурс 

«Зимова Фантазія - 
Різдвяні візерунки!» 

м. Київ 

ЗХК вокальна 

студія 

«Нове 

покоління» 
Котенко В.О. 

 

 
1 

 

 
1 

 
І місце: 

Поліщук Іванна 

 
 

12. 

 
 

27.12.2021р. 

Міжнародний 
дистанційний фестиваль- 

конкурс мистецтв «Зоряна 

брама» 
м. Київ 

ЗХК вокальна 
студія 

«Нове 

покоління» 

Котенко В.О. 

 
 

1 

 
 

1 

 
ІІ місце: 

Кравченко Діана 

Всього конкурсів - 12 91 80 
 

 

Всеукраїнські (фестивалі, конкурси, змагання) 

 

№ Дата 
Назва заходу, 

місце проведення 
Гурток 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 
Результат 

 

 

 
1. 

 

 

 

25.09.2021р. 

 

 
Всеукраїнський конкурс 
зі спортивно бальних 

танців «Кубок Полтави» 

м. Полтава 

 
Спортивно- 

танцювальний 
клуб 

«Акцент» 

Колісник Ю.В., 
Рагуліна О.С.. 

 

 

 

10 

 

 

 

14 

І місце: 
Соломон Стас – Бибич Злата 

Гусаренко Іван – Дутчак Дана 
Петреєва Анастасія 

Горбань Ян – Потапенко Аня 

Піддубна Анастасія 
ІІ місце: 

Гусаренко Іван – Дутчак Дана 

Піддубна Анастасія 
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      Козленко Настя 
ІІІ місце: 

Кугут Єва 

Козленко Анастасія 

 
 

2. 

 
 

02.10.2021р. 

Всеукраїнський   конкурс 

зі спортивно бальних 

танців «Супер кубок 

УФСТ» 
м. Запоріжжя 

Спортивно- 

танцювальний 

клуб 

«Акцент» 
Рагуліна О.С.. 

 
 

2 

 
 

2 

ІІ місце : 

Коваленко Ростислав – 

Глушко Карина 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

15-17.10. 

2021р. 

Всеукраїнські змагання з 

авіамодельного       спорту 

«Золота  осінь», 

присвячені   Дню 
Захисника України, Дню 

Українського Козацтва та 

з нагоди 30-річчя 
створення Товариства 

сприяння обороні 
України. 

Авіамодельний 
гурток 

Похно Д.О. 

 

 

 

 
3 

 

 

 

1 

 

 

ІІ місце Похно Микита – 

в категорії 
«Радіокеровані планери з 

електродвигуном F5J» 

 

 
4. 

 

 
17.10.2021р. 

Всеукраїнський конкурс зі 

спортивних бальних 
танців «Royal Dance Cup» 

м. Харків 

Спортивно- 

танцювальний 
клуб 

«Акцент» 

Рагуліна О.С. 

 

 
6 

 

 
4 

І місце: 
Любивий Тимур – Тесля 
Валерія 

ІІ місце: 

Фесенко Максим – Стеценко 

Анжела 

5. 28.10.2021р 
Всеукраїнський конкурс- 

виставка «Мій вірний 

НХК 
«Господарочка» 1 

 
1 

І місце : 

Горелик Юлія 
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  чотирилапий друг» за 

підтримки Міністерства 

освіти і науки України 

(м. Херсон) 

Сидоренко Л.І.    

 
27.10. 2021 р. 

Гурток 
«Гончарик» 

Григоренко – 
Громова В.О. 

 
2 

 
2 

І місце: 

Філоненко Антон 

Орєхова Варвара 

 

 

6. 

 

 
06.11 – 

24.11.2021р. 

Всеукраїнський 

дистанційний конкурс 

декоративно-ужиткового 
та образотворчого 

мистецтва 

«Мистецькі фантазії» 
(м. Луцьк) 

 
 

НХК гурток 

«Господарочка» 

Сидоренко Л.І. 

 

 

3 

 

 

3 

І місце: 
Голоскокова Анастасія 

Овчаренко Дар’я 
Баган Анна 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 

 

09-10.11. 

2021р. 

ХІ Всеукраїнський 

фестиваль-майстерня 
«Адреса дитинства – 

Гра!» (дистанційний) 

(м. Запоріжжя) 

ЗХК гурток 
«Арт-студія 

«Браво» 

Зубенко С.В. 

 

 

 

 

 

 
45 

 

 

 

 

 

 
45 

Гран-прі у номінації «Конкурс 

ігрових програм «Грайвіті» 

Вищий рівень: 
1. Швець Денис 
2. Старченко Таісія 

3. Варченко Злата 

4. Ярошенко Максим 
5. Бобирєв Данило 

6. Тімощук Ілля 

7. Шило Дар’я 

8. Любичев Андрій 
9. Лихопой Дарій 

10.Оболєнська Анастасія 
11. Кузнєцова Валерія 
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      12. Молчан Поліна 
Основний рівень 

13. Балабанова Вєроніка – 

пісочна анімація 
+ 32 – у ролі глядачів при 

записі програми 

Номінація 
«Година ігромайстрів. 

Командний дух» 

І місце: 
Варченко Злата 

ІІ місце: 

Старченко Таісія 

ІІІ місце: 
Ярошенко Максим 

Тімощук Ілля 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

20-21.11. 

2021р 

Всеукраїнський відкритий 

фестиваль-конкурс 

«Барви Полтави» 
виконавської 

майстерності   гри на 

народних інструментах 

учнів та  викладачів 
мистецьких шкіл. 

(м. Полтава) 

 

 

 
Гурток по класу 

цимбал 

Кретович Н.І. 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
4 

ІІ місце: 
Богдан Станіслав 

Поліщук Іванна 
ІІІ місце: 

Компанієць Ілля 

Кальник Віроніка 
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9. 

 

 
 

09.12.2021р. 

III Всеукраїнський 
фестиваль соціальної 

реклами серед учнівської 

молоді  «Waste 

Management School 
Recycling» 
 (дистанційний) 

ЗХК гурток 
«Арт-студія 

«Браво» 

Зубенко С.В. 

 

 
 

15 

 

 
 

- 

 

 
 

--- 

 

 

 

 

 

 

 
10. 

 

 

 

 

 

 

 
12.12.2021р. 

 

 

 

 

 
Всеукраїнський конкурс зі 
спортивно-бальних танців 

«ROYAL DANCE 

WINTER CUP» 
м. Харків 

 

 

 

 

Спортивно- 

танцювальний 

клуб 

«Акцент» 

Рагуліна О.С. 

Колісник Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

1 місце: 
Гусаренко Іван -Дутчак Дана 

ІІ місце: 

Марченко Олексій - Павлова 
Ліза 

Коваленко Ростислав – 

Глушко Карина 

Артеменко Румейса 

ІІІ місце 
Коваленко Ростислав - 

Глушко Карина 

Марченко Олексій - Павлова 
Ліза 

Любка Іван – Любка Поліна 

Любивий Тимур – Тесля 

Валерія 
Коломієць Анна 

 
11. 

 
17.12.2021р. 

Участь у дистанційному 

Всеукраїнському 

багатожанровому 
фестивалі-конкурсі 

НХК 
студія 

образотворчого 

мистецтва 

 
1 

 
--- 

 
 

--- 
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  мистецтв 
м. Київ 

«Соняшник» 
Юхно К.В. 

   

 

 

 

 
12. 

 

 

 

 
18.12.2021р. 

 
 

Дистанційний 

Всеукраїнський 

багатожанровий 
фейстиваль мистецтв 

«ЗИМОВА КАЗКА» 

м. Одеса 

 

 
НХК 

гурток 

«Господарочка» 

Сидоренко Л.І. 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

Гран -прі: 

Овчаренко Дар'я 
І місця: 

Голоскокова Анасасія 

Ютко Катерина 

Гвоздик Аліса 
Москаленко Настя 

Климко Анастасія 

Златопольська Софія 
Петько Аліна 

 
 

13. 

 
 

19.12.2021р. 

Всеукраїнський конкурс зі 
спортивно-бальних танців 

«UDU CUP» 

м. Полтава 

Спортивно- 
танцювальний 

клуб 

«Акцент» 
Колісник Ю.В. 

 

 
2 

 

 
2 

ІІ місце: 
Петреєва Настя 

ІІІ місце: 

Піддубна Настя 

 

 

 
14. 

 

 

 
25.12.2021р. 

 

Чемпіонат України зі 

спортивних танців. 

Фестиваль зі спортивного 
бального танцю «КРОК 

ДО ЗІРОК» 

м. Харків 

Спортивно- 

танцювальний 

клуб 
«Акцент» 

Колісник Ю.В. 

 

 

 
6 

 

 

 
6 

1 місце: 
латина 

Гусаренко Іван – Дутчак Дана 

1місце: 

стандарт 

Гусаренко Іван – Дутчак Дана 
ІІ місце: 
Горбань Ян – Потапенко Аня 

15. 26.12.2021р. 
Міжклубний 

класифікаційний 

Спортивно- 

танцювальний 
11 11 

1 місце: 

Марченко Олексій - Павлова 
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  фестиваль зі спортивного 

танцю «Зимовий вальс - 

2021» 

м. Полтава 

клуб 
«Акцент» 

Рагуліна О.С. 

Колісник Ю.В. 

  Ліза 
Петреєва Настя 

Запорожець Вероніка 

Ягодовський Іван 
Книш Поліна 

ІІ місце: 

Марченко Олексій-Павлова 
Ліза 

Піддубна Настя 

ІІІ місце: 
Піддубна Настя 
Пічка Софія 

 
 

16. 

 
Грудень 

2021р. 

Всеукраїнський 

дистанційний конкурс 
декоративного  та 

образотворчого мистецтва 
«Мистецькі фантазії» 

НХК 

«Господарочка» 

Сидоренко Л.І. 

 

 
1 

 

 
1 

 
І місце: 

Овчаренко Дар'я 

Всього конкурсів - 16 141 120 
 

 

Обласні (фестивалі, конкурси, змагання) 

№ Дата 
Назва заходу, 

місце проведення 
Гурток 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 
Результат 

 
1. 

 

26.10.2021р 
Регіональний відкритий 

конкурс дитячої творчості 
«Дивосвіт». 

Полтавський міський 

НХК 
«Соняшник» 
Юхно К.В. 

 

2 
2 

ІІ місце: 
Ворона Катерина 
Преображенська Ангеліна 

 «Гончарик» 2 -  
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 28.10.2021р. центр позашкільної освіти 
(платформа ZOOM) 

Григореко – 
Громова В.О. 

   

НХК 
«Господарочка» 

Сидоренко Л.І. 

 

3 
1 І місце: 

Остапенко Анастасія 

 

 
 

2. 

 

08.12.2021р. 
Дистанційний  конкурс 
художньо-технічного 

профілю «Візерунки 

фантазій”» 
(ПОЦНТТУМ) 

НХК 
«Господарочка» 

Сидоренко Л.І. 

 
1 

 
1 

І місце: 

Остапенко Анастасія 

 

10.12.2021р. 
«Гончарик» 

Григореко – 
Громова В.О. 

 

1 
 

1 
ІІІ місце: 

Фелоненко антон 

Всього конкурсів - 2 9 5 
 

 

Конкурси та змагання, що проводилися у Палаці 

 

№ Дата 
Назва заходу, 

місце проведення 
Гурток 

Кількість 
учасників 

Кількість 
переможців 

Результат 

 
 

1. 

26.09.2021р. Змагання серед гуртківців 
групи початкового рівня 

першого року навчання 

«Моя перша модель» 

(Глядацька зала Палацу 
ДЮТ) 

Авіамодельний 
гурток 

Похно Д.О. 

8 3 І місце: 
Скляров Захар 

ІІ місце: 

Товстуха Олександр 

Аркуша Євген 
Радосте Костянтин 
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Всього конкурсів у Палаці - 1 8 3 
 

 

Всього конкурсів за І семестр – 31 249 208 
 

Всього конкурсів міжнародного рівня - 12 91 80 

Всього конкурсів всеукраїнського рівня - 16 141 120 

Всього конкурсів обласного рівня - 2 9 5 

Всього конкурсів міського рівня - 0 0 0 

Всього конкурсів у Палаці - 1 8 3 
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Участь творчих колективів 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради» 

у фестивалях, конкурсах, змаганнях різного рівня 

у 2021-2022н.р. 

ІІ семестр 

 

Міжнародні (фестивалі, конкурси, змагання) 

 

№ 

 

Дата 

Назва заходу, 

місце проведення 

 

Гурток 
Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

 

Результат 

  

 
09.01- 23.01 

2022 

Міжнародний двотуровий     

 конкурс мистецтв «СЯЮЧА     

 

1. 

ЗІРКА РІЗДВА» «МИР- 

ФЕСТ» ПРОДЮСЕРСЬКИЙ 

ЦЕНТР «SERGEI TELESHEV 

PRODUCTION» USA 

 

НХК гурток 

«Господарочка» 

Сидоренко Л.І. 

 
 

1 

 
 

1 

І місце: Овчаренко Дар’я 

  (Україно-Американський     

  проект, дистанційна форма     

  участі)     

 

 

 

 
2 

 

 

 
 

15.01.2022 

 

 

Міжнародний 
фестиваль-конкурсі 
мистецтв «Стежками 
Гоголя» 
(м. Полтава) 

 

 
 

ЗХК гурток 

«Арт-студія 

«Браво» 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 
41 

Гран-прі 
у номінації «Оригінальне 

мистецтво», 
жанр «Естрадні мініатюри» 

«Новорічна історія», ІVгрупа 

(14-16років): 

1. Петровська Єлизавета 
2. Старченко Таісія 
3. Варченко Злата 
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      4. Конюшенко Анастасія 
5. Мандриченко Дар'я 

6. Тімощук Ілля 

7. Лаптєва Софія 
8. Кузьміченко Вікторія 

9. Оболенська Анастасія 

10. Гончарова Поліна 
11. Бобирєв Данило 

12. Шило Дар'я 

13. Молчан Поліна 

14. Ярошенко Максим 
15. Лихопой Дарій 

16. Любичев Андрій 

«Новорічні пригоди   Грінча 
та міньйонів», І група(6- 

8років): 

1. Білецька Поліна 
2. Кішинський Захар 

3. Бутьянова Єлизавета 

4. Кащенко Анна 
5. Винничук Валерій 

6. Бариш Михайло 

7. Горелик Данило 

8. Горелик Юлія 

9. Вульвач Анастасія 

10.Кравченко Діана 
11. Овчаренко Варвара 
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      12. Мороз Софія 
13. Шутий Гліб 

14. Гасинець Кирило 

15. Артеменко Румейса 
16. Ільченко Кіра 

«Казкова країна тролів» 

ІІІ група(11-13років): 

1. Мандрика Вєроніка 
2. Бажан Ігор 

3. Конюшенко Ольга 

4. Ступак Ірина 

5. Чепурной Роман 

6. Нестеренко Роман 

7. Могила Денис 
8. Балабанова Вєроніка 
9. Байрамова Ольга 

 
3. 

 
18.01.2022р. 

Міжнародний дистанційний 

конкурс «WINTER STORY- 

ROMANIA 2022» 
Румунія- Україна 

НХК студія ОМ 

«Соняшник» 

Юхно К.В. 

 
1 

 
1 

 

ІІ місце: Преображенська Ангеліна 

 

 

 
4. 

 

 

 
 

22.01.2022р. 

 

 
Міжнародний вокально – 

хоровий дистанційний 

конкурс «Favorstes Vocal» 

(Іспанія – Україна – Франція) 

 

 
ЗХК вокальна 

студія 

«Нове покоління» 

Котенко В.О. 

 

 

 
 

12 

 

 

 
 

12 

Гран-прі конкурсу в номінації 
«Вокальні колективи»: 

Краєвська Дарина, 
Авраменко Артем, 

Біда Анастасія, 

Прокопенко Валерія, 

Бова Вікторія, 
Лубенець Вікторія, 
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      Ульянченко Аміна, 
Скрипаль Поліна, 

Кандиба Анастасія, 

Герасименко Марія, 

Свінчук Альона. 
Номінація «Естрадний вокал» 

лауреат ІІ ступеня - 
Поліщук Іванна 

Всього конкурсів - 4 55 55 
 

 

Всеукраїнські (фестивалі, конкурси, змагання) 

 

№ Дата 
Назва заходу, 

місце проведення 
Гурток 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 
Результат 

 
 

1. 

 

 
23.01.2022р. 

Всеукраїнський турнір зі 
спортивних бальних 

танців 

«Kharkiv Dance Cup 2022» 
м.Харків 

 

Спортивно- 

танцювальний клуб 

«Акцент» 
Колісник Ю.В. 

 

 
2 

 

 
4 

 

І місце: 

Соломон Стас - Бибич Злата 

ІІ місце: 

Соломон Стас - Бибич Злата 

 
2. 

 
Лютий 2022р 

Всеукраїнський конкурс 

мистецтв 

«Моя мрія» 

м.Тернопіль 

НХК 

«Господарочка» 

Сидоренко Л.І 

 
1 

 
1 

 

Пукас Вікторія 

І мсце 

 
3. 

 
Березень 2022р. 

VIII Всеукраїнський конкурс 

образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва 

НХК студія 

образотворчого 

мистецтва 

«Соняшник» 

 
1 

 
1 

 
 

Давиденко Катерина 

ІІІ місце 
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  «Етюдний вернісаж», 
м. Ужгород 

Юхно К.В    

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 

 

 
28.05.2022р. 

 

 

 

 

 

 
 

Всеукраїнський дистанційний 

конкурс «Талановитий Я» 

 

 

 

 

 
 

ЗХК вокальна 

студія 

«Нове покоління» 

Котенко В.О. 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 
13 

І місце (ансамбль): 

Авраменко Артем 

Бова Вікторія 

Біда Анастасія 

Свінчук Альона 

Скрипаль Поліна 

Краєвська Дарина 

Герасименко Марія 

Лубенець Вікторія 

Кандиба Анастасія 

Ульянченко Аміна 

Соло: 

І місце: 

Краєвська Дарина 

Шрамченко Анастасія 

ІІ місце: 
Кравченко Діана 

5. 
 

Травень 2022р. 
І Всеукраїнський конкурс 

цимбалістів імені  Олени 
Костенко 

Гурток по класу 

цимбал 
Кретович Н.І. 

 

1 
 

1 
ІІІ місце : 

Поліщук Іванна 

Всього конкурсів - 5 17 20 
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Обласні (фестивалі, конкурси, змагання) 

 

№ Дата 
Назва заходу, 

місце проведення 
Гурток 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 
Результат 

 

 

1. 

 

 

 
 

18.01.2022 

Обласний  заочний 

конкурс «Космічні 

фантазії» 
(Полтавський обласний 

центр науково-технічної 

творчості  учнівської 

молоді Полтавської 
обласної ради) 

 

«Юний дизайнер» 

Нестеренко О.Б. 

 

НХК студія 

«Соняшник» 

Юхно К.В. 

 

 
1 

 
 

1 

 

 
1 

 
 

1 

 

ІІ місце: 

Лісіченко Анна 

 

 

ІІІ місце 

Ніколаєнко Єлизавета 

 

 
 

2. 

 

 
22.04.2022р. 

Конкурс «Писанкова 
веселка»,   факультет 

технології та  дизайну, 

Полтавський 

національний 
педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка 

НХК студія ОМ 
«Соняшник» 

Юхно К.В. 

 

3 
 

- 

 

НХК студія ОМ 

«Соняшник» 
Перепелиця О.О. 

 
8 

 

- 

 

 

 

 
3. 

 

 

 
19.05.2022р. 

Обласний    (відбірковий) 

етап  Всеукраїнської 

виставки   - конкурсу 

декоративно-ужиткового 
та образотворчого 

мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

НХК студія 

образотворчого 

мистецтва 

«Соняшник» 

Юхно К.В 

 

1 

 
 

- 

 

НХК 

«Господарочка» 

Сидоренко Л.І 

 
1 

 

- 
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   Гурток 
«Декоративний 

розпис» 

Бондаренко С.Д. 

 
2 

 

2 

ІІ місце: 

Кириленко Карина 

Шкарупа Вікторія 

Всього конкурсів - 3 17 4 
 

Міські (фестивалі, конкурси, змагання) 

№ Дата 
Назва заходу, 

місце проведення 
Гурток 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 
Результат 

 

 

 

 
1. 

20.04.2022р. Міський (відбірковий) 

етап обласної виставки - 
конкурсу декоративно- 

ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

НХК студія 

образотворчого 

мистецтва 

«Соняшник» 

Юхно К.В 

1 1 І місце: 
Преображенська Ангеліна 

НХК 

«Господарочка» 

Сидоренко Л.І 

3 1 І місце: 
Фелоненко Анастасія 

Гурток 

«Декоративний 

розпис» 

Бондаренко С.Д. 

3 2 І місце: 

Кириленко Карина 

Шкарупа Вікторія 

Всього конкурсів - 1 7 4  
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Конкурси та змагання, що проводилися у Палаці 

 

№ Дата 
Назва заходу, 

місце проведення 
Гурток 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 
Результат 

 13.05.2022 Конкурс читців 

(декламаторів) 

«З любов’ю, ніжністю, 
теплом…» (до Дня матері 

та Міжнародного дня 

сім’ї), 

 
 

Гурток 
англійської мови 

«Малятко» 

Палієнко Т.В 
гурток 

«Весела абетка» 

Швець О.І. 

гурток 

«Щебетунчики» 
Збронська О.В. 

ЗХК гурток 

«Арт-студія 
«Браво» 

Зубенко С.В. 

ЗХК «Вокальна 

студія «Нове 
покоління» 

Котенко В.О. 

гурток по класу 
фортепіано 

Дегтяр Т.О. 
спортивно- 

  Переможці: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

 
33 14 Анісімова Вероніка 

 

 

 

Березич Святослав 

 
 

Дубина Єва 

Бутьянова Єлизавета 

 

Гончарова Поліна 

 
 

Гончарова Поліна 

Новік Анна 
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   танцювальний 

клуб «Акцент» 

Рагуліна О.С. 
 

гурток 

«Тінейджер» 
Березич Ю.В., 

НХК гурток 

«Господарочка» 
Сидоренко Л.І. 

  Плєшакова Уляна 

Лобач Ярослава 

Ягодовський Іван 

Демідови Марія та Михайло 
 

Кирпань Ілля 
Ніколаєнко Надія 

 

Голоскокова Анастасія 

 

Всього конкурсів у Палаці ДЮТ - 1 

 

33 

 

14 

1. 

 

Всього за ІІ семестр - 14 129 97  

Всього конкурсів міжнародного рівня - 4 55 55 
 

Всього конкурсів всеукраїнського рівня - 5 17 20  

Всього конкурсів обласного рівня - 3 17 4 
 

Всього конкурсів міського рівня - 1 7 4  

Всього конкурсів у Палаці - 1 33 14  
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Всього за 2021-2022 навчальний рік - 45 378 305 
 

Всього конкурсів міжнародного рівня - 16 146 135 
 

Всього конкурсів всеукраїнського рівня - 21 158 140 
 

Всього конкурсів обласного рівня - 5 26 9 
 

Всього конкурсів міського рівня - 1 7 4 
 

Всього конкурсів у Палаці - 2 41 17 
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